
Vi får Norge til å gro!

Erfaringer fra flommen 

2017

8. mars

Finn Aasheim, Norges Bondelag Agderkontoret



Kort historikk:

• «Synne» des. 2015 

• Mandalselva, Audna, Feda



Flommen høsten 2017 (Fikk aldri noe navn)

• Torsdag ettermiddag - Tips fra Mandelselva

• Leste værmelding – Kraftig regnvær!

• Leste flomvarsel på «varsom.no» - så ikke galt ut

• SMS til medlemmer i Vest-Agder «OBS Redd det 

som reddes kan», særlig Mandalselva

• Fredag form. Varsel – Kraftig regn, også i Aust-

Agder - «varsom.no» - Stigende vann, ikke rødt.

• SMS til medlemmer i Aust.

• Mange var ute fredag for å berge husdyr, baller og 

annet «løsøre»





Flommen:

• Lørdag «braka det løs»

• Søndag sol og fint, men natt til mandag nye 100 mm.

• Det ble aldri varslet ekstremvær

• Vi fikk aldri noe varsel fra beredskapsinstitusjoner

• Mandalselva og Tovdalselva tilnærma «All time high»

• Synlige effekter:

• Rundballer i vassdraga. Flest i Mandalselva, Mye i 

Tovdalselva, Songdalselva, Noe i Audna, Nidelva og 

Fedavassdraga.

• Stort «medietrykk»



Etter flommen:

• Ser ikke pent ut – rundballer og rundballeplast på land, i 

trærne og i sjøen.

• Søndag 1. oktober – hummerfisket…

• Ringte Kystverket ca. tirsdag/onsdag – ingenting. Puh!

• Ringte Mandal kommune – fant en rundball v/Gismerøya

• Varslet kommunene om at vi ville bidra til rydding, behov 

for bistand og forståelse for at dette kan ta tid. Farlig 

arbeid i strie og kalde elver.

• Varierende respons.

• Våre lokallag tok initiativ til dugnader i flere vassdrag. 

• Flere elveeierlag med gode initiativ. Espen!!





Etter flommen

• Mye arbeid er gjort i de fleste vassdrag.

• Finner veldig mye annet enn landbruksplast..

• Marnardal Bondelag ute minst 4 runder (men med få 

andre) 

• Mange har engasjert seg og deltatt.

• Aller best organisert i Songdalsvassdraget (Songdalen og 

Søgne), igjen skryt til Espen m.fl.





Rugsland, Birkenes



Hva har vi lært?

• Det er satt en ny standard for flomsikker lagring av 

rundballer! Gir en del praktiske utfordringer.

• Vi forventer hyppigere store flommer

• Vår egen SMS-varsling virker

• Det ligger mye rart i våre vassdrag…

• Samarbeid om rydding er bra!

• Årlig (?) rydding om sommeren, med lav vannstand…

• OBS! Det finnes god returordning for landbruksplast –

Grønt punkt. 113 % gjenvinnes! ☺

• Innsamling oftest organisert av lokale bondelag og/eller 

kommuner.




