
Interpellasjon om bruk av merkepinner i plast til vegmerking 
 
Vegselskapet Mestas bruk av røde merkepinner i plast uroer mange innbyggere i Gran som er opptatt 
av miljøet.  Mesta tar, slik Gran Arbeiderparti ser det, ikke miljø nok på alvor når de bruker 
merkepinnene langs vegene som er laget av plast. Det er sikkert billig for selskapet å bruke plast, 
men det er en uakseptabel forurensning av miljøet.  
 
Gran AP mener at bruk av merkepinner langs vegene representerer en masseforurensning som må 
stanses i kommunen, i fylket og i hele landet. De tre siste vintrene er røde merkepinner av plast brukt 
i Gran kommune. I ukene etter vegarbeidernes innsamling av pinner på våren i fjor, lå det fortsatt 
pinner her og der i grøftene, pinner som kanskje ikke umiddelbart var lett å oppdage.  Tenk hva som 
skjer når kantslått og grøfterens settes i gang senere på sommeren. En liten kakk borti en pinne med 
plogskjæret, og pinnen forsvinner, ned i grøfter, over gjerder, inn på jorder, og ned mot bekke- og 
elvefar. Konsekvensene kan en bare tenke seg.  Plastavfallet er skarpt som kniver og farlig for ville og 
beitende dyr dersom de får det i svelget og innvollene. Dessuten har bekkene og elvene nå for lengst 
begynt å bruse på veg ned mot Randsfjorden og pinnenes bestanddeler fraktes videre nedover, hele 
veien mott havet.  Pinner og restene av dem går imidlertid ikke bare i vassdrag, men blir liggende 
igjen i jord og skog. Små skarpe plastbiten blir gjenfunnet i god avstand fra veikanter og føres videre 
også med vinden. Selv om Mesta rydder, finner en også senhøstes / tidlig vinter hele pinner på 
avveie. Slik sett akkumuleres det hele tiden plast og plastdeler fra disse merkepinnene i naturen. 
 
Norge er et langstrakt land med mange avsidesliggende veier.  Mesta kan ikke satse på at bosittere 
langs veiene skal rydde opp. Ansvarlige myndigheter for miljølovgivning, oppdragsgivere som 
kommuner og fylkeskommuner og vegselskapene, har ansvar, og må straks ta det.  Nå har de en 
mulighet for å vise den engasjerte og miljøbevisste ungdommen i Norge at de tar ansvar.  Det skulle 
ikke være så vanskelig.  Jevnaker kommune har i år brukt gammeldagse bambuspinner til 
vegmerking.  De råtner jo som kjent, og blir til jord hvis de blir liggende ute. Jevnaker kommune har 
tatt ansvar! Gran kommune derimot, har satt ut mange grå plastpinner, for eksempel i Vienlinna. De 
kan se mer miljøvennlige med sin grå jordfarge, men bak fargen skjuler det seg plast som er vanskelig 
å se der de havner i grøfter og bekker.  
 
På denne bakgrunn foreslår Gran Arbeiderparti følgende:  
Gran kommune skal fra høsten 2019 ta i bruk bambuspinner/vegpinner av nedbrytbart materiale til 
vegmerking på alle kommunale veger.  Gran kommune skal videre be Oppland fylkeskommune/ 
Innlandet og vegselskapet Mesta om å bringe til opphør merking av fylkesveger og andre veier i 
regionene med plastpinner og erstatte disse med bambuspinner/vegpinner laget av nedbrytbart 
materiale for vegmerking.  
 
 
Inger Lise Stieng,  
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