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Flom og flomskader - utfordringer 

  

Her i Oppland ble en del jorder, gårdsveier og et gårdstun i Sør-Fron skadet av flom etter 

store nedbørsmengder på kvelden den 23. og natt til 24. juli.   

 

Vi har fått innspill på noen utfordringer som bønder/grunneiere og næringa har i 

forbindelse med flomskader; forebygging og gjenoppretting. Noen av disse utfordringene 

er: 

 

- Omlegging fra lensmannsskjønn til at hver berørt nå skal melde sak til Statens 

Landbruksforvaltning, og hver enkelt må foreta taksering / skjønn eller skaffe 

entreprenør til å gi anbud. Krevende når alt annet rundt er hektisk. En vet heler ikke 

utfallet av søknaden før arbeidet er gjort. 

- Grensesnittet mot vassdrag. Mange sideelver er fulle med masse, plastring er ødelagt, 

og gjerder langs elva er borte / ødelagt. Elver, kanskje bortsett fra de største, blir regnet 

som grunneiers ansvar. Tilbakemeldingene fra NVE er at det skal veldig mye til før de 

går inn og sikrer vassdrag / elver mot å gjøre skade på dyrka mark. Spørsmålet blir da: 

Hvem skal gjøre det når verken NVE eller Naturskadefondet dekker kostnader medt å 

utbedre vassdrag / bekkefar? 

- Istandsetting av jord. Det er risikabelt å begynne med dette da en kan risikere å ikke få 

godkjent erstatningssøknaden. Naturskadefondet tar en kost – nytte-vurdering, altså om 

kostanden med istandsetting er større enn nytteverdien. Hvis en regner kostnad / verdi 

per dekar, vil kostnad med istandsetting av jord ofte overstige jordverdien som 

beregnes. Vi er redd de ikke tar hensyn til arrondering og lignende, noe som i mange 

tilfelle gjør det med. 

- Naturskadeerstatning dekker ikke oppgradering, for eksempel av stikkrennesystemet. 

 

 

Vi ber om at Norges Bondelag tar disse utfordringene med i det videre arbeidet med 

strategi og veileder i forbindelse med flomskader. 
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Med hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

           Ola Råbøl 
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