
Komposterbar landbruksfilm hos Finnerödja

Hos den svenske jordbær-
produsenten Finnerödja har de valgt 
å teste BioAgri - et komposterbart 
og biologisk nedbrytbart alternativ 
til tradisjonelle landbruksfolier 
i plast. Så langt har det vært en 
suksess og de ser frem til den 
kommende sesongen.

Bærekraftig landbruk med 
BioAgri
Med et ønske om å oppnå mer 
bærekraftig landbruk har jordbærdyrkeren 
Finneröjda testet en komposterbar 
film, BioAgri.  Egenskapene til BioAgri 
landbruksfolie gir samme fordeler, som 
bruken av  tradisjonell PE plast, men med 
den forskjell at BioAgri freses/pløyes ned 
ijorden etter innhøsting. Dermed får manen 
total kostnadsbesparelse eftersomman 
slipper jobb og høye kostnader isamband 
med fjerning og bortkjøringav filmen, 
noe som er tilfellet med tradisjonell PE 
plast. Gjennom å benytte BioAgri unngås 
problemet med plastrester i jorden og man 
sikrer et godt miljø. BioAgri brytes ned 
av mikroorganismer som finnes naturlig i 
jorden.

Den viktigste årsaken til at Finneröjda ville 
teste BioAgri var for å komme bort fra det 
store problemet med rester av PE plasti 
jorden. «Tanken er at vi slipper håndtering 
og bortkjøring av den tradisjonelle 
plasten som har vært kostbar og 
tidskrevende for oss», sier Ola Svensson, 
dyrkningsansvarlig på Finnerödja. De er 
veldig fornøyde med hvordan BioAgrihar 
fungert så langt. Uttalelser fra et utvalg 
jordbærdyrkere viser at det normalt 
koster ca. NOK 10.000,- per hektar for 
bortkjøring av den tradisjonelle plasten.

Like egenskaper som 
tradisjonell folie
Finnerödja ønsker at filmen skal begynne 
nedbrytningen slik at stiklingene kan 
vokse opp ved siden av hovedplanten. Ola 

er veldig tilfreds med testen så langt og de 
vurderer å forsøke en tynnere film som er 
tilpasset Finneröjdes ulike vekstsyklusser. 
BioAgri kan tilpasses slik at den passer 
ulike vekstsyklusser. Det finnes ikke 
mange sertifiserte komposterbare folier 
på markedet idag som klarer en 1-3 årig 
plante.«Andre folier har dårligere mekaniske 
egenskaper samt at de ikke er sertifiserte 
for nedbrytbarhet i jord og det gjør at 
BioBags «BioAgri» landbruksfolie fungerer 
helt perfekt, spesielt for jordbær», forteller 
Ola Svensson og fortsetter «Den største 
fordelen med BioAgri er, at den er sertifisert 
komposterbar og biologisk nedbrytbar i 
jord og at den ikke gir noen forurensning i 
jorden. Det er også en stor fordel at det ikke 
kommer ekstra kostnader for fjerning av 
den eftersom man pløyer den ned i jorden».

Ola Svensson von Finnerödja inspizieren die BioAgri-Folie, die im August 2014 ausgelegt wurde, 
3 Monate nach Pflanzung. 
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Legging av BioAgri 
landbruksfolie

Legging av BioAgri landbruksfolie kan 
gjøres med de samme maskiner som 
for tradisjonell PE folie. «Vi hadde ingen 
problemer med selve leggingen av filmen 
med vår vanlige plastutlegger. Det man 
bør tenke på er å være litt mer forsiktig, 
så man ikke strekker filmen for mye ved 
legging da materialet er fra naturlige 
råvarer», sier Ola fra Finnerödja.

Miljø
«Jeg anbefaler alle å benytte produktet 
og spesielt de som f.eks. forpakter jord 
og vil etterlate jorden i god stand. Som et 
eksempel skulle vi for 8 år siden forberede 
et jorde for dyrking. Da vi begynte å pløye i 
jorda kom det opp fullt av tradisjonell plast 
som fortsatt er der etter 8 år», avslutter 
Ola fra Finnerödja.

Fordeler BioAgri landbruksfolie:
• Biologisk nedbrytbar i jord.
• Tilpasset livslengde, skreddersydd for 

ulike vekster
• Ingen ekstra kostnader for fjerning
• Ingen PE rester som ligger igjen og 

forurenser åkeren, som med tradisjonell 
landbruksfolie

• Raskere adkomst til åkeren
• Et effektivt alternativ til tradisjonell 

landbruksfolie, både fra et agronomisk 
og miljømessig synpunkt

• Sertifisert komposterbar

Sertifiseringer
Sertifisert som bionedbrytbar i henhold 
til den europeiske standarden EN 13432 
og den amerikanske standarden ASTM 
D6400.

Finnerödja:
Finnerödja har produsert jordbær i over 50 år, 1987 overtok OSPAB Finnerödja 
Bär AB. Idag er Finnerödja et forretningsområde i Olle Svenssons Partiaffär AB og 
hånterer cirka 3,5 millioner liter ferske jordbær hvert år. Vårt dyknings-selskap Lilla 
Rösjö Gård AB dyrker jordbær på friland, cirka 43 ha, og selger hele avlingen til 
Finnerödja, Olle Svenssons Partiaffär AB.

Inspektion der BioAgri-Folie, sechs Monate nach Einpflanzung im Mai 2014.

Erdbeeranbaufläche nach sechs Monaten
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