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Høringssvar til Forslag til endringer i byggteknisk
forskrift §§ 7-3 og 7-4 - Krav til sikkerhet mot skred
og flodbølge som følge av fjellskred
Svar på høring Tek 17 fra Gunn og Jørgen Sogge

Vi driver et aktivt gårdsbruk under fjellet Mannen i Rauma Kommune i Møre og Romsdal.

Vi ble glade da vi forsto at det skulle bli endringer i reglene i forhold til det å bo og leve under ustabile fjellparti.
Veldig positivt at dette nå, etter flere år, blir tatt tak i. 

Endelig kan vi drive gården vår og utvikle den uten den usikkerheten vi har hatt med om noe skulle skje. Brenner
huset eller driftsbygningen ned, så har vi mulighet til å bygge opp igjen på samme sted. Men så skjønner vi nå at
høringen i denne omgang ikke gjelder oss som bor under fjellet Mannen. Det gjelder de andre som bor slike
plasser hvor de kan bli rammet av flodbølge som følge av et skred. 

Må si vi ble både overrasket og skuffet! Hvorfor?

Vi mener at når NVE overvåker fjellpartiet med både radar og strekkstag så er vi godt beskyttet. Vi har like god tid
til å komme oss unna som de som bor andre plasser med overvåking. Dette er forskjellsbehandlig, og ikke greit!

Vårt gårdsbruk er på totalt 700 mål hvorav 600 mål er leid jord. Vi driver i praksis nesten halve dalen her vi bor. Vi
har 250 vinterfora sau, og andre dyr. Vi er avhengige av å ha den sikkerheten at vi kan bygge opp igjen en bygning
om noe skulle skje. Vi kan ikke drive en gård hvor enten våningshus eller driftsbygning ligger flere km unna. Vi må
kunne utvikle gården med tiden, og vite at vi kan drive den trygt i årene som kommer. Våre barn har også denne
utryggheten om de i det hele tatt kan satse på å bo her videre, og evt. ta over drifta av gården. 

Rauma med Romsdalen er også en betydelig turistkommune. I følge Romdalen AS, et investerings og
utviklingsselskap innen aktivbasert reiseliv med hovedkontor på Åndalsnes, besøker 1 million turister Romsdalen
hvert år. Veksten i reiselivet har doblet seg siden 2008, og verdiskapingen er betydelig. Vi bidrar med vår
gårdsdrift  å holde dalen nyslått og åpen. Blir vi tvunget til å legge ned drifta, ville mye av dalen fort grodd igjen.

Det sies at det skal jobbes videre med Tek 17, at andre forandringer vil komme etter hvert. Men når? Om 1 år, 10
år?

Vi må ha denne tryggheten nå!

Mvh Gunn og Jørgen Sogge
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