TRYGGERE
SAMMEN
Et villere, våtere og varmere vær stiller skjerpede krav til vår
beredskap. Branner og ulykker minner oss om vår sårbarhet.
Hvordan forbereder vi oss best mulig?
«Tryggere sammen»-prosjektet gir informasjon om samfunnets
risiko- og sårbarhetsbilde – presentert av eksperter og av
mennesker som har stått i krisehendelser.

2. SAMLING:
TRYGGERE SAMMEN
Et dypdykk i seks ulike områder som
utfordrer vår beredskap

Velkommen!
ved lokallagsleder

Velkommen!
• Dagens kjøreplan:
• Introduksjon
• Noen stikkord fra forrige samling
• Seks mulige temaer, velg ett eller to
• Viktig for en god økt: Del erfaringer og synspunkter!

Det viktigste fra forrige gang…
• Villere, våtere, varmere
• Ofte er det situasjoner vi ikke har erfaring med
• Brann får ofte enorme konsekvenser
• Voldsomme forandringer skjer hurtig
• «Skulle bare»
• Smittebildet vil bli mer komplisert
• Beredskapssystematikk viktig på gården
(PS: Dette emnet utdypes på 3. samling)
• Bonden er ofte en viktig hjelper!

Dagens tema
• Det er seks mulige temaer å fordype seg i:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uvær
Flom
Brann
Ulykke
Smitte
Atom

• Sjekk nettsiden www.tryggeresammen.no for mer info
og flere filmer

HUSK: Gode spørsmål = god beredskap
• «Tryggere sammen» er et prosjekt for å samle og
dele kunnskap om hvordan vi møter dagens risiko- og
sårbarhetsbilde
• Selv om mange ressurspersoner har stilt opp, er ditt
bidrag viktig for å få det best mulig for flest mulig
• Så still spørsmål til ekspertene som deltar på
samlingene, kom gjerne med eksempel på situasjoner
eller utfordringer på egen drift
• Husk: Lokale eksempler kan gjøre generelle spørsmål
lettere å diskutere

UVÆR
Været blir våtere, villere
og varmere. Hvordan er
vi forberedt?

UVÆR

Bakgrunn
• Klimaprognosene tyder på våtere vær.
• 2011 året med største nedbørsmengder siden 1900.
Stormer og orkaner er ekstremvær-formene som
skaper størst skade i Norge, særlig i kombinasjon
med stormflo.
• Klimamodellene fram mot 2100 viser liten eller ingen
endring i gjennomsnittlige vindforhold i Norge, men
tendens til økt sannsynlighet for storm/orkan – også
på steder hvor slikt vær er sjelden.
• Ekstremvær defineres som situasjoner der været
utgjør en fare for liv, sikkerhet, miljø og materielle
verdier.

UVÆR

Møt ekspertene…
• Her er tre filmer som
viser ulike sider av
problemene mer
ekstremvær fører med
seg.
• Den første gir et
overordnet blikk på
denne problematikken.

Film 5.08

UVÆR
Film om uvær

UVÆR

Oppsummert
• Klimaendringer gir våtere, villere og varmere vær
• Ekstremvær kan komme svært uventet
• Stadig nye regioner vil oppleve mer ekstremvær

• God beredskap gir bedre håndtering
• På gården
• I samfunnet

UVÆR

Innspill til debatt
• Hva slags kunnskap og kapasitet besitter bonden for
å bistå i dette arbeidet?
• Vil morgendagens vær sette stopp for gårds- eller
skogsdrift i dagens form?
• På hvilke måter kan gårdbrukerne komplettere det
offentlige apparatet?

UVÆR

Neste film…

• Melkebonde Øyvind
Skarstad i Trones i
Nord-Trøndelag
opplevde utfordringene
med tre døgn uten
strøm
Film 4.49

UVÆR
Film: tre døgn
uten strøm

UVÆR

Oppsummert
• Vær forberedt på det uventede!
• Plan A. Plan B. Og kanskje plan C.
• Ha orden i sakene – så du finner fram også når
situasjonen blir stresset og hektisk.
• Enkle redskaper kan være til avgjørende hjelp.
• Bry deg om naboen!

UVÆR

Innspill til debatt
• Hva skjer ved langvarig strømbrudd?
• Har du en beredskapsplan – og er den god nok?
• Kjenner du den lokale beredskapsplanen?
• Har vi løsninger for maskinsamarbeid også ved
uvær?
• Hva kan dere lokalt lære av andres erfaringer?

UVÆR

Neste film…
• Til slutt skal vi se på de
store utfordringene som
de lokale
kraftselskapene møter.
• Trygve Kvernland er
administrerende direktør
i NTE Nett i Steinkjer,
Nord-Trøndelag
Film 2.36

UVÆR
Film:
kraftselskapenes
utfordringer

UVÆR

Oppsummert
• Ekstremvær vil kunne bety strømbrudd for de aller
fleste av oss.
• Samarbeid om utstyr kan gi gode løsninger.
• Husk at strømnettet kan være livsfarlig!
• Viktig å varsle kraft- og nettselskapene når du ser feil.
• Nettet skal og må forsterkes de kommende årene.

UVÆR

Innspill til debatt
• Hvem har oversikt over hvem som har hvilket utstyr?
• Hvilket utstyr kan jeg bidra med?
• Tar beredskapsplanen spesielt høyde for strømbrudd?
• Kan ditt el-anlegg driftes med nødstrøm/aggregat?
• Er du kjent med kommunens beredskapsplan?
• Kjenner de kommunalt ansvarlige til landbrukets
behov og ressurser?

FLOM
Ekspertene tror vi får
18 prosent mer årlig
nedbør i år 2100

FLOM

Bakgrunn
• Flom er en stadig større utfordring mange steder i
landet, i nyhetsbildet hvert år siden 2010.
• På Vestlandet og i Gudbrandsdalen: De mest
omfattende og kostbare naturhendelsene på 20 år.
• Prognosene varsler om mer flom i årene som
kommer. Smeltevannsflommene blir færre,
regnflommene flere.
• Flomfølgene varierer med geografien. Flom på
Østlandet og i Trøndelag antas å kunne gjøre større
skade enn andre steder i landet, pga. høy
befolkningstetthet og fordi vassdragene avleder
ekstreme vannmengder dårlig.

FLOM

Møt ekspertene og bøndene…
• Fruktbønder og
sauebønder på Vestlandet
fikk hverdagen snudd på
hodet i 2014
• «Synne» preger fremdeles
Dirdal
• NVE planlegger for stadig
større flom-utfordringer
• Minnene er sterke fra
storflommen i 1995

Film 4.53

FLOM

FLOM

Oppsummert
• Mer vann kommer! Og det kommer oftere.
• Flom er historisk ikke et stort problem i Norge,
men vil bli vanligere.
• Flom-omfanget kan være overraskende stort.

FLOM

Neste film…
Tips og råd fra bøndene
i Lærdal.
• Fruktbøndene Arne Slogvig og
Rikard Lysne hadde satset stort
på et nytt morell- og
bringebærfelt. Det forsvant på
noen timer.
Film 9.47

FLOM
Film: Flommen
tok all frukt og
bær

FLOM

Neste film
Tips og råd fra bøndene i Dirdal.

Film 6.16

FLOM
.
Film: Tips og råd
fra bøndene i
Dirdal

FLOM

Innspill til debatt
• Hva betyr flomfaren for oss lokalt?
• Hvilke tenkelige konsekvenser har flom på min gård
og i mitt lokalmiljø?
• Planlegger vi for mer nedbør?
• Hvordan kan vi bidra i flomsituasjoner?
• Hvilket utstyr har bøndene i vårt område som kan
være nyttig?

FLOM

Neste film…
• Det lokale
beredskapsarbeidet skal
møte en lang serie
utfordringer.
• Ordfører Noralv Distad
forteller om oppgavene i
Aurland.
Film 3.20

FLOM
Film:
Beredskapsarbeidet i Aurland

FLOM

Oppsummert
• Små kommuner kan ha mange ulike
beredskapsutfordringer.
• God beredskap krever godt samarbeid.
• Den frivillige innsatsen er ofte helt uunnværlig.
• Husk: Gårder er forskjellige.
• Alle kan bidra!

FLOM

Innspill til debatt
• Hva slags øvelser gjennomføres?
• Finnes det samlet oversikt over hvilket utstyr som
finnes lokalt?
• Vet vi hvilken rolle vi skal ta i en krisesituasjon – og
har vi kompetanse til å ta den?
• Hvilke frivillige organisasjoner kan bidra hos oss? Og
hvordan?
• Er de frivillige organisasjonenes plass, oppgave og
bidragsevne godt kjent?
• Husk muligheten for SMS-varsling gjennom
Bondelagets medlemsregister.

FLOM

Neste film…

• Flommen i Flåm
28. oktober 2014
gjorde en av
Norges vakreste
bygder til et
katastrofeområde
Film 4.08

FLOM
Film: Flommen i
Flåm

FLOM

Innspill til debatt
• Hvilke flomscenarier kan ventes lokalt?
• Hva slags scenarier skal man ta hensyn for?
• Hvilke konsekvenser har det for dagens drift at man
gjør solide påslag for «sikkerhets skyld»?
• Når hadde vi flom eller skred sist – og hva skjedde
den gangen?
• Hvordan rydder vi langs elveløpene?
• Tenker vi på mulige flomscenarier når vi bygger nytt
eller bygger ut?
• Hvordan ryddes skogen langs vassdragene?

FLOM

Oppsummert
• Flomsituasjoner oppstår dramatisk fort.
• Når elva finner nye løp, kan den raskt ta med enorme
mengder trær, stein og jordmasser.
• NVE og andre kan bistå med kompetanse.
• Naturkatastrofer rammer på måter det er vanskelig å
planlegge for.

FLOM

Neste film…
• Storflommen i 1995 er
en ekstrem hendelse i
norsk historie.
• Her snakker daværende
ordfører Ragnar Nyman
i Grue kommune om
utfordringene de stod i.
Film 3.51

FLOM
Film:
Storflommen i
1995

FLOM

Oppsummert
• Elva mangedoblet seg i størrelse under storflommen i
1995.
• Elva gravde seg under de store forsvarsverkene langs
bredden.
• Bønder bidro med nær 130 traktorer i arbeidet bare i
Grue kommune.
• Uten den frivillige hjelpen, ville problemene vært
betydelig større.

FLOM

Innspill til debatt
• Hvordan kan vannet stanses ved flom lokalt – når den
finner nye løp, eller graver dagens elveleier større?
• Hvordan planlegger vi for en akutt flomsituasjon?
• Hvilke landbruksmaskiner finnes til hjelp ved
flomfare?

FLOM

En veileder for håndtering av
flom og overvann i landbruket
Her følger 23 powerpoint-sider med utdrag fra en Veileder for håndtering av flom og overvann
i landbruket, gitt ut av Bondelaget.
Kan gjennomgås på denne samlingen, tar ca 30 minutter - eller deltakerne kan laste ned brosjyren på
tryggeresammen.no

Brosjyren er et resultat av et prosjekt i Norges Bondelag;
”Kompetansebygging og formidling av kunnskap knyttet til håndtering av flom og store
mengder overvann i kulturlandskapet, og for å sikre jordressursen mot erosjon”.
Veilederen er skrevet av Svein Guldal, og er laget med støtte fra
Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL).
Hensikten er at landbruket blir bedre på beredskap – til nytte for bonden, garden og
lokalsamfunnet.
Hele brosjyren kan lastes ned på tryggeresammen.no

FLOM

Hva kan gjøres for å forebygge – og hindre at
vann kan gjøre skade?
• I moderne samfunn er det et fellestrekk at nedbøren når vassdragene raskere enn
før, mengden og hastigheten på vann øker. Asfalt og betong i veier, gater og
gårdsrom, drenering, effektive avløp, takflater med betongstein og stål bidrar til
dette. Naturens egne mekanismer for å forsinke vannet spiller mindre rolle.
• Beredskap er å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe, vurdere
sannsynligheten for at ulike hendelser inntreffer og hva dette i så fall kan føre til – for
så å sette i verk tiltak som reduserer risikoen for at hendelsen skal skje.
• Bonden har ansvar for beredskap på egen gard, mens kommunen har ansvar
for kommunal beredskap. Vår egen flomberedskap er avhengig av at vi
kjenner eget areal og vannveiene i området, og bruker det til å kartlegge hvilke
utfordringer vannet kan gi.
• Gjennom de ulike delene av Kvalitetssystemet i landbruket (KSL) og KSLstandarden har norske gardsbruk en systematisert oversikt over regelverket som
gjelder forskjellige former for drift. Her henvises det også til aktuelle kart til ulike
formål. I KSL-standarden del 1 (Generelle krav til drift), dreier for eksempel punkt
1.10 seg om klimatiltak og punkt 1.11 seg om tiltak i kulturlandskapet – i begge
tilfelle med henvisning til kart på nibio.no.

FLOM

Vi må kjenne nedbørfeltet for å kunne
forebygge.
• Ved å organisere grunneiere er det lettere å få til en fullstendig hydrologisk
kartlegging av nedbørfeltet.
• FÅ FREM DEN LOKALE KUNNSKAPEN om nedbørfeltet for å være forberedt på
hva som kan komme. Sett erfaringene fra tidligere flommer i en kontekst med 20%
økning i vannmassene.
• DET FINNES GODE KARTDATA som landbruket benytter, blant annet gardskart
(Nibio – tidligere Skog og Landskap). Den enkelte grunneier kjenner gjerne til sin
eiendom – vet hvor det kan oppstå problem i sin del av bekken eller nedbørfeltet.
• VED HJELP AV NY DRONETEKNOLOGI kan kartlegging foretas både før, under,
og etter en flom. Droner kan fly i regnvær og bli gode virkemiddel i flomovervåkning.

FLOM

Tiltak i mindre nedbørfelt
• Kommunen har et stort ansvar etter Sivilbeskyttelsesloven og Plan og
Bygningsloven.
• Etabler en god og omfattende kontakt med kommunen(e) nedbørfeltet ligger i.
• LOKAL KUNNSKAP: Det er mye lokal kunnskap om vannveier og bekkers
opptreden under flom hos landbruksbefolkningen. Dette er kunnskap som bør
samles inn og systematiseres slik at den kan brukes i en flomsituasjon.

• EN FORUTSETNING for å klare de store vannmengdene som blir varslet, er at
vannet ikke når vassdraget for raskt. Fordrøying – for eksempel større lagre for vann
i fjellheimen. Enten ved å tillate høyere vannstand i eksisterende dammer, eller ved
å anlegge nye dammer.
Dette er spørsmål som krever organisering av grunneiere og dialog med
myndighetene om.
• MYROMRÅDER ER VIKTIGE SVAMPER som holder på vann. Det bør være aktuelt
å vurdere restaurering av myr dersom man ikke kan regulere mer i fjellområdene.

FLOM

Myr
• Å forsinke vannet er viktig for arealene i landbruket. Sikring og forbedring av
grunnforholdene er vesentlig, og grøfting et sentralt virkemiddel.
• Tiltak som sikrer og forbedrer grunnforholdene må kunne håndtere økte
vannmengder.
• Myr er en stor svamp som holder igjen vann i store mengder. Myrområdene langs
de store vassdragene og i de høyereliggende områdene er kritisk viktig for å kunne
håndtere økt nedbørintensitet.

• Fra ca 1900 til begynnelsen av 2000-tallet har landbruket opprettholdt et
jordbruksareal på om lag 10 millioner dekar, blant annet gjennom nydyrking.
Andelen nydyrking av myr er synkende.
• Gjennom et pilotprosjekt har Miljødirektoratet valgt ut 18 myrområder i åtte fylker for
restaurering.

• De fleste myrene er høymyrer som er blitt grøftet.
• Målet er at myrene skal tilbakeføres så nær som mulig til sin opprinnelige tilstand.
• Dette kan gi god kunnskap om myras evne til å fordrøye vann.

FLOM

Sjekkliste før en flom
• Oversikt over vannveiene på arealer som heller ned mot gårdsbruket. Marker disse
inn på et eget kart over gården.
• Tenk igjennom måter å fordele store vannmengder ut i terrenget tidlig, også fra
skogsbilveier og andre vannårer.

• Prøv å forestille deg at de små bekkene plutselig kan bli en lokal tsunami med svært
store vannmengder - og gjør tiltak i forhold til det.
• Sjekk jevnlig stikkrenner og kummer for gjengroing, rusk og rask.
• Sjekk tilstanden i mindre bekker i forhold til om vannveiene er åpne og ikke fulle av
kvist, tømmer og fremmedlegemer.

FLOM

Under og etter en flom
• ADMINISTRERING AV EN FLOM. Gjennomgå de avveiningene man må foreta
dersom det er nødvendig å la flomvannet sige ut over landskapet (hvem skal få
belastningen?). Jo tidligere det skjer i en flom, jo mindre graving. Å lede vann tidlig
inn på gresslagte områder vil redusere hastigheten på flomvannet og det blir mindre
graving nedenfor i vassdraget.
• VED REPARASJON ETTER FLOM er det viktig å passe på at man ikke lager nye
problem (ved for eksempel å grave hull i elvegulvet). Elvebunnen bør også sjekkes
for å se om stor stein som kom med flomvannet har slått hull i slitelaget på bunnen
av elven for å sikre at det ikke utvikles nye elveløp eller synke-hull på arealer i
nærheten.
• DET KAN VÆRE LURT Å KARTLEGGE morenerygger med stein, sand og grus
som mindre bekker plutselig kan grave seg gjennom. Det kan føre til store skader:
store mengder løsmasser i fri flyt nedover dalføret, før løsmassene avsettes når
hastigheten på vannet er redusert.
• RUNDBALLER OG TØMMER på tømmervelter kan forårsake store problemer i en
flomsituasjon. En erfaring man gjorde i Moisåna-vassdraget er at et nett hindret
plasten fra å bli rullet av ballene av vannstrømmen. Det beste er å få lagret tømmer
og rundballer flomsikkert opp i høyden.

Grunneiere bør organiserer seg for å samhandle

FLOM

med myndighetene i hele nedbørfeltet til et
vassdrag.
Noen problemer kan løses av tiltak som berører bare en grunneier. Da er det «bare å sette i gang
å planlegge». Andre problem gjelder i en bekk eller et større vassdrag, og kan best løses dersom
alle berørte samarbeider om tiltak.
Erfaring viser at en god grunneierorganisering er en fordel når man arbeider med planer som
berører mange og forholder seg til offentlig sektor. Forebyggende arbeid mot klimaskader er intet
unntak.
Godt samarbeid mellom grunneiere og kommune er spesielt verdifullt.
I NIFS-rapporten (Naturfare, Infrastruktur, Flom og Skred) står det følgende: Vann på avveier
medfører store skader og konsekvenser for mange, og representerer betydelige
samfunnsøkonomiske kostnader. Det er derfor behov for helhetlig håndtering av flom- og
overvann, hvor hele nedbørsfeltet ses i sammenheng. Dette er krevende med et stort antall
involverte parter og hvor konsekvensene i mange tilfeller er større for de som ligger «nedstrøms»
enn der problemet oppstår.
Landbruket er godt organisert. Vi har flere ulike organiseringer å trekke veksler på. Lokallag i
faglagene i Bondelaget og Småbrukarlaget, utmarkslag, skogeierlag og elveeierlag. Uten
organisering er det ofte slik at enkeltstående grunneiere føler seg som kasteball mellom ulike
offentlige system. Det er heller ikke uvanlig at enkelt-grunneieres egeninteresser hindrer
fornuftige fellesskapsløsninger.

FLOM

Sjekkliste: hva som bør gjøres etter en flom
• Husk å søke evt erstatning gjennom naturskadeordningen innen 3 måneder etter at
skaden skjedde.
• Ta bilder og lag en beskrivelse av skadene før man starter opprydding. Drone tar
gode oversiktsbilder.
• Tegn inn på gårdskartet omfanget av skaden. Kartet du bruker i Kvalitetssystemet i
landbruket er nyttig.
• Skaff deg så raskt som mulig et kostnadsoverslag fra entreprenør på reparasjon,
eller eventuelt takst fra takstmann. Det er viktig å gjøre dette før man starter
opprydding (opprydding er en kostnad som i noen grad kan dekkes gjennom
egeninnsats).
Ta så fort som mulig kontakt med forsikringsselskapet angående skader på husvære og andre
bygninger.

FLOM

Erfaringer fra Moisåna-vassdraget
Ekstremværet Synne i desember 2015 utløste kraftig erosjon i Moisåna-vassdraget. 13 måneder
etter flommen var det fortsatt ikke kommet i gang utbedringsarbeider langs elvekanten. En ny,
tilsvarende flom i mellomtiden ville rasert store åkerarealer. Bønder i området mente også at
store kampesteiner hadde «slått hull i elvegulvet», med fare for synkehull og nye underjordiske
løp for elven. Andre erfaringer fra grunneiere i dette vassdraget:

•
•
•
•

Kommunens fokus var på industriområde nedstrøms, mens jordarealene oppstrøms ble lite
påaktet.
Grunneierne ville ha skannet hele vassdraget med droner, og man ønsket mer magasinering i
fjellområdene for å kunne regulere fremtidige vannmengder bedre.
Det ble ytret ønske om å få etablert en havarikommisjon for klimaskader som kunne
samlekunnskap og erfaringer til nytte for andre vassdrag.
Sikring av lagerplass for rundballer og tømmer er viktig, spesielt i «trange» dalfører. Erfaringen
var at rundballer med nett rundt plasten er å foretrekke i flomutsatte områder. De forble hele.
Uten nett blir plasten rullet av i vannmassene. 800 rundballer forsvant nedover Moisåna under
flommen. Rundballer og tømmer som tas av flomvann kan tette igjen for vann-massene og gi
økt skade.

FLOM

Erfaringer fra Stjørdalselva
Elven er regulert med store damanlegg i fjellområdene i øvre del av nedslagsfeltet.
Lagringsvannet tappes ut i bunnen av demningen. Det gir relativt varmt vann i elva om vinteren,
slik at isgangen blir borte og man får ikke rensket bort gjengroing. Om sommeren gir dette
tapperegimet kaldt vann, noe som svekker veksten hos fisk.
Elven har en vei på den ene siden, og en jernbanetrase på den andre siden langs store deler av
elvebredden. Det hindrer naturlig tilførsel av grus i elvevannet. Det er opp igjennom historien tatt
ut 800 000 kubikkmeter grus til ulike formål fra elven. Dette gjør at elven på lav vannføring kan
begynne å grave i leira der hvor det før var et lag med grus. Derfor vil det lønne seg å følge med
på hva som skjer i elvebunnen og eventuelt sørge for tilbakeføring av grus for å unngå graving.
Elveløpet ble rettet ut da Værnes flyplass ble bygget og elvedeltaet er bygget ut til boligformål.
Dette gjør at vannet har fått større hastighet i hele elveløpet.
Konsekvensen av disse inngrepene er at elveløpet er blitt svært ustabilt og vannets krefter får
nærmest uforutsigbare virkninger i elveløpet, med graving og nye elveløp. Elveeierlagets
hovedønske er:
• Flomforebyggingstiltak på kritiske steder hvor elven allerede graver inn i jordsmonnet.

• Tilbakeføring av grusmasser på elvebunnen.
• Nytt tappe-regime som re-etablerer det naturlige temperaturmønsteret i elvevannet, med
isgang om vinteren og høyere vanntemperatur om sommeren.

FLOM

Treslag ved elv og bekkekanter
Gran og furu har vært og er det toneangivende treslaget i våre skoger. Klimaendringene endrer
på dette og innslaget av løvtrær øker som følge av et varmere klima. Or er velegnet langs
vannveiene. Både gråor og svartor har korte greinsett, rota er nitrogenfikserende og treet feller
grønne næringsrike blader om høsten. Sumvirkningen av dette er at solstrålene slipper lettere
igjennom, og med de næringsrike bladdelene får vi et godt jordsmonn for gras langs elvebredden.
En skikkelig graskant gir god beskyttelse mot graving ved flom. I tillegg vil oretrær stå bedre
gjennom en flomsituasjon på grunn av korte greiner. Gran derimot, har med sine lange greinsett
lettere for å falle ut i elver og bekker, og deretter demme opp vannet og forsterke flomvirkningen.
Med mye granskog som står helt ut i vann-veiene kan vi ha en svært sårbar situasjon når
ekstreme nedbørmengder inntreffer.

FLOM

Å håndtere flom går i stor grad ut på å få ned
hastigheten på vannstrømmene.
• NATURLIG BUFFERSONE:
Tiltaket etableres ved at arealer langs vassdrag fristilles til naturlig vegetasjon. I tillegg til gras
og busker kan det med fordel inngå lysåpne løvtrær med stort vann- og næringsopptak (vier,
selje, osp og or).
Trærne må imidlertid skjøttes, så en unngår trevelt og utrasing av jordmasser i vassdraget.
I den undersøkte strekningen av Lierelva finnes slike soner stort sett som svært smale
områder tett inntil elvekantene.
• GRASDEKT BUFFERSONE:
En grasdekt buffersone er et anlagt belte av gras mellom dyrket åker og vassdrag, med
hovedfunksjon å filtrere og rense overflateavrenning, samt unngå fullgjødsling nære
vannforekomsten.
Tiltaket er spesielt aktuelt der jorden i perioder av året ikke er vegetasjonsdekket, som
områder med korn-, potet- eller grønnsaksproduksjon.
• RANDSONE:
Ugjødslet randsone i eng eller beitemark:
I landbruksområder med grasproduksjon kan det anlegges et belte med ugjødslet areal langs
vannforekomstene.

FLOM

Utbygging - nye boligfelter
• Utbygging av nye områder gir nye utfordringer. Tak og asfalt bidrar til at regnet når
bekken raskt. Dersom eksisterende drenering og avløp ikke oppgraderes, er det
bare et tidsspørsmål før mer eller mindre ødeleggende flom kommer.
• NYE BOLIGFELTER MOT ÅKERAREAL er blitt en utfordring for mange bønder.
Betong og asfalt der det tidligere var skog og utmark, erstattes av asfalterte veier,
takflater med sementstein og takrenner, og dreneringsrør av plast som ofte renner ut
i gamle vannårer. Skal man unngå problem bør man følge med på reguleringsplaner
i kommunen. De er ofte mange år gamle og man må be om revisjon og endring i
planer for håndtering av overvann i lys av klimaendringene.
Man bør også be om at nye planer for boligfelter får en hydrologisk plan mot
omgivelsene.

FLOM

Jordstruktur
• Vannet påvirker jordstrukturen. Fungerende avskjæringsgrøfter og god drenering
bidrar til god jordstruktur, ved å løse viktige problem som store vannmengder
skaper.
• DETTE ER VIKTIG KUNNSKAP også for bønder i flate områder som blir utsatt for
store nedbørmengder, og som vil unngå kjøreskader (akseltrykket på maskinene
skader jordstrukturen hvis man kjører før jorda er laglig).

FLOM

Drenering
• Drenering må ses i sammenheng med andre hydrologiske tiltak i nedbørfelt

• AVSKJÆRINGSGRØFTER i jordekanten er et godt tiltak for å hindre at vann fra
omkringliggende areal kommer inn på jordet. Avskjæringsgrøfter sikrer at
dreneringsplanen kun skal håndtere nedbøren som faller på arealet.
• Vi drenerer for å få vannet raskt ut av jordet, og bidra til at hastigheten på vannet i
åpne bekker/elver kan senkes ned mot vassdrag.
• Drenering er et viktig klimatiltak, og et av de mest lønnsomme tiltakene man kan
gjøre for å øke avlingene.
• Dersom grøftesystemene begynner å bli gamle og man registrerer vannsyke planter
og jord, nøl ikke med å grøfte.

FLOM

HVOR TETT SKAL GRØFTENE LIGGE?
• I vurderingen av det vil det være lurt å samrå seg med landbruksforvaltningen eller
Norsk Landbruksrådgivning. Med den prognoserte økningen i nedbør så vil åtte
meters avstand mellom grøftene være et et godt utgangspunkt for vurderingen.
• VEDLIKEHOLD AV GRØFTESYSTEMER
• Åpne hovedavløp: Ryddes for vegetasjon, etterse årlig og bunnrensk år om annet,
slik at grøfteutløpene ikke havner ned i jord.

• Lukka hovedavløp: Inntak og kumrister må holdes åpne.
• Spyling: Kan forlenge levetida på et grøftesystem betydelig. For å komme lettere til
bør drensgrøftene settes direkte ut i åpent hovedavløp, eller samles til kum.

FLOM

VEDLIKEHOLD AV GRØFTESYSTEMER
• Åpne hovedavløp: Ryddes for vegetasjon, etterse årlig og bunnrensk år om annet, slik at
grøfteutløpene ikke havner ned i jord.
• Lukka hovedavløp: Inntak og kumrister må holdes åpne.
• Spyling: Kan forlenge levetida på et grøftesystem betydelig. For å komme lettere til bør
drensgrøftene settes direkte ut i åpent hovedavløp, eller samles til kum.
• TIPS: KOPLING TIL GAMLE RØR OG STEINGRØFTER.

• - Pukk/singel under og rundt røra gir stabilitet og innstrømming.
• - Tett igjen toppenden av alle rør.
• - Ved utløp bruk tette rør under kantvegetasjon for
• å unngå at røret tettes av røtter.

• - La utløpsrøret stikke godt på utsiden av grøfta slik at vegetasjon ikke gror igjen røret.

FLOM

SKOGSBILVEIER
• SKOGSBILVEIER kan være en utløsende faktor i forhold til flom og ras. Veiene går
mange steder som potensielle vannårer ned til bygda, samler vann og blir til en elv
ved langvarig og/ eller intens nedbør.
• Veiene bryter også en naturlig hydrologisk situasjon i skogen, og det er svært viktig
at man nå tar hensyn til en helt ny klimavirkelighet ved planlegging av nye
skogsbilveier. Det bør også settes i verk tiltak på de gamle veiene for å sikre at de
ikke bidrar til lokale katastrofer.
• Som for flomarbeid generelt er organisering et kritisk punkt. Er eierne organisert i et
foretak med vedtekter årsmøte, styre og økonomi har man et viktig verktøy for å
håndtere flom.

FLOM

AKTIVITETER I SKOG SOM KAN ENDRE NATURFAREN:
En rekke forhold i skogen kan redusere den naturgitte sikkerheten som en stående og
frisk skog gir. Først og fremst er det ulike skogbruksaktiviteter som kan endre dette.
Men også andre forhold har betydning. Gammel skog er mer utsatt for stormfelling.
Skogbrann vil kunne medføre at trær dør og at feltsjiktet blir borte for en periode.
Bygging av kraftlinjer vil medføre fjerning av skog i en viss bredde, føre til vindfall og
øke erosjonsfaren i kantsonen. Også andre anleggsaktiviteter kan påvirke avrenning
og andre hydrologiske forhold i skogen.

ANDRE FORHOLD:
• - Hogst og særlig flatehogst i bratt terreng i ugunstig vær
• - Maskinbruk
• - Skogsveier
• - Taubanedrift
• - Treslagsskifte

Hvem arbeider med overvann og
flomproblematikk?

FLOM

KOMMUNEN:

Kommunen har ansvaret for lokal beredskap, og har en rolle i forebygging av tap og skader etter
flom og skred.
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT - NVE:
NVE har det nasjonale ansvaret for statens oppgaver i arbeidet med å forebygge tap og skader
fra flom og skred. En av oppgavene er å yte bistand til utredning, planlegging og gjennomføring
av sikringstiltak. NVEs bistand kan gis enten i form av et økonomisk tilskudd (statsbudsjettets
kap. 1820 post 60 og 72) der kommunen eller private tar på seg ansvaret for planlegging og
gjennomføring av tiltak, eller ved at NVE tar på seg dette ansvaret på vegne av kommunen
(statsbudsjettets kap. 1820 post 22). NVE kan normalt dekke inntil 80 % av kostnadene ved
tiltaket.
Når sikringstiltak legger til rette for ny utbygging i tillegg til å sikre eksisterende bebyggelse, kan
NVE redusere den statlige andelen. Ved gjennomføring av krisetiltak og i enkelte andre tilfeller
kan NVEs andel være større enn 80 %. En del av midlene nyttes til miljøforbedringer der
vassdragsmiljøet er forringet av tidligere inngrep. Utvelgelse av tiltakene skjer etter melding om
behov fra kommuner, grunneiere eller andre, eller etter NVEs egen kartlegging og vurdering av
behov. Prioritering skjer på grunnlag av en vurdering av den samfunnsmessige nytten til
kostnadene ved tiltaket, og det blir lagt vekt på sikkerhet for liv og helse. Sikringstiltakene skal
beskytte eksisterende, utsatte verdier. Ved ny utbygging er det kommunen og utbygger som har
ansvaret for at sikkerheten mot naturfare er tilstrekkelig ivaretatt. (Fra rapporten NIFS om
Naturfare, Infrastruktur, Flom og Skred)

FLOM

Hvem arbeider med overvann og
flomproblematikk?
I tillegg til NVE er det en rekke offentlige etater som har roller og ansvar i forhold til å
forebygge flom og/eller å håndtere en flomsituasjon:
• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
• Meteorologisk institutt (met.no)
• Norges geologiske undersøkelse (NGU)
• Landbruksdirektoratet

• Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
• Statens Vegvesen
• Bane Nor
• Politiet

• Fylkesmannen
• Fylkeskommunen
• Kommunen

FLOM

Lover og forskrifter knyttet til inngrep
vassdrag
• NATURSKADELOVEN:
• Skadelidte søker selv elektronisk om erstatning og dokumenterer sin søknad innen 3 måneder
etter at skaden har skjedd. Landbruks-direktoratet er vedtaksmyndighet.
• PLAN OG BYGNINGSLOVEN (PBL.) sier blant annet at «vesentlige terrenginngrep» er
søknadspliktige, jf. pbl § 20-1.
• NATURMANGFOLDLOVEN (NML) sier blant annet at «enhver skal opptre aktsomt og gjøre
det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet», jf. nml §6
• LAKSE- OG INNLANDSFISKELOVEN sier at tiltak som kan føre til forringelse av
produksjonsmulighetene for fisk og ferskvannsorganismer krever særskilt tillatelse fra
fylkesmannen eller fylkeskommunen, §7. Forbudet gjelder uavhengig av hensikten med
tiltaket, jf. forskrift om fysiske tiltak i vassdrag § 1.
•

VANNRESSURSLOVEN sier blant annet at vassdragstiltak som er egnet til å påvirke
vannføring, vannstand med mer ikke kan iverksettes uten tillatelse eller hjemmel i
vannressursloven §8.

• GRANNELOVA sier blant annet at «ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimelig
eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom. Inn under ulempe går og at noko
må reknast som farlig.»

FLOM

Lover og forskrifter knyttet til inngrep
vassdrag
JORDLOVA med mange og ulike forskrifter regulerer blant annet ulike tilskuddsordninger og tiltak i jord- og
skogbruk som skal bidra til et aktivt og bærekraftig landbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp.
Nær sagt alle tiltak i landbrukets kulturlandskap kan knyttes til en av jordlovens forskrifter. I tillegg til at en del
tiltak også reguleres av andre lover (alt finnes gjennom Kvalitetssystemet i landbruket).
Det er derfor mange vurderinger som skal foretas før en kan gå i gang og gjøre tiltak i vassdrag, noe som
illustreres godt i en kommentar til forskrift om fysiske tiltak i vassdrag på Norges Bondelag sine hjemmesider
(spørsmål og svar om jus i landbruket):
«Selv om det gjelder en rekke begrensninger, har du likevel et visst handlingsrom innenfor gjeldende regelverk
når det må utføres fysiske tiltak i vassdrag.
Du kan for eksempel foreta mindre, ikke vesentlige terrenginngrep uten at dette er søknadspliktig i henhold til
plan- og bygningsloven. Vesentlighetsvurderingen foretas på bakgrunn av en konkret vurdering av forholdene
på stedet, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008), s. 238. I sårbare områder kan derfor selv små inngrep etter
omstendighetene bli ansett som vesentlige. Selv om ett enkelt inngrep i seg selv ikke er vesentlig nok, kan det
utløse søknadsplikt når det ses i sammenheng med tidligere inngrep, se Ot.prp. nr. 57 (1985-86) kap. 7.5.2.

Med mindre elven er vernet, kan du også i visse tilfeller gjenopprette naturlige endringer i vassdraget uten å
søke om tillatelse, jf. § 12 første ledd. Vær klar over at det er meldeplikt til vassdragsmyndigheten dersom slik
gjenoppretting kan være til nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser.
Du må selv vurdere om tiltaket kan være til slik nevneverdig skade eller ulempe. Unnlatt melding kan straffes
etter § 63 første ledd bokstav b».
Det er viktig at du er klar over hvilke regler som gjelder på området, for å unngå at du gjennomfører tiltak i strid
med loven. Kommunen er førsteinstans i henhold til de fleste av de aktuelle regelverkene, og vil derfor kunne gi
veiledning om hvilke regler som gjelder for et konkret tiltak.

ULYKKE
Mellom 20 og 30 prosent av
dødsulykkene i norsk arbeidsliv
skjer i landbruket

ULYKKE

Bakgrunn
• Over 2700 ulykker årlig, i følge undersøkelse.
• Mellom 20 og 30 prosent av alle dødsulykker i norsk
arbeidsliv skjer i landbruket.
• Hver tredje ulykke skjer i fjøs eller driftsbygning.
• Fall og store krefter (dvs. maskiner og store dyr) ofte
involvert.
• Ulykker skyldes veldig ofte ett av tre:
• Hastverk («skulle bare»)
• Konsentrasjon og oppmerksomhet glipper
• Farlig utstyr

ULYKKE

Møt ekspertene…
• Bonde Steinar Aandstad
«skulle bare», og fikk
livet snudd på hodet.
• Seniorrådgiver Bjørn
Hvaleby i Matmerk
peker på noen
grunnleggende ting som
gjør gårdsarbeidet
sikrere.

ULYKKE
Film:
«skulle bare»

ULYKKE

Oppsummert
• Ulykker kommer i to hovedkategorier: «Skulle bare»
og under arbeid med farlig utstyr.
• Hvis ulykka truer: Glem utstyret, prioriter egen
sikkerhet.
• Ta deg tid!

ULYKKE

Innspill til debatt
• Hvilke ulykker kan skje på din gård?
• Har du en plan for hvordan ulykker med
personskade kan håndteres? Bonde, avløser,
barn, besøkende…
• Ærlig talt: Hvor ofte bruker du sikkerhetsbelte i
traktoren?
• Er det førstehjelpsutstyr og kompetanse på
gården?

ULYKKE

Innspill til debatt
• Har du hatt KSL-revisjon eller brukt HMSekspertene i Norsk Landbruksrådgivning?
• Vet du hvordan og hvorfor du rapporterer
en ulykke?

BRANN
To av tre branner på gården starter i det
elektriske anlegget eller i elektrisk utstyr

BRANN

Bakgrunn
• Vi har et rekordhøyt antall branner.
• 40 prosent av brannene oppstår i driftsbygningen.
• To av tre branner starter i det elektriske anlegget eller
i elektrisk utstyr.

BRANN

Møt ekspertene…
• Ekteparet Arne Karin og
Roar Lima Grødeland
(bildet) mistet 500 dyr
• Olav Mjåland mistet
tusenvis av mål skog
• Og ordfører Jan Geir
Solheim holdt på å miste
ei hel bygd

BRANN
Film: Brann i
fjøset, skogen og
bygda

BRANN

Oppsummert
• To av tre branner slukkes før stor skade oppstår.
• Pass på at ingen tar unødvendig risiko i
redningsarbeidet.
• Brannsituasjoner kan være veldig uforutsigbare.
• Ta skogbrann på alvor – tidlig!
• Skogbrann oppstår nesten alltid som resultat av
menneskelig aktivitet
• Bønder og skogeiere har mye utstyr og god
lokalkunnskap
• Bonden er en viktig bistandsressurs ved
naturhendelser.

BRANN

Solveig mistet 100 dyr

De deler sin historie og erfaringer.

Film med:
Solveig Bratteng Rønning,
melkebonde på Helgeland.
Wiggo Paulsen, Tine-rådgiver.

BRANN
Film: Mistet 100
dyr

BRANN

Solveigs råd:
• Tenk først på folk og sikkerhet. Menneskeliv er viktigst.
• Husk det er først og fremst røyken, gasser, og ting som faller, som dreper.
• Mennesker er viktigere enn dyr. Men dersom det lar seg gjøre å evakuere, er det en
fordel på forhånd å ha laget en plan for prioritert evakuering av dyr.
• Brannvarsling er utrolig viktig - både varsling i driftsbygning og hjemmet, men også
på mobilen til deg selv og noen flere.
• Ta ut kontakter til ladere og utstyr. Jeg tar alltid ut kontakten på høytrykksspyler når
jeg er ferdig å bruke den.
• Arranger grendemøter på gårdene og snakk med kollegaer om hva dere gjør, og
hvem som gjør hva dersom noe skjer.
• Kartlegg utstyr på gården, hos naboer, kollegaer i nærheten, hvem har boltepistol,
gjødseslvogn, dyrevogn, gravemaskin og annet utstyr man kan få brukt for.

BRANN

Hvem er det som hjelper deg dersom det
oppstår en krise, som for eksempel brann?
• Husk å skriv opp navn og telefonnummer til venner,
kollegaer familie, naboer og andre som kan hjelpe i
tilfelle det oppstår en krise. Det skal stå på din
beredskapsplan, slik at alle kan nå deg dersom det
skjer noe.
• En beredskapsplan skal ha en beredskapsplakat med
tegning av gårdstun med bygninger. Marker på
skissen: Avtalt fast møtepunkt ved brann. Øv på dette.

BRANN

Hvem er det som hjelper deg dersom det
oppstår en krise, som for eksempel brann?
•

Ha orden og ryddighet på gårdsbruket. Rømningsveier skal alltid være åpne og ryddet, også for snø.

•

Sjekk selv jevnlig det elektriske anlegget

•

Sjekk at ikke er tegn til varmgang – misfarging eller unormal lukt

•

Sjekk at det er ikke unormalt varmt på skrusikringer, brytere, stikkontakter, koblingsbokser, kabler eller annet utstyr

•

Støpsel og brytere skal være av beste kvalitet. Dårlig kvalitet kan få katastrofale følger.

•

Lysarmatur skal ha sikkert brannhemmende skille mot tak eller vegg.

•

Skru alltid av hovedsikringsbryter når du ikke bruker traktor eller minilaster, og den er parkert i nærheten av bygninger på gården.

•

Motorer, pumper og vifter skal være rengjort og ikke tildekket av støv og tørket gress.

•

Skjøteledning skal ikke brukes fast og kobles fra når den ikke brukes.

•

Termofotografer det elektriske anlegget med jevne mellomrom.

•

Motorer, pumper, vifter er rengjort og ikke tildekket av støv og tørket gress.

•

Sjekk at brannslokkingsapparater og brannvarslingsanlegg er kontrollerte og i orden.

•

Brannslokkingsapparater skal være kontrollert av fagkyndig personell.

• Kvalifisert personell har foretatt kontroll av brannalarmanlegg i løpet av siste 12 mnd, kontrolldokumentasjon skal oppbevares i
KSL-mappa.
•

Men du må sjøl sjekke at til enhver og ikke stole for mye på den kontrollen som foretas.

BRANN

Innspill til debatt
• Beredskapsplan: gjennomgå de sentrale punktene.
• Har dere gode kart over bygningene lett tilgjengelig?
Viser de brannvegger, rømningsveier og slukkeutstyr?
• Er det tydelig merket hvor du eventuelt har oppbevart
brannfarlige stoffer?
• Har du brannvarsling med utringer til din (og andres)
mobiltelefon?
• Hvem gjør elektro-installasjoner på gården?
• Hva kan du bidra med?

BRANN

Neste film…

• Ole Johannes Egeland
er både brannmann og
kyllingbonde. Se hvilke
forholdsregler han tar på
egen gård

BRANN
Film: Brannmann
og kylingbonde

BRANN

Oppsummert

Film: brannmann
og kyllingbonde

• Størst fare: Håndtering av dyr og bruk av maskiner.
• KSL er til god hjelp.
• 90 prosent leverer KSL-egenrevisjon på internett.
Gjør du?
• Renhold viktig for å hindre brann.

BRANN

Innspill til debatt
• Når gjorde du egenrevisjon sist?
• Hvordan er brannvarslingsanlegget på ditt bruk?
• Har alle på gården vært med på en vernerunde?
• Kontrollerer du slukkemidlene jevnlig?

SMITTE
Stadig mer internasjonal transport og
handel vil gi utfordringer i smittebildet

SMITTE

Bakgrunn
• Smitte kan ramme besetninger hvor rutinene er gode.
• Norske husdyr friskest i verden.
• Internasjonal handel og transport åpner smittebildet.
• Økt press på den norske husdyrpopulasjonen.
• Mattilsynet har nøkkelrolle.
• Husdyrsykdommer rammer ulikt: Noen er farlige bare
for dyra, noen for både dyr og mennesker.

SMITTE

Møt bonden og ekspertene…
• Svinebonde Hans Amlien fikk
påvist MRSA-smitte, hør han
og veterinær Tor Edvard
Løkens historie.
• «Norge er fritt for mange
smittsomme dyresjukdommer
som finnes i de fleste andre
land, men det finnes trusler
der ute.
Nina Svendsby, fagdirektør dyrehelse og beredskap, Animalia.

SMITTE
Film:
Bonden og
ekspertene.

SMITTE

MRSA er bakterier som er resistente mot flere
typer antibiotika.

Animalias råd

• MRSA kan smitte mellom dyr og mennesker
• MRSA gir vanligvis ikke sykdomsutbrudd på friske mennesker og dyr.

• Hvis bakteriene sprer seg til svekkede mennesker, for eksempel på sykehus, kan
det forårsake alvorlige infeksjoner, som kan værevanskelig å behandle. Derfor er det
ønskelig å holde smitten av MRSA på et så lavt nivå som mulig i samfunnet.
• Husdyrnæringen i Norge anbefaler at alle som skal inn i grisehus tester seg for
MRSA på forhånd.

• Personer som har kontakt med svin, eller bygninger der svin holdes, skal kunne
dokumentere å være fri for MRSA bakterier, dersom vedkommende har vært
eksponert for smitterisiko.
• Myndighetene i Norge krever at du bruker smittebeskyttelse hvis du skal inn i
grisehus og ikke vet om du er MRSA-positiv.
• Svineprodusenter som har vært i kontakt med husdyr i andre land, eller vært innlagt
i helseinstitusjon i utlandet skal også teste seg før de går inn til egne dyr igjen.
• Kontakt fastlege eller kommunelege for testing. Det er enkelt og smertefritt å ta
prøven, og du får svar etter en ukes tid.

SMITTE

Effektivt smittevern handler om gode rutiner,
informasjon, holdninger og atferd:

Animalias råd

•
•
•
•
•
•
•
•

For folk: som skal inn og ut, smittesluse og skifte av klær og fottøy
For dyr: ved innkjøp av dyr, flytting til og fra beite og ved leveranse til slakteri
For utstyr: ting, produkter, god hygiene, vask og desinfeksjon
Vask og desinfiser hendene hver gang du går inn og ut av besetningen
Dusj og vask håret grundig etter hver gang du har vært i besetningen
Ikke bruk de samme klærne i forskjellige besetninger, vask dem ofte
Utstyr som har vært brukt i andre besetninger skal vaskes og desinfiseres
Bruk alltid smittesluse der det er etablert

Beskyttelsesutstyr, som beskytter mot spredning av antibiotikaresistente bakterier:
• overtrekksklær
• kirurgisk munnbind
• engangshansker
• hodeplagg

SMITTE

Skal Norge fortsatt være fritt for smittsomme
dyresjukdommer, må vi hindre at vi tar med oss smitten
fra utlandet inn i norske besetninger

Animalias råd

• Hvis du har hatt kontakt med husdyr i et land med forekomst av alvorlig smittsom dyresykdom,
skal du vente 72 timer før du går inn i en norsk besetning. Tell timene fra tidspunktet du
kommer tilbake til Norge.
• Hvis du har hatt kontakt med husdyr i andre land skal du vente 48 timer før du går inn i en
norsk besetning.
• Hvis du har vært ute i naturen eller i kontakt med vilt i et land med kjent forekomst av alvorlig
smittsom dyresykdom blant ville dyr, skal du vente 72 timer før du går inn i en norsk besetning.
• Dusj og vask håret etter at du har vært i et annet land, før du går inn i en norsk besetning.

• Vask klær som har vært i kontakt med dyr i andre land på 60°C.
• Rengjør og desinfiser fottøy. Dette gjelder også dersom disse har vært i kontakt med terreng
utendørs der smitte forekommer blant ville populasjoner.
• Fottøy som har vært brukt i andre land skal ikke brukes inne i norske besetninger.
• Det er forbudt å ta med produkter av animalsk opprinnelse fra land utenfor EU området.
• Ikke gi matavfall, særlig ikke kjøttprodukter, til husdyr uansett hvor produktene kommer fra.
• Ikke kast matrester i naturen uansett hvor produktene kommer fra.

SMITTE

Oppsummert
• Smittesykdommene er ulike. MRSA er først og fremst
et folkehelseproblem.
• Må vente eksponering av nye sykdommer.
• Stadig mer komplekse opphav for sykdommene.
• Husk å føre dagbok! Den kan gi viktig informasjon
hvis ulykken er ute.

SMITTE

Innspill til debatt
• Hva slags hygiene- og karanteneregler bør du ha?
• Vet du hvordan et stramt test-regime kan etableres?
• God forsikring kan være helt avgjørende.
• Skal man være åpen om sykdom på gården?

SMITTE

Neste film…

• Bjørn Røthe Knudtsen,
regiondirektør i
Mattilsynet Region Midt,
forklarer hva som skjer
når ulykken rammer.

SMITTE
Film: Mattilsynet
om dyresmitte

SMITTE

Oppsummert
• Utvidet testregime kan gi påvisning, men bonden kan
ofte selv merke at noe er galt
• Husk varslingsplikten!
• Mattilsynets prosedyre er den samme de første
dagene, enten mistanken er svak eller sterk

SMITTE

Innspill til debatt
• Hva gjør vi ved mistanke om brudd på
varslingsplikten?
• Hvordan reagerer et lokalsamfunn når smitte påvises
på et bruk?
• Hvordan bør vi som bønder/kolleger/næringsfeller
reagere?

ATOM
30 år etter Tsjernobyl har ulykka
fortsatt store konsekvenser for
mange norske bønder

ATOM

Bakgrunn
• Atomfaren er liten, konsekvensene potensielt store.
• Tsjernobyl-ulykken i 1986 er den største
atomkraftulykken verden har opplevd.
• Viktig med en realistisk forståelse av hva slags fare vi
snakker om.
• Ingen mat i Norge var helsefarlig å spise etter
Tsjernobyl.

ATOM

Møt ekspertene…
• Lavrans Skuterud
(bildet), forsker ved
Statens strålevern, og
Torild Agnalt
Østmo,veterinær og
seniorrådgiver i
Mattilsynet.
• Ekteparet Anne Kari
Gjerdalen og OIe
Kristian Oldre,
sauebønder i Øystre
Sildre i Valdres.

ATOM
HOVEDFILMEN
OM ATOM

ATOM

Oppsummert
• Mer enn 30 år etter har Tsjernobyl fortsatt store
praktiske og økonomisk konsekvenser for mange
norske bønder.
• Ekspertene: Stadig svært liten sjanse for ny ulykke.
• Det kan håndteres: Forurensningen er problemet, ikke
en «sky».
• Vesentlig bedre rustet til å håndtere et nytt Tsjernobyl.
• Lytt til Mattilsynets råd.

ATOM

Innspill til debatt
• Hvordan skiller vi mellom konkrete og reelle
problemer fra utslippene, og den mer udefinerbare
«atomfrykten»?
• Hva er de reelle farene?
• Klarer vi organiseringen av tildekning og å få dyra
hjem fra beite?
• I et atomscenario á la Tsjernobyl: Hva vil det praktisk
bety for bygda vår?

ATOM

Neste film...

OPPSPILL FILM
#2

• Umiddelbare
bekymringer, langvarige
utfordringer
• For mange bønder i
Hedmark og Oppland,
samt Nordland sør for
Saltfjellet, ble
konsekvensene
omfattende.
• Uforutsigbar utvikling –
med høye tall i 2014.

ATOM
FILM: Livet etter
Tsjernobyl

ATOM

Oppsummert
• Saltstein med berlinerblått fargestoff til god hjelp.
• 2014 ble et år med sjeldent høye becquerel-tall.
• Tommelfingerregel: Jo mer sopp, jo mer nedfôring.
• Nedfôring gir praktiske og økonomiske
vanskeligheter.

ATOM

Innspill til debatt
• Fjellbeite gir utfordringer, pga. høyere
becquerelverdier sammenliknet med innmark
• Hva slags beredskapsbeite finnes i ditt område?
• Hvor forberedt er det lokale Mattilsynet?

BEREDSKAP

Velkommen til neste samling!
Mål: Hvordan lage en god beredskapsplan?

Takk for
i dag!

