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Strakstiltak mot flom 

Vi opplever nå tredje flommen på fire år i Gudbrandsdalen, og igjen står store 

jordbruksarealer under vann. Dette er tragisk for alle, og spesielt for de bøndene som er 

rammet, men også med tanke på å utnytte de ressursene disse jordene er for 

matproduksjon. Flommen medfører fortvilelse, merarbeid, økte kostnader og mindre 

matproduksjon. Flommen er ikke et problem bare for bønder, men også for annet 

næringsliv og lokalsamfunnene generelt. Flommen er et samfunnsøkonomisk problem. 

Dette er en situasjon vi ikke kan akseptere eller leve med lenger. 

 

Arbeidet med Regional plan for Gudbrandsdalslågen er planlagt ferdig tidligst i 2016, og 

eventuelle tiltak ut fra den planen kan da tidligst settes i gang i 2017. Vi kan ikke vente på 

at denne planen er ferdig før vi gjør tiltak for å forhindre nye flommer. 

 

Oppland Bondelag krever at det allerede i sommer, så snart vannforholdene tillater det, 

settes i gang følgende strakstiltak: 

- Masseuttak i Lågen basert på lokalkunnskap 

- Nødvendig forsterkinger av flomverk 

 

Vi kan ikke akseptere at berørte grunneiere får reduksjon i skadeoppgjør p.g.a. gjentatte 

skader. Dette er skader grunneierne med de restriksjoner som foreligger, ikke har mulighet 

til å forhindre. Da skal de heller ikke straffes økonomisk – belastningen med flommene er 

for store som de er.  

 

Med vennlig hilsen 

Oppland Bondelag 

 

Trond Ellingsbø 

styreleder 

Elektronisk godkjent, uten underskrift  
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