Mindre plast i havet, søppel på land og forurensning av naturen.
Jeg bor i et lokalsamfunn på cirka 1200 mennesker, kanskje 600+ husstander. Jeg har lenge hatt en
tanke om at søppeltømmingen i denne kommunen burde være mer bærekraftig. Her på det vakre
Vestland er det mange som bor slik som oss. Nært sjøen hvor det blåser godt, samt på øyer og i
mindre lokalsamfunn. Jeg er vokst opp på Sotra, hvor det første prøveprosjektet med kildesortering
startet og i dag sorterer man plast, papp, isopor, matavfall, metall og restavfall. I den grad har
utviklingen vært fantastisk.
Problem:
Men det jeg ser hos oss har gitt meg et hjertesukk. Hos oss er det Øyvar som henter søppelet. De
kommer omtrentlig annenhver uke og henter mat og rest og omtrent hver fjerde uke tømmer de alt.
Vi har et boss-spann for matavfall, et for papp og et restavfall. For plasten har vi en stor plastsekk.
Her oppstår problemet, for å kaste plasten skal man kunne skylle den ren i kaldt vann. Problemet er
bare at selv om man gjør det forsvinner ikke lukten. Og som de fleste mennesker med en jobb og
skole, går vi ut med søppelet dagen før de skal tømmes neste morgen. Slik setter vi fra oss alle
spannene og plast sekken, i løpet av natten og morgen timene sliter skjærene og andre fugler hull i
sekkene og når det begynner å blåse opp fyker søppelet ut over hele øyen. Det er rett og slett ekkelt
og ikke minst umulig å få tak i alt som har blåst av sted i løpet av nattens timer. For ikke å snakke om
forsøpling i skoger og langs strender og fjære.
Så går vi der i fjæren på våren og plukker plast, som er det siste vi ønsker ut i havet. Jeg forstår ikke
hvorfor ikke hver husstand også kan ha et spann til sekken sin? Slik kunne vi hatt sekken i spannet og
bare knytt den før vi satt spannet til tømming. Ikke minst er det et problem å oppbevare en svær
sekk igjennom 4 uker. Hvor skal man ha den slik at det ikke lokker til seg skadedyr inni huset? Nå har
vi ikke opplevd det, men det er nok også en grunn til at folk ikke kildesorterer så mye som de burde
eller kunne gjort med et bedre opplegg.
Allerede begynner høsten å nærme seg og det blåser stadige høststormer, håper på at dette kan
være et bidrag til å få gjort noe med metoden som brukes i dag slik at vi slipper å se den vakre øyen
og naturen våres dekket i plast.
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