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INNLEDNING
Under vårt arbeid med kraftledninger, hender det at

en ut fra landskapsmessige vurderinger spesielt ønsker

å bruke tremaster. I blant blir da hakkespettenes her-

jinger brukt som motargument. Derfor har vi lenge

ønsket å ra istand en enkel undersøkelse av hvor, når,

hvordan og i hvor stor grad hakkespettene kan være

problem for kraftlinjebyggerne. Det var bakgrunnen

for at vi sendte ut et spørreskjema (side 12) til samtlige

el-verk og kraftverk i landet. De svarene vi fikk inn er

grunnlaget for denne rapporten. Både innsamlingen

av data og rapporten er et upretensiøst forsøk på i sto-

re trekk å kartlegge forholdene på en enkel og praktisk

måte.

Det ble sendt ut 427 spørreskjemaer. Av disse ble

290 returnert i utfylt stand. Her er det nødvendig å

gjøre oppmerksom på at skjemaet ble sendt til alle el-

verk og kraftverk i landet uansett størrelse. De enkelte

verk har fra noen ra kilometer til mange mil med kraft-

ledninger. Det er det ikke tatt hensyn til. Det er heller

ikke tatt hensyn til at antall verk i det enkelte fylke va-

rierer sterkt. Videre er det nødvendig å peke på det

store antall personer som har fylt ut skjemaene. En må

regne med at de har et svært varierende nivå både når

det gjelder kunnskaper og erfaringer, særlig ved spørs-

mål av ornitologisk karakter. Dessuten er opplysnin-

ger vi har ratt ofte også ufullstendige. Alt dette skulle

til overmål tilsi at rapporten på ingen måte må vurde-

res ut fra en vitenskapelig synsvinkel. Vi har imidler-

tid i stor grad følelsen av å ha oppnådd hensikten med

undersøkelsen.

Det frister neppe til særlig motsigelser når det hev-

des at hakkespettene på mange måter er spesielt inte-

ressante fugler. Derfor har vi anmodet Gunnar Lid

ved Zoologisk museum i Oslo om å skrive en populær,

faglig artikkel om dem. Det har han gjort. Vi takker

ham og alle de andre som har bidratt og bistått i arbei-

det med rapporten.

KONKLUSJON
Undersøkelsen har vist at hakkespettene kan være et

alvorlig problem for eiere av stolper særlig i sydlige de-

ler av landet. Det synes å være et skille i Trøndelags-

fylkene, noe som kan ha sammenheng med artenes ut-

bredelse.

Som ventet er stolper i og nær skog, mest utsatt.

Men det forekommer også forholdsvis ofte angrep i

åpent terreng — særlig på Vestlandet. Over skoggren-

sen er det bare registrert angrep i Sogn og Fjordane og

i Møre og Romsdal.

Det er de midtre og øvre delene av stolpene som an-

gripes. Traversene angripes meget sjelden. Det er ikke

gitt en eneste opplysning om at det har vært nødven-

dig å skifte ut traverser p.g.a. skade.
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Impregneringsmidlene virker ikke dempende på

hakkespettenes angrepslyst.

Angrep forekommer hele året, men er særlig intense

om våren.

Bare lokal erfaring synes å kunne gi noenlunde sikre

holdepunkter for hvor en kan vente angrep. Selv i

sterkt utsatte områder blir det hevdet at en har perio-

der med sterkere angrep enn ellers.

Det er gjort rede for en rekke tiltak mot hakkespette-

ne. I den sammenheng må det være på sin plass å peke

på at også dette har en landskapsmessig, estetisk, side.

Ellers? Jo, hakkespettene erinteressante fugler.

HVOR I LANDET ANGRIPER
SPETTENE?

Av tabellen (side 13) går det fram at hakkespettene an-

griper stolper i alle landets fylker. Hordaland er det

eneste fylke der samtlige verk har registrert merker et-

ter hakkespettene. Det kan ellers synes noe påfallende

at det i Nordland finnes hele 19 av 25 verk som ikke

har registrert merker. For Troms er tilsvarende tall 1

av 2, og for Finnmark 5 av 7. I Nord-Trøndelag er tal-

lene 1 av 4, mens det i Sør-Trøndelag bare er 1 av 17

verk som ikke har registrert merker. Dette kan tyde på

et skille i Trøndelagsområdet. Det ligger i så fall nær å

anta at det har sammenheng med artenes utbredelse-

sområde .

I HVOR STOR GRAD ANGRIPES
STOLPENE?

Uten nærmere presisering er det i spørreskjemaet bedt

om en skjønnsmessig vurdering i tre grupper: Mye, i

blant og sjelden. Det kan i denne sammenheng kan-

skje virke noe uheldig at en har brukt betegnelsen

«mye» i stedet for «ofte» på en av gruppene. Det bør li-

kevel kunne gi et godt holdepunkt at det bare er 72 av

verkene som oppgir at de sjelden har angrep av hakke-

spett. Høye tall for angrep har Akershus, Buskerud,

Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland,

Sogn og Fjordane, Telemark og Østfold.

HVORFOR ANGRIPES STOLPENE?
Det ligger i sakens natur at det langt fra alltid er lett å

fastslå hvilken hensikt som ligger bak hakkespettenes

angrep. Spettenes trommevirksomhet f.eks. på metall-

dekslet på toppen av stolper, har Gunnar Lid behand-

let i sin artikkel i kapittel 15. I spørreskjemaet ble det

spurt etter merker som kunne tilskrives henholdsvis

hakk etter mat, spettesmie og reirhull (Fig. 1, 2, 3, 9

og 15).

Det er lett nok å registrere spettesmier med kongler

i, eller der det finnes rester etter kongler på bakken

rundt de aktuelle stolpene. Det samme gjelder ferdige

eller tilnærmet ferdige reirhull. Verre er det å se for-

skjell på hva som er hakking etter mat og påbegynte 


andre arbeider. Her er det rom for ulike vurderinger.

Mange vil nok f.eks. ha vanskelig for å tro at spettene

kan ha illusjoner om å finne mat i impregnerte stolper.

Enkelte av svarerne mener likevel at trådene som er fe-

stet til stolpene forårsaker en summing i stolpene som

gjør at fuglene tror det finnes insekter der og derfdr

velger dem fremfor morkne trær like ved.

Den teorien står sterkt i televerket. Fra det hold ble

det nemlig hevdet i et TV-program at angrepene på

deres stolper har avtatt merkbart etter at de fikk ferre

tråder på stolpene.

I vår sammenheng er det av særlig interesse at tallet

for etablering av reirhull er forholdsvis stort.

Av tilleggsopplysninger som fulgte mange av de re-

turnerte skjemaene, går det ellers fram at aktiviteten

på stolpene er særlig stor tidlig om våren, febru-

ar—april. Noe som vel kan støtte opp om at reirhulle-

ne spiller en stor rolle i denne sammenheng. Det er el-

lers hevdet av flere at hannene synes å hakke ut en rek-

ke hull før han lar hunnen velge det som skal brukes.

Midt-Telemark kraftlag opplyser at de har master

med reirhull som har vært i bruk hvert år i 10-15 år.

Der hevdes det også at det «bare» blir 1-2 reirhull pr.

mast og nye boliger etableres i nye master. I dette til-
fellet opplyses det ellers at mastene ikke har blitt så

mye svekket at en har funnet det nødvendig å skifte ut

noen.

Da er nok Vrangfossledningen til Porsgrunn Fa-

brikker (Norsk Hydro) verre stillet (Fig. 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10 og 11). Der er det registrert 28 hull i en H-mast

(to stolper). Ellers opplyser Nord-Trøndelag elektrisi-

tetsverk at det på ledningen Elda—Vanebo var en

stolpe med 10 hull.

I Norsk Skogbruk nr. 3/1980 finnes omtale av en

hakkespettundersøkelse i USA. Bl.a. registrerte en di-

ameter på de trærne fuglene valgte for sine redehull.

Jeg aner ikke om de amerikanske spettene «ser større

på det» enn de norske. I nevnte artikkel er det ihvert-

fall oppgitt at svartspetten har vansker med å bruke

trær som i brysthøyde har en diameter mindre enn 50

cm. I dette kan det ligge en mulighet for at fuglene går

løs på stolpene fordi skogen i området ikke kan tilby

tilsvarende grove dimensjoner.

Kan det ellers være en mulighet for at fuglene velger

impregnert fremfor frisk ved fordi den er lettere å ar-

beide med?

I noen av svarene er det hevdet at spettene etablerer

seg i stolpene fordi disse ofte er plassert slik i terrenget

at de sammen med de åpne ledningsgatene, gir fine ut-

siktsmuligheter.

En overmontør ved Skiensfjordens kommunale

kraftselskap så en hakkespett hugge hull i en 2 mm

aluminiumsplate som var spikret over et tidligere hak-

kespetthull i en stolpe.

En ingeniør ved det samme kraftselskapet fikk en
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gang se at hakkespetten hadde gått inn fra motsatt side

av stolpen i et tilfelle hvor et gammelt hull var blitt

dekket med en stålplate.

Og så var det hakkespetten som hadde startet opp

med et mindre hull i en stolpe på Vestfold kraftsels-

kaps 132 kV-Iedning Hauger—Jåberg, for så å bli bor-

te en tid. Da den kom tilbake for å fullføre jobben had-

de veps laget bol i hullet. Spetten startet opp sitt arbei-

de igjen uten å ta hensyn til vepsene. Det ble fuglens

bane. Da kraftverkets folk senere kom tilstede fant de

bare «de sørgelige rester av hakkespetten» på kanten

av hullet.

HVILKEN DEL AV STOLPEN
ANGRIPES?

Tallene viser at hakkespettene i overveiende grad går

løs på øverste tredjedelen av stolpene. Noen opplyser

imidlertid at midtpartiene er mest utsatt. Blant disse er

Porsgrunn Fabrikker som har den meget hjemsøkte

ledningen fra Vrangfoss kraftstasjon til Knardalstrand

koblingstasjon (Fig. 4 og 10). Mastene der er sjelden

angrepet lavere enn 5 m over bakken og høyere enn

1 1/2-2 meter fra stolpetoppen, noe under bardunfe-

ste. Mastene på denne ledningen er sterkt angrepet,

mens traversene er urørte. Det er ellers et gjennomgå-

ende trekk ved undersøkelsen at traversene bare angri-

pes i sjeldne tilfeller også ellers i landet (trolig fordi

fuglene ikke finner støtte for halen, jfr. kapittel 15).

MATERIALE I STOLPER OG
TRAVERSER

Bruk av limtre (laminert tre) til stolper og traverser er

så nytt og ennå så lite brukt her i landet at undersøkel-

sen ikke har gitt grunnlag for å sammenligne med hel-

ved når det gjelder forholdet til hakkespettene.

Det er å håpe at limtre vil vise seg fordelaktig —

men i utgangspunktet er det ikke grunn til optimisme.

Kanskje kan de mastene som er hule frata spettene vi-

dere arbeidslyst når de oppdager at mastene er hule?

IMPREGNERING
Materiale viser tydelig at det overveiende antall tre-

stolper som brukes i kraftforsyningen her i landet er

kreosotimpregnerte. Det viser også at hakkespettene

ikke har noe imot slike stolper. Kanskje snarere tvert

imot. Tilleggsopplysninger viser til og med at fuglene

uten å nøle går løs på helt ferske kreosotimpregnerte

stolper, selv om det står morkne graner like ved.

Drangedal elverk i Telemark hevder at det synes å væ-

re flest angrep på unge kreosotimpregnerte stolper.

Mens andre som f.eks. Sauherad kraftverk i samme

fylke og Askøy elektrisitetsforsyning i Hordaland, bare

har registrert angrep på eldre stolper. Glomdal kraft-

lag, Hedmark mener at eldre kreosotimpregnerte stol-

per, som er blitt tørre i toppen, angripes lettest. Hobøl

elverk i Østfold hevder til og med at stolpene må bli 20

år eller mer før hakkespettene viser interesse for dem.

Saltimpregnerte (grønne) stolper brukes her i landet

i adskillig mindre utstrekning enn kreosotimpregner-

te. En sammenligning kan derfor bli noe tilfeldig.

Men det synes å være en utbredt oppfatning blant ver-

ker som enten bare har saltimpregnerte stolper som

f.eks. Kykkelsrud i Akershus og andre som har begge

deler som f.eks. Aurskog kommunale elverk i samme

fylke, at hakkespettene ikke gjør noen forskjell. De an-

griper begge typene. Dette bekreftes av Hedmark

kraftverk og Løten elverk i Hedmark og Forsand el-

verk i Rogaland. Skiptvet elverk i Østfold har erfart at

litt eldre saltimpregnerte stolper er mest utsatt for

spettene, selv om en der også har registrert angrep «på

en ny transformatormast med gjennomtrukket fet as-

falt».

UTSKIFTING AV STOLPER
Dessverre gir materialet bare i få tilfeller grunnlag for

å angi hvor mange stolper som er skiftet ut på grunn

av hakkespett-skader. Likevel kan det gi et visst inn-

trykk av omfanget å liste opp de verkene som har måt-

tet gå til utskifting og de fylkene der det har funnet

sted. En slik liste finnes på side 14 .
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10. HVA KOSTER SKADENE?
Det innkomne materialet viser klart at hakkespettene

kan bli kostbare bekjentskaper for eierne av kraftled-
ninger. Ja, de har til og med ført til strømstans p.g.a.

reparasjonsarbeider iflg. NVE — Aura-verkene.
De opplysningene vi har fått inn om utgifter i forbi-

ndelse med hakkespettene, spriker en god del. Dette

særlig fordi noen har oppgitt årlige utgifter mens an-

dre har ført opp et beløp uten å angi om dette er årlig

— eller engangsutgifter.

På følgende liste er opplysningene ført opp slik vi

har mottatt dem:
Akershus:
A/S Kykkelsrud kr. 11.000,—
Eidsvoll elverk ca. kr. 2.000,— pr. år
Ski komm. elverk ca. kr. 9.000,—

Buskerud:
Buskerud kraftverker ca. kr. 36.000,—

Hallingdal kraftlag ca. kr. 5.000,—
pr. mastepunkt

Oppland:
Åbjøra kraftverk «Adskillige tusener»

Hadelands elektrisi-
tetsverk kr. 1.000-2.000,—

pr. år

Rogaland:
Suldal verk kr. 30.000-60.000,—

pr. år
Forsand elverk ca. kr. 12.000,—

Stavanger elektrisi-
tetsverk «Betydelige beløp»

Gjestdal komm.
elverk pr. stolpe kr. 800-1.200,—

Sogn og Fjordane:
Førde og Naustdal

elektrisitetsverk ca. kr. 1.500,— pr. år

L/L Lavik kraftlag ca. kr. 1.000,— pr. år
Eids komm. elektrisi-

tetsverk ca. kr. 1.500,— pr. år
Gaular Kraft ca. kr. 15.000,— pr. år

Hedmark:
Solør kraftlag
Hedmark kraftlag

ca.
ca.

kr.3.000,—
kr. 20.000-30.000,—

pr. år

+ netting ved
nyanlegg

Sør-Trøndelag:
Røros elektrisitets-
verk
Chr. Salvesen &
Chr. Thams'

Communications
Aktieselskab

kr. 25.000-30.000,—

ca. kr. 20.000,— pr. år

Hordaland:
Skånevik Ølen
kraftlag

Ulvik komm.
elektrisitets-
verk
Odda Elektrisitets-

verk

Jondal komm.
elverk

Møre og Romsdal:
Sykkylven komm.
kraftlag
Suinadal komm.
kraftlag

Vestnes komm.
elverk

Nordland:
A/S Bindal kraftlag 


Telemark:
Norsk Hydro, Pors-
grunn fabrikker,
skader på linjen
Vrangfoss kraftsta-
sjon til Knardal-
strand koblings-

stasjon har hittil
kostet over
Skiensfjordens komm.
kraftselskap mer enn
Kragerø elektrisitets-
verk
og
Nome elverk

ca. kr. 50.000,—

ca. kr. 20.000,— siste 5 år

ca. kr. 6.000,— siste 6 års-
periode

ca. kr. 6.000-8.000,—
siste 6 til 8 år

kr. 500.000,—

kr. 100.000,— enkelte år

ca. kr. 100.000,— i 1976
ca. kr. 120.000,— i 1979
ca. kr. 2.000,— pr. år

ca. kr. 500,— pr. år
Vestfold:
Tønsberg elektrisitets-

verk
Hedrum og Lardal
elverk

Østfold:
Fredrikstad elverk
A/S Hafslundca. kr.

kr. 23.000,—

ca.kr. 10.000,— pr. år

kr. 5.000,—
kr. 30.000,—

ca.-- kr. 2.000-3.000,—
pr. år

ca. kr. 2.500-6.000,—
pr. år

10.000,— pr. år
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ØKET ANGREP SISTE 2-3 ÅRS
PERIODE?

Dette spørsmålet ble stillet vesentlig for å få rede på

om det kunne være sammenheng mellom spettenes in-

teresse for stolper og den skaden som er påført skogen

gjennom tørke og billeangrep i deler av landet i denne

perioden. Skjemaene ble sen‘dt ut våren 1979.

En del verk opplyser at de generelt har merket at det

forekommer perioder med mere angrep enn ellers.

Men hele 172 opplyser at de ikke har merket noen øk-

ning i den aktuelle perioden.

En del verk opplyser at de har registrert øket angrep

i den siste 2-3 års perioden. På side 15 er disse verkene

listet opp (under verk som omfatter flere kommuner er

alle nevnte uten at vi har kjennskap til om registrerin-

gene gjelder alle).

LANDSKAPET
Som en vel kunne vente, bekrefter materialet at hak-

kespettene spesielt er knyttet til skogen.

Det ser ikke ut til å være noen sammenheng mellom

angrep eller manglende angrep og tørre trær/vindfall i

de aktuelle områdene.

Det kan være verdt å merke seg at Vestlands-

fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og

Møre og Romsdal har forholdsvis mye angrep også i

åpent terreng. Over skoggrensen er det derimot bare

registrert angrep i Sogn og Fjordane og Møre og

Romsdal.

Og så har vi det kraftverketpå Vestlandet som kan opplyse at
hakkespettene angriper særlig hissigpå den delen av en ledning-

strase som ble anlagt etter forlangende av NVE's landskapsar-

kitekt.

TILTAK
Det er to klare ytterpunkter i den rekken av tiltak det

er gjort rede for i det innkomne materiale. Det er opp-

setting av redekasser og avlivning.

Den myke linjen — redekassene — er det bare

Nord-Trøndelag elektrisitetsverk som har prøvd seg

på. Og dessverre — men ikke uventet — uten virk-

ning.

Porsgrunn Fabrikker har prøvet det motsatte. I ste-

det for å tilby hakkespettene ferdige boliger, har de

gått inn for å skremme dem bort. De satte opp vind-

møller på toppen av stolpene. Men heller ikke dette

hadde noen virkning på fuglene.

I andre land skal det forgjeves ha vært prøvet å sette

opp hakkespetter av plast for å vise at «plassen er opp-

tatt» (Revir).

En annen type tiltak går ut på å smøre stolpene med

noe som skal gjøre dem mindre tiltrekkende for fugle-

ne. Igjen er det Porsgrunn Fabrikker som har forsøkt

seg. De malte stolper med forskjellig farget mønje bare

for å konstatere at hakkespettene heller ikke tok hen-

syns til det.

En rekke verk opplyser at de har smørt utsatte stol-

per med et stoff omtalt som Norus Plasticoat Metal

Protector. Det er en seigtflytende masse som må var-

mes opp før det smøres på med kost. Porsgrunn Fa-

brikker opplyser at behandlete stolper er meget ubeha-

gelige å gå i med stolpesko. Samme kilde antar at stof-

fets klebrige egenskaper har frastøtende virkning på

hakkespettene, selv om det også er registrert angrep på

behandlete stolper. Det hevdes videre at klebrigheten

avtar etter hvert, slik at stoffet etter 2-3 år gir liten el-

ler ingen beskyttelse. Dette stoffet er også prøvet av

Bergenshalvøens komm. kraftselskap, Voss elverk,

Rauma komm. kraftverk, Ørstad elverk, Helgeland

kraftlag, A/S Sognekraft, avd. Vik og Orkla Industrier

A/S. A/S Sognekraft opplyser at det er for tidlig å si

noe om virkningen. Mens Orkla Industrier A/S opply-

ser at virkningen bare varer et år.

Det finnes også en type tiltak som går ut på å kle he-

le, eller store deler av stolpene med noe som enten hin-

drer fuglene i å sette seg og/eller hindre dem i å hakke.

Til dette brukes plastfolie (Fig. 12 og 13) og netting

(Fig. 9 og 10).

Oppland fylkes elektrisitetsverk, Buskerud Kraft-

verker og Røldal Suldal kraft A/S har kledd utsatte

stolper med plast. De har ikke opplyst noe om kvalitet

o.l. L/L Firdakraft opplyser derimot at de har kledd

stolper med 0,6 mm klar plast fra toppen og nedover i

ca. 2/3 av stolpenes lengde. Når en vet at hakkespette-

ne går løs på fellene som er satt opp for granbarkbille-

ne, kan en undre seg på om plasten har noen virkning.

På forespørsel i jan. 1981 opplyser Buskerud Kraftver-

ker at de mener å ha oppnådd en positiv effekt.

Netting av forskjellig slag er det materiale som bru-

kes mest i kampen mot hakkespettene (Fig. 4-11). På

den meget omtalte Vrangfossledningen har Porsgrunn

Fabrikker kledd alle mastene på de mest utsatte stre-

kningene med galvanisert flettverk (tråtykkelse 1,4

mm, maskevidde 15 mm) (Fig. 4, 9, 10 m.fl.) fra ca. 4

m over bakken og opp til ca. 2,5 m under traversene

(Fig. 8 og 9). Her har fuglene senere angrepet neden-

for flettverket. I noen tilfeller har de til og med gått løs

på selve flettverket der de har laget 10 x 20 cm store

hull for så å gå løs på stolpen innenfor som tidligere

(Fig. 9).

Porsgrunn Fabrikker anbefaler at en bruker mindre

maskevidde i lignende situasjoner og mener at det kan

skje uten at bruk av stolpesko hindres vesentlig.

Orkla Industrier A/S bruker 1/2" kyllingnetting på

sine utsatte stolper. Omviklingen av stolpene skjer fra

toppen og nedover med ca. 12 cm overlapping. Det

opplyses at nettingen holdes ca. 1" ut fra stolpen

p.g.a. omleggene. Ved krampene som brukes for å fe-

ste nettingen blir avstanden mindre. Denne metoden

hevdes å være effektiv der.

Hele 48 av de 59 som har oppgitt at de har gjen-
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nomført tiltak mot hakkespetter, har brukt netting.

Dessverre inneholder materialet ra opplysninger om

hva slags netting. Noen få oppgir kyllingnetting, høn-

senetting og finmasket netting. Ski komm. elverk og

Kvinnherad kraftverk opplyser at de har kledd utsatte

stolper med netting, men forgjeves. Hakkespettene

klarer å komme gjennom.

Før vi forlater nettingen må det opplyses at Surna-

dal komm. kraftlag har brukt nylonnot på tilsvarende

måte, men med liten eller ingen virkning.

Med tanke på at de grove dimensjonene på stolpene

kan være et vesentlig poeng for fuglene, skulle det væ-

re et aktuelt eksperiment å sette opp noen «grovkali-

brete» gamle og kasserte stolper som alternativt tilbud

for hakkespetten — særlig i spinkel skog.

I det foregående har vi behandlet forebyggende til-

tak. Når vi nå skal ta for oss reparasjoner av skader,

kan det være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i de til-

fellene der skadene er store, men likevel konsentrert til

et enkelt sted (f.eks. et stort reirhull) eller et begrenset

parti, mens stolpene ellers er solide (Fig. 10 og 11).

Fremfor å skifte ut slike stolper er det vanlig at de blir 


spjelket ved hjelp av planker, stålskinner o.l. som fe-

stes med gjennomgående bolter.

Reparasjon av hull skjer ved at en dekker over hul-

let med netting eller en metallplate (Fig. 5-8). Slike

plater må ikke være for myke eller for tynne. Det er

vanlig å bruke plater av galvanisert stål, blikk, sink,

aluminium og bly. L/L Jølster Kraftlag har tatt i bruk

aluminiumsfolie.

Orkla Industrier A/S opplyser at spettene hakket

seg gjennom 2 mm blyplater, men oppgav hakking da

de oppdaget tjæredrevet som var fyllt i hullet innenfor.

L/L Tussa kraft bruker asfaltfiberkitt til slik fylling av

hull, mens det vanligste ellers er å bruke betong.

I det innkomne materialet er det flere som hevder at

reparasjoner av hull bare fører til at fuglene starter på

nytt like ved.

Til slutt får vi ta med noe om det mest drastiske til-

taket mot hakkespettene, nemlig avliving. De retur-

nerte skjemaene viser at mange har praktisert dette.

De fleste viser spesielt til at det har skjedd i forståelse

med den lokale viltnemnda. Noen ra går så langt som

til å hevde at avliving er det eneste effektive middel

mot hakkespettene som gjør skade.

14. ARTER
Registrerte arter:

cio Møre

og
Romsdal

Observert







hakkespetter Ja 14 0 9 2 14 19 21
i aksjon Nei 4 1 8 1 2 6 8

Grønnspett




8 — 6 — 3 10 11

Gråspett




I — — 1 3 4 1

Svartspett




10 — 5 — 5 6 6

Flaggspett




10 — 4 — 8 5 7

Hvitryggspett




— — — — — — 1

Dvergspett





1




1 1 1

Tretåspett







Andre






1 1




7 16 7 10 0 3 5 11 147
10 5 9 2 1 1 4 2 76

3 8 3 5




2 1 6 67

— 1 2 2 — 2 i — 19

4 2 6 8 — 3 1 3 65

— 3 — 3 — 2 3 3 52

1 — — — — — — — 2.




1






5







2 4

Nord-Trøndelag
a.

0 0 Sogn

og
Fjordane

Sum

2 1 6
6 1 4 1

—

1 — —

1 1 4

2 — 2

— — —

Disse observasjonene er kanskje det mest usikre i den-

ne undersøkelsen. Likevel kan trolig listen være noen-

lunde representativ i den grad den viser høye tall for

grønnspett, svartspett (Fig. 16) og flaggspett (Fig. 15).

Det er i hvert fall bare de tre som er spesielt nevnt som

skadefugl i de ekstra kommentarene som fulgte en del

av de returnerte skjemaene.
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Fig. 1. Spettesmie. Fig. 3. Svartspett ved reirhull. Nord-Trøndelag elektrisitetsverk har denne

montasjenpå sitt kontor i Stjørdal.

Fig. 2. Reirhull i stolper. Fredrikstad Elverk måtte skifte ut disse to stolpene

på Veumlinjen.

Fig. 4. En mast på Porsgrunn Fabrikkers utsatte ledning fra Vrangfoss kraft-

stasjon til Knardalstrand koblingstasjon. Stolpene er kledd med netting. Skad-

de partier er dekket med aluminiumsplater.



Fig. 5. Midtpartiet av masten på Fig. 4. Fig. 8. Nedre kant av nettingenpå stolpenepå Fig. 4, 5, 6 og 7.

Fig. 6. Nærbilde av høyre stolpen av Fig. 7 . Nærbilde av venstre stolpe av

mastenpå Fig. 4 og 5. masten på Fig. 4 og 5.

Fig. 9. Den som vil — kan det! Porsgrunn Fabrikker har kledd stolpen med

galvanisert flettverk. (Trå tykkelse 1,4 mm, maskevidde 15 mm). For svart-

spetten har det ikke vært noen hindring — bare en ekstra utfordring. Trådene

ble vibrert til de røk!

.1>



rik--
Fig. 10. Også en utsatt mast på Vrangfossledningen. Stolpen til venstre er

skiftet ut. Den til høyre er spjelket etter at den er kledd med netting og skadde

partier er dekket med aluminiumsplater.

Fig. 11. Detalj av den spjelkete stolpenpå Fig. 10. Spettene har gått løspå

metallplatene.

Fig. 12. Fra Buskerud Kraftverkers ledning Ramfoss—Hovde. Utsatte stol-

per er kledd med plast. Et ønske om å føre plasten noe høyereopp på stolpene

måtte oppgis fordi det ikke var mulig å slå av spenningen under arbeidet. Her

er det så sjelden behov for å klatre i stolpene med stolpesko, at en ikke ser det

som noe problem.

Fig. 13. ,Nedre delen av mastenpå Fig. 12.



Fig. 14. Det er ikke småfliser svartspetten hugger ut!

Fig. 15. Flaggspett un-Fig. 16. Svartspetten

der arbeid i spettesmie.sikrer artens fremlid.

Denne gangen ikke i en

stolpe.

Fig. 17. Kristiansand Elektrisitetsverk har også måttet tåle hakkespettangreppå sin messe ved Hovatn.



15. SPETTENE — VÅRE TØMMERMENN
I FUGLEVERDENEN
Av Gunnar Lid, Zoologisk museum, Oslo

Hakkespettene — eller spettene som vi gjerne kaller

dem — er utbredt over nesten hele verden, de mangler

bare i Australia, og på New Zealand, Celebes og Ma-
dagaskar. I alt finnes det 206 arter i spettefamilien,
hvorav 8 arter er representert i Norge: Grønnspett,

gråspett, svartspett, flaggspett, hvitryggspett, dverg-

spett, tretåspett og vendehals. Den sistnevnte er skilt

ut i en eget underfamilie, og skiller seg fra de egentlige
spettene på flere måter.

Spettene har gjerne livlige farger, og enhver som
oppdager en av dem er vel med en gang klar over hvil-

ken fuglefamilie den tilhører, fordi den har et meget

særegent utseende og et helt spesielt levevis. Spettene

er helt tilpasset et liv i trærne. De har en kompakt
kroppsform med et kraftig halsparti, slik at det virker

som hodet og kroppen går i ett. Den ganske korte ha-
len har 12 fjær, hvorav de to midterste (av og til flere)

har meget stive faner, noe som gjør hele halen stiv, slik
at den gir god støtte når spettene klatrer. Beina er rela-
tivt korte og kraftige, og de har vanligvis fire tær, to
som vender forover og to som vender bakover. Noen

arter, for eksempel vår tretåspett, har fått redusert yt-

tertåen nesten helt, og denne har derfor bare en baktå.

Tærne er utstyrt med kraftige, krumme klør som gir

godt feste på trestammen, og det virker derfor ofte som
spettene nesten er limt til trær og stolper.

Spettene har et usedvanlig kraftig meiselformet
nebb som er dekket av et hardt hornlag. Dette bruker
de både til å hakke fram mat med, til å hakke ut reir-
hullene, og til å tromme med. Hakkingen foregår med
stor kraft takket være de velutviklede nakkemusklene,
og det er nesten utrolig at ikke hjernen skades ved de

voldsomme støtene. Forklaringen på at de ikke rett og

slett får hjernerystelse finner vi i hodets spesielle byg-
ning. For det første er kraniet festet til ryggraden på en

spesiell måte, noe som bidrar til å gjøre hakkingen
mulig. Knoklene mellom nebbet og skallen er bevege-

lige, slik at det skjer dempende forskyvninger under
hakkearbeidet. Mellom de forskjellige skalledelene fin-
nes elastiske bånd som også er med på å dempe de

kraftige hoderystelsene.

Når spettene hakker og trommer, slites nebbet

gradvis ned i spissen, og i løpet av et år kan flere centi-

meter slites bort. Hos svartspetten har man faktisk re-
gistrert at mer enn hele nebbets lengde kan slites ned
årlig. Nebbet har likevel normal lengde til enhver tid,
fordi det som slites vekk erstattes med tilsvarende til-

vekst fra nebbroten.

Spettene må ofte hakke seg dypt inn i trestammen
for å få tak i insekter og deres larver som utgjør en stor
del av føden. Takket være tungens spesielle bygning
sparer de likevel mye hakking. Det er eiendommelig 


nok tungespissen hos spettene som tilsvarer hele tun-

gen hos andre fugler. Hos spettene er det derfor mer
riktig å snakke om tungeapparatet. Dette består først

og fremst av tungebenet og tungebenshornene, som er

sterkt forlengede og meget tynne. Benstavene i tunge-

benshornene er mer eller mindre elastiske, og hele
tungen blir derfor sterk og samtidig bøyelig. Det gjør

at spettene kan bevege tungen ormaktig gjennom
trange insektganger i trestammene eller i maurenes

ganger. Hos grønnspetten har hele tungeapparatet

den imponerende lengde av 23 cm, hvorav drøyt 10
cm kan strekkes utenfor nebbspissen. Tungespissen
hos de ulike artene er noe forskjellig utstyrt. Vende-
halsen har nesten glatt tunge, mens de andre har bak-

overrettede hornpapiller og børster og kroker i varie-

rende antall og utformingen. Dessuten er tungen dek-

ket av et klebrig slim. Alt sammen hjelper spettene til å
hale fram insekter fra deres gjemmesteder. Forøvrig er

tungespissen godt utrustet med føleorganer, noe som
setter spettene i bedre stand til å «føle» seg fram til ak-
tuelle byttedyr i insektenes dype ganger.

Spettene beveger seg med rykkvise hopp oppover
trestammene. Under denne klatringen presser de sine

halefjær fast mot stammen (Fig. 15 og 16), slik at de

unngår å falle nedover. Halefjærene gir også god støt-

te under matletingen, uthakking av reirhullet og under

trommingen (Fig. 11 og 12). Et særtrekk hos spettene
er forøvrig trommingen, som man først og fremst hø-

rer i forplantningstiden, og av og til også ellers på året.

Trommingen frambringes ved at spettene hakker i

raskt tempo mot et hardt underlag som gir god reso-
nans. Vanligvis trommer de mot en tørr gren eller
stamme, telefonstolper (ofte mot metalldekslet på dis-
se), toppkulen på en flaggstang, taket på en fuglekasse
eller en hyttevegg (Fig. 17) (av og til så de treffer sik-

ringsboksen på baksiden). Både flaggspetten og svart-

spetten har ofte spesielle yndlingshakkesteder, som de
stadig vekk oppsøker. Tempoet under trommingen er
gjerne så stort at det menneskelig øre ikke kan oppfatte

de enkelte slag. Flaggspetten for eksempel kan utføre
fem nebbhugg i løpet av et halvt sekund.

Spettene er stort sett ganske stasjonære, men de
streifer gjerne en del om i vinterhalvåret. Dvergspet-

ten kan til og med slå følge med meiseflokkene vinter-
stid. I enkelte år kan særlig flaggspetten foreta såkalt

invasjonstrekk. En del individer forlater da landet.

Gråspetten kan om høsten ofte trekke ut til kysten i
Sør-Norge, og den sees da av og til helt ute på treløse
øyer.

Skal vi se litt nærmere på spettenes biologi, kan vi ta

for oss den vanligste arten i Skandinavia, nemligflagg-

spetten(Fig. 15). Den er en av våre svarte og hvite hak-
kespetter og er på størrelse med en trost. Den kjennes
best på de to store hvite skulderflekkene på den ellers
svarte ryggen, og den høyrøde fargen på bakre del av
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undersiden. Hannene har dessuten en iøyenfallende

rød flekk i nakken, mens hunnene mangler denne.

Pussig nok har ungfuglene av begge kjønn mer rødt på

hodet enn de gamle hannene. Flaggspettens flukt er,

som hos de fleste andre hakkespetter, dypt bølgelinjet.

Som rugefugl finnes flaggspetten i løv- og barskog

over det meste av Sør-Norge, mens den i Nord-Norge

hekker meget sjelden og fåtallig. I Nordland er det

gjort bare ett sikkert rugefunn, mens den i Troms en-

nå ikke er funnet rugende. I Finnmark derimot har vi

flere reirfunn, særlig i Sør-Varanger. Enkelte år kan

flaggspetten sees langt utenfor sitt egentlige hekkeom-

råde, f.eks. over store deler av Nord-Norge. I slike in-

vasjonsår, som vi kaller dem, kan flaggspetten opptre

på helt uventede steder. Selv har jeg under invasjonsår

flere ganger sett flaggspetter helt ute i fuglefjellene på

Nykene i Røst i Lofoten. Hovedårsaken til denne opp-

treden skyldes en slags «massevandring» som kan følge

etter gode forplantningsår. De år det er stor frøsetting

på gran og furu, er det ekstra mange flaggspetter som

hekker og får unger som vokser opp. Blir det så svikt i

næringstilgangen legger de ut på vandringer. Disse

vandringene har ofte sitt utspring i østlige områder.

Gjenfangster av ringmerkede fugler har for eksempel

konkret vist at finske flaggspetter trekker vestover til

Sverige og Norge. Mange flaggspetter stopper sikkert

opp når de når sørvestkysten av Norge, men en del be-

gir seg utvilsomt også til havs, og fortsetter til de briti-

ske øyer eller Danmark. De seneste «invasjoner» fant

sted i 1974 og 1979.

Lydmessig gjør flaggspetten mye av seg. Lokketo-

nen er et kort «kykk», men ellers har den en rekke an-

dre vokale lyder. Det man derimot som oftest hører i

forplantningstiden er trommingen med nebbet. Han-

nen vil med trommingen hevde sitt territorium og vise

at den er klar til å danne par. En uparret hann utfører

inntil 500-600 trommehvirvler pr. dag, og når par-

ringsdriften er sterkest kan hannen tromme nesten 100

ganger i løpet av 20 minutter. Også hunnen trommer,

men ikke så ofte. Flaggspettene kan også lage en vokal

trommende lyd med tungen. Under parringen sitter

hunnen vanligvis på tvers av en grein, og selve akten

varer 10-30 sekunder. I eggleggingstiden parrer fug-

lene seg minst seks ganger om dagen, men antall par-

ringer avtar straks rugingen begynner.

Når flaggspettene har etablert sitt rugeområde, be-

gynner reirbyggingsdriften å gjøre seg gjeldende. De

velger seg et reirtre, vanligvis en osp, men ikke sjelden

benytter de også bjørk, or, gran eller furu. Både friske

og døde trær tas i bruk. Her hakker de ut et ovalt reir-

hull som er ca. 45-55 mm bredt. Reirhullet ligger

gjerne 2-8 meter opp i treet. Det er hannen som star-

ter uthakkingen. Når reirbyggingen går for fullt kan

flaggspettparet bruke opptil 5 1/2 time daglig til hak-

kearbeidet, hvorav høyst en tredjedel utføres av hun-




nen. Når reirhullet er ferdig er det 30-40 cm ned til

bunnen, og her legges de 4-7 glinsende hvite eggene

på et lag av trefliser. Rugetiden er ca. 12 døgn, og un-

gene forlater reiret etter drøye tre uker.

Flaggspettenes næring består i sommerhalvåret  ho-
vedsaldig av biller, billelarver og andre insekter og ed-

derkopper, som de finner under klatring i trærne. De

søker også føde på bakken, og om høsten tar de endel

bær. Om vinteren består næringen først og fremst av

gran- og furufrø. Flaggspettene har da for vane å lage

seg såkalte spettesmier som er uthakkede fordypninger

eller tresprekker hvor de fester kongler med den spisse

enden ned (Fig. 12). I løpet av noen få minutter blir

konglen tømt for frø. Under en enkelt smie kan det

samle seg hundrevis av tømte kongler, og i Trøndelag

er det ved en smie talt opp hele 3.864 furukongler og 5

grankongler, som flaggspetten hadde etterlatt seg. Om

høsten og vinteren hakker flaggspetten ut et spesielt

sovehull, men de kan også overnatte i gamle reirhull, i

stærkasser eller andre hulrom. Overnattingshullene

hakkes vanligvis ut i døde, tørre trær.

Av andre svarte og hvite spetter har vi hvitryggspet-

ten, tretåspetten og dvergspetten. Når det gjelder de to

førstnevnte er ennå flere sider ved deres biologi man-

gelfullt kjent, men stort sett har alle disse spettene en

lignende biologi.

Dvergspettener vår minste spetteart. Den mangler de

hvite skulderflekkene som flaggspetten har, og ligner

ellers den større hvitryggspetten i tegningene, men

den har ikke noe rødt på undersiden. Dvergspetten er

ganske vanlig i løv- og blandingsskog over det meste

av landet, unntatt på Vestlandet hvor den forekom-

mer fåtallig og spredt. Vi finner den også i kultur-

landskapet med morkne trær, og den holder seg van-

ligvis høyt oppe mellom de små grenene på trærne.

Den trommer ofte, men ikke fullt så kraftig som flagg-

spetten.

Hvitryggspettenligner flaggspetten, men er litt større

og har hvit bakrygg og overgump. Den hekker hos oss

østafjells fra Mjøstraktene og nedover til Vest-Agder,

og fra Hordaland til Sør-Trøndelag. Som leveområde

foretrekker den løv- og blandingsskog med gamle råt-

nende trær. Den er relativt lite sky og om vinteren kan

den av og til trekke inn til bebyggelse. Som reirtre vel-

ger den gjerne osp, bjørk eller or, og av og til kan den

også hakke reirhull i lys- eller telefonstolper. Hvitrygg-

spetten foretar ikke invasjonstrekk som sin nære slekt-

ning flaggspetten.

Tretåspettener mindre enn flaggspetten, og den skil-

les fra de andre svarte og hvite spettene på at den har

en sammenhengende hvit ryggstripe fra nakken til

overgumpen. Hannen har gult og ikke rødt på hodet,

mens hunnens hode er svart og hvitt. Som før nevnt

har den bare tre tær, to vendt forover og en bakover.

Den er en utpreget barskogsfugl som hos oss hekker
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over det meste av Østlandet, i Trøndelag og i Nord-

Norge helt opp til furuskogene i Finnmark. Trommin-

gen er kraftig, men saktere og i noe lengre perioder

enn flaggspettens tromming. På samme måte som en-

kelte andre spetter har den for vane å «ringe» bartrær.

Dette gjør den ved å hakke små hull i barken, og disse

er gjerne ordnet i horisontale «ringer» rundt stammen.

Hensikten med denne adferden er åpenbart å drikke

plantesaften som pipler fram.

Grønnspettener den nest største spettearten vår og to-

tallengden ligger rundt 36 cm. Den ligner meget på

gråspetten, men som navnet antyder er grønnspetten

mer grønn, og den har mer rødt på hodet (gjelder både

hann og hunn) og mer svart i ansiktet. Hos oss finnes

grønnspetten i løv- og blandingsskog over det meste av

Sør-Norge og opp til Bodøtraktene. Den sees oftere

sittende på bakken enn de andre spetteartene, og ho-

vedårsaken til dette er dens forkjærlighet for maur. I

forplantningstiden og av og til også om høsten, høres

deres kraftige skrik «oip-oip-oip»eller «kly-kly-kly», mens
den trommer sjelden.

Gråspettener endel mindre enn grønnspetten og har

tydelig mer grått på hodet. Hannen har bare litt rødt

på issen og hunnen mangler rødt helt. Den hekker hos

oss i løv- og blandingsskog spredt og fåtallig over store

deler av Sør-Norge opp til Trondheimsfjorden. Gjen-

nomgående ser det ut til at den kan hekke høyere til

fjells enn grønnspetten, og den kan ha tilhold helt opp

i fjellbjørkeskogen. Gråspetten trommer oftere enn

grønnspetten. Den sitter også ganske ofte på bakken,

og den sees relativt ofte sittende på husvegger.

Svartspetteneller gjertrudsfuglen som den ofte kalles,

er vår største spette (forside og Fig. 16). Den er helt

umiskjennelig på sin helt svarte fjærdrakt, unntatt ho-

dekalotten som er rød hos hannen, mens hunnen bare

har en rød flekk bakerst på issen. Svartspetten hekker

hos oss først og fremst i barskoger på Østlandet og i

Trøndelag, og mer fåtallig i Nordland. Den trommer

ofte og meget kraftig, og trommeperiodene varer fra to

til tre sekunder og akselerer noe mot slutten. I for-

plantningstiden er den særlig ivrig og den velger seg

gjerne en tørr gren med god resonans, slik at trom-

mingen kan høres på opptil to kilometers avstand. Lå-

tene ellers er et langtrekkende og kallende «kieee», i
flukt høres et høylytt «kri-kri-kri». Gjertrudsfuglen i
eventyrene skildrer noe av den mystikk som knytter

seg til den store svarte fuglen. Mange steder har svart-

spetten fått ord på seg som en pålitelig værvarsler når

det er regn i vente.

Dette har gitt den lokalnavn som regnpip, regnspyt

og vasspip. De skrikene som skal varsle oni regn høres

imidlertid hver dag om sommeren, så særlig pålitelig

som værvarsler er nok svartspetten likevel ikke. Reir-

hullet hakkes som oftest ut i gamle trær av furu, gran,

osp eller bjørk. Av og til kan reirtreet være friskt eller 


bare margråttent. Selve reirhullet, som er noe ovalt, er

gjerne 12-14 cm høyt og 9-11 cm bredt. De store

flisene som hakkes ut er opp til 15-20 cm lange og 3

cm tykke (Fig. 14). Svartspetten er overveiende stasjo-

nær.

Den siste i spettefamilien, vendehalsen, skiller seg

merkbart fra de andre som er nevnt foran. Brun- og

gråspraglete som den er, og med spinkelt, kort og

svakt krummet nebb, ligner den ikke mye på de egent-

lige hakkespettene. På mange måter er den mer lik

spruvefuglene. Navnet sitt har den fått fordi den vrir

og vender kraftig på hodet når den blir skremt. Ven-

dehalsen hekker hos oss over det meste av Sør-Norge

og et stykke opp i Nordland. Den har reir i naturlige

huller og i fuglekasser. Både hannen og hunnen roper i

parringstiden vedvarende «ty-ty-ty» , og den trommer

aldri. I motsetning til de egentlige spettene er den re-

gulær trekkfugl som overvintrer i den nordlige og tro-

piske del av Afrika.

For alle spetteartene våre har man kunnet registrere

en tilbakegang i antallet i vårt århundre. Hovedårsa-

ken til dette er åpenbart den moderne skogsdrift som

ved sin rasering av gamle og tørre trær har redusert

spettenes mulighet til å både finne næring og egnede

hekkeplasser. Enkelte arter som hvitryggspett regnes

nå som sterkt truet innen visse deler av sitt utbredelse-

sområde. Stort sett er spettene meget nyttige fugler,

men av og til kan de gjøre en del skade. Enkelte flagg-

spetter kan, særlig under invasjonsår, gjøre en del ska-

de ved å hakke hull i hus- og hyttevegger. Av og til an-

gripes helt nye hus, slik at det ikke kan være insekter

eller larver i veggene som er tiltrekningsfaktoren.

Flaggspettene kan også gå løs på lys- og telefonstolper

og skade disse alvorlig. Det ser ut til at det er spesielle

individer som har denne adferd. Ved eventuelt å skyte

de aktuelle fuglene kan man få bukt med problemet.

Av og til kan også grønnspett og svartspett angripe

hus, lysstolper og lignende, men i hvilken utstrekning

dette forekommer er ennå lite kjent. Til slutt skal jeg

nevne et særeget fenomen som ble oppdaget somme-

ren 1979. Som kjent har vi de siste år hatt kraftige an-

grep av granbarkbiller i skogene på Østlandet. I den

forbindelse startet man våren 1979 med å henge ut

spesielle feller for granbarkbillene med tiltrekkende

luktstoffer. Endel grønnspetter oppdaget etterhvert at

det var biller i fellene, og hakket seg gjennom oppsam-

lingsflaskene. Særlig ved Krøderen ble mange feller på

denne måten skadet av grønnspetter.
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Undersøkelser om stolper og hakkespetter:
Natur- og landskapsavdelingen er igang med en undersøkel-



se av i hvor stor grad hakkespetter går til angrep på stolper

og traverser. For å få undersøkelsene mest mulig dekkende

16. KOPI AV SPØRRESKJEMAET vil vi innstendig anmode Dem om å besvare spørsmålene

nedenfor samvittighetsfullt og returnere skjemaet til oss sna-

rest mulig.

Det er av vesentlig betydning å få inn Deres svar selv om De ikke har

observert merker etter hakkespett og deifor bare besvarer de tre første

punktene.

1. E. verk 


2. Observasjonene gjelder:

Kommune 	

Fylke 	

Kan skadene angis økonomisk?

(I tilfelle ja, — oppgi dette under pkt. 19,

andre opplysninger, eller i eget vedlegg)

Har det forekommet spesielle skadeår?
I tilfelle ja,hvilke år?

3. Har De observert merker etter hakkespett på Ja Nei
13. Har De merket økning av angrep i den siste

stolper eller traverser?
2-3 års perioden?

4.  I  tilfelle ja, har det vært

mye

en gang i blant

sjelden

hakk etter «mat»

«Spettesmie» (feste for kongler som

hakkes rene for frø)

reirhull

5. Hvor på stolpene var merkene?

øverste 1/3

midterste 1/3

nederste 1/3

på traversen

6. Var stolpene:

av helved (tradisjonell)

av limtre (laminert)

7. Var traversene:

av helved (tradisjonell)

av limtre (laminert)

8. Var stolpene impregnert?

14. Stod angrepne stolper

åpent terreng?

skog?

hugstflater?

over skoggrensen?

1=1„ „
13. V ar cet mye tørre trær og/eller

C1 E
vindfall i området?

16. Har De observert hakkespetter i aksjon?

17.  I  tilfelle ja, — vet De hvilken art det var?

Grønnspett (Picus viridis)

Gråspett (Picus canus) EI 1=1

Svartspett (Gjertrudsfugl)

(Dryocopus martius) E EI
Flaggspett (Dendrocopus major) EI D
Hvitryggspett (Dendrocopus leucotos) C1 13
Dvergspett (Dendrocopus minor) 1=1 EI
Tretåspett (Picoides tridactylus) D n
Andre 	 D D

18. Har De gjennomført tiltak mot hakkespett? 1=1 1=1
I tilfelle ja, hvilke 


19. Andre opplysninger 	
9.  I  tilfelle ja, — var det

kreosotimpregnering (svart) EI 1=1
trykkimpregnering (grønn) EI 1=1

annet 	 1=1 1=1

10. Var skadene så store at stolper/traverser 20. Takk for hjelpen. De vil få tilsendt den ferdige
måtte skiftes ut? D D rapporten.
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17. OVERSIKT OVER RETURNERTE SVAR

Sogn

og
Fjordane

Møre

og
Romsdal

Nord-Trøndelag

Spørre-

skjemaer

Registrert

Angrep

Angrepet

Angrepets
art

Angrepet

del av

stolpen

Materiale

i stolpene

Materiale i

traversen

Impregnert

Skiftet ut

stolper/t rave rser

Kan skader

angis økonomisk

Spesielle

skadeår

Angrep og
landskapstype

Mye tørre trær/-

vindfall i området

Gjennomført tiltak

mot hakkespett




-o
br:

-o




-o

Sendt 34 6 29 11 18 40

Retur 23 2 23 7 18 25

Ja 20 1 20 2 16 25

Nei 3 1 3 5 2 0

Mye 3 0 4 0 1 8

Iblant 11 1 6 1 9 17

Sjelden 6 0 10 1 6 4

«Matsøk» 13 1 11 2 5 20

«Spette-
smie» 13 0 9 0 9 5

Reirhull 4 1 5 0 4 11

Øverste 18 1 18 2 14 25

Midterste /3 6 0 6 0 4 11

Nederste 1/3 0 0 1 0 1 1

Traversen 0 0 0 0 0 2

Hel ved 19 1 19 2 16 25

Limtre 0 0 0 0 0 0

Hel ved 3 0 5 1 6 5

Limtre 1 0 1 0 0 0

Nei 1 0 1 0 0 0

Ja 16 1 17 2 16 25

Kreosot
(svart) 18 1 18 2 17 25

Salt (grønn) 3 0 2 1 3 3

Annet 0 1 1 0 1 1

Ja 8 1 8 0 10 21

Nei 7 0 11 2 6 5

Ja 4 0 2 0 2 4

Nei 5 0 9 0 10 14

Ja 2 0 1 0 1 2

Nei 14 1 13 I 14 18

Siste






2-3 år 1 0 2 1 2 1

Åpent
terreng 2 0 6 1 3 8

Skog 18 1 16 2 14 25

Hugstflater 1 0 3 0 2 0

Over skog-
grensen 0 0 0 0 0 0

Ja 0 0 0 0 1 1

Nei 14 1 16 2 9 21

Ja 2 1 4 0 1 9

Nei 16 0 16 1 12 11

-o
:-6
172'
CS)

45 32 8 25 1 25 45 25 23 8 5 21 26 427

33 25 4 13 1 22 23 17 18 2 5 13 16 290

28 6 3 11 1 18 21 16 12 I 4 10 13 228

5 19 1 2 0 4 2 1 6 1 1 3 3 62

8 0 1 3 0 3 9 4 7 0 2 2 3 58

16 5 0 2 1 7 9 4 5 1 0 4 7 106

6 1 2 7 0 9 5 7 1 0 1 3 3 72

16 3 1 3 1 5 14 9 9 0 2 7 9 131

7 2 1 3 1 5 1 3 7 1 2 4 4 77

7 1 1 5 1 8 7 8 8 0 2 3 6 82

26 5 2 11 1 16 18 13 12 1 4 9 13 123

10 1 1 2 1 6 7 8 3 0 1 3 2 72

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5

2 1 0 0 0 1 3 3 3 0 1 0 1 17

27 6 3 11 1 18 21 16 12 1 1 10 13 222

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 3 1 4 0 4 6 6 7 1 1 1 1 61

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3

0 1 0 I 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6

27 6 3 9 1 18 18 15 12 1 3 10 8 207

28 6 3 10 1 18 20 16 12 1 3 10 12 221

2 1 0 4 1 0 4 0 4 0 0 0 7 35

0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6

19 3 0 3 0 11 18 10 9 0 3 3 9 136

11 3 2 7 1 5 2 6 3 1 2 6 3 83

4 1 0 2 0 3 5 2 3 0 3 2 2 39

14 3 1 5 I 8 8 5 4 1 2 7 5 102

5 0 0 1 0 3 0 1 0 0 1 1 I 19

20 6 1 9 1 12 18 13 10 1 2 7 11 172

2 1 0 0 1 2 2 1 2 0 2 1 5 26

8 1 0 2 1 7 10 4 3 0 2 4 7 69

25 4 2 9




12 19 15 12 1 3 7 8 193

3 0 1 1 1 0 0 4 3 0 2 2 0 23

1 0 0 0




0 2 0 0 0 0 0 0 3

0 I 0 0




1 3 3 1 1 0 1 0 13

19 5 1 9 1 16 15 10 9 0 4 7 10 169

7 1 1 3 1 8 10 5 5 0 2 1 0 60

19 7 2 9




9 7 11 6 2 2 9 10 149

Sum
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18. LISTE OVER VERK
SOM HAR SKIFTET
STOLPER P.G.A.
HAKKESPETTSKADER

AKERSHUS:

Akershus elektrisitetsverk
Blaker elektrisitetsverk

Ås elverk (1 stolpe)
Eidsvoll elverk

Vestby elektrisitetsverk
Ski komm. elverk

Asker elverk (i svært få tilfeller)

Enebakk komm. elektrisitetsforsyning

BUSKERUD:
NVE — Statskraftverkene, Ringerike
Buskerud kraftverker (6 stolper)
Drammen elektrisitetsverk
Asker og Bærum kraftselskap
Sigdal elverk
Hallingdal kraftlag

Øvre Eiker elverk

A/S Flesberg elektrisitetsverk

(2 stolper)

HEDMARK:

Hamar, Vang og Furnes kraftselskap
Solør kraftlag

Glomdal kraftlag

Storelvdal kraftlag A/L
Kvikne Rennebu kraftlag A/L
Hedmark kraftverk
Elverum elektrisitetsverk

Kraftlaget Opplandskraft

Løten elektrisitetsverk

HORDALAND:

Skånevik Ølen kraftlag
Ulvik komm. elektrisitetsverk

(8 stolper siste 5 år)
A/S Tyssefallene
Osterøy el-forsyning
Kvinherad kraftverk

Masfjorden komm. kraftlag (2 stolper)
Tysnes kraftlag

Etne elektrisitetslag

Granvin elektrisitetsverk
Fusa kraftlag
Sotra kraftlag

Odda komm. elektrisitetsverk
Os elektrisitetsverk
L/L Sunnhordland kraftlag
A/S Bjølvefossen
Herlandsfoss komm. kraftverk
Kvam kraftverk

Jondal komm. elverk

(3 stolper siste 6-8 år) 


Eidfjord og Ullensvang kraftverk
Stord komm. elverk

Voss elverk

MØRE OG ROMSDAL:

Søre Sunnmøre kraftlag
Rauma komm. kraftverk
Ørskog interkomm. kraftlag

L/L Tussa kraft
Eide kraftlag

Ørsta elverk
Romsdalshalvøya kraftlag A/L
Hareid komm. elverk

NVE — Aura-verkene

Aure og Steinshaug kraftlag

Sykkylven komm. kraftverk
Surnadal komm. kraftlag

(ca. 1 stolpe pr. år)
Tingvoll komm. kraftlag
Ålesund elektrisitetsverk
Kristiansund elverk
Norheim transformatorlag

•Stranda komm. elverk
Sunndal kraftforsyning
Vestnes komm. elverk

(ca. 1-2 stolper pr. år)

NORDLAND:

A/L Bindal kraftlag
Andøy komm. kraftverk
Helgeland kraftlag A/L

NORD-TRØNDELAG:
Nord-Trøndelag elektrisitetsverk

OPPLAND:

Nord-Aurdal kraftlag A/L

Åbjøra kraftverk
A/S Eidefoss
Oppland fylkes elektrisitetsverk

ROGALAND:
Midtre Ryfylke elektrisitetsverk

Suldal elverk (5-10 stolper pr. år)
Haugesund elektrisitetsverk

Forsand elverk
Stavanger elektrisitetsverk

NVE — Vestlandsverkene
(Hjelmeland komm.)

Moi elverk
Rennesøy komm. elverk
Randaberg elverk

Mandal kraftlag
Gjesdal komm. elverk

SOGN OG FJORDANE:
Førde og Naustdal elektrisitetsverk
L/L Hafslo kraftlag

L/L Jostedal kraftlag

L/L Lavik kraftlag

L/L Jølster kraftlag

Eids komm. elektrisitetsverk

L/L Luster kraftlag

L/L Svultingen

Gaulakraft

A/S Sognekraft av Vik
Stryn komm. elektrisitetsverk
Aurland komm. kraftlag

L/L Lærdal kraftlag
L/L Firdakraft
Gloppen elektrisitetsverk
Leikanger komm. elektrisitetsverk

Ytre Fjordane kraftlag

SØR-TRØNDELAG:
A/L Byfjorden kraftlag
Gauldal elverk

Røros elektrisitetsverk A/S
Chr. Salvesen & Chr. Tham's Comm.
Trondheim elektrisitetsverk

Åfjord komm. E-verk
A/L Osen og Roan kraftlag
Skaun elverk

A/S Oppdal elektrisitetsverk

TELEMARK:

Norsk Hydro, Porsgrunn fabrikker
Norsk Hydro, Notodden
Skiensfjordens komm. kraftselskap
Hjartdal komm. elektrisitetsverk
Drangedal elverk

Kragerø elverk

I/S Skafså kraftverk
Sauherad kraftverk

Nome elverk

VESTFOLD:

Vestfold kraftselskap
Andebu elverk
Siljan komm. elverk
Tønsberg elektrisitetsverk
Hedrum og Larda1 elverk

VEST-AGDER:
Kristiansand elektrisitetsverk
Flekkefjord elektrisitetsverk

Vest-Agder elektrisitetsverk

ØSTFOLD:
Skiptvet elverk
Hobøl elverk

Rygge elverk
Marker og Rømskog elverk
Hva1er komm. E-verk
Halden elverk

Fredrikstad elverk

Tune elverk

Onsøy elverk
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19. LISTE OVER VERK
SOM HAR MERKET
ØKET ANGREP AV
HAKKESPETTER
DE SISTE 2-3 ÅRENE
(1976-1979):

AKERSHUS

Akershus Elektrisitetsverk:

Kommunen er ikke oppgitt.

BUSKERUD

Buskerud kraftverker:

Kommunene er ikke oppgitt.

Drammen elektrisitetsverk:

Drammen

Nedre Eiker

Øvre Eiker

Modum
Krekling

Fiskum 


ROGALAND

Rennesøy kommunale el-verk:
Rennesøy

SOGN OG FJORDANE
L/L Hafslo kraftlag:

Luster

L/L Jostedal kraftlag:

Luster

SØR-TRØNDELAG

Røros elektrisitetsverk A/S:

Røros

TELEMARK

Skiensfjordens komm. kraftselskap:
Hjartdal

Heddal

Bamle

Porsgrunn

Skien

Hjartdal komm. elektrisitetsverk:

Hjartdal

FINNMARK VEST-AGDER

Alta kraftlag A/L: Flekkefjord elektrisitetsverk:
Alta Flekkefjord
Kvænangen kommune, Troms

VESTFOLD

HEDMARK Hedrum og Lardal elverk:
Elverum elektrisitetsverk: Hedrum

Elverum Lardal

Rena Kraftselskap A/S:
Vest-Agder elektrisitetsverk:

Kristiansand
Åmot

Sogndalen

Søgne

HORDALAND Vennesla
Bergenshalvøens kommunale kraftselskap: Marnardal

Masfjord Audnedal

Askøy Åseral

Lindås
Vaksda1 ØSTFOLD
Voss Hobøl elverk:
Kvam Hobøl

MØRE OG ROMSDAL
Aure- og Steinshaug kraftlag:

Aure

Hvaler komm. elverk:
Hvaler

NORDLAND

A/L Bindal kraftlag:
Bindal

Sunndal Kraftforsyning:

Sunndal

Fredrikstad elverk:
Fredrikstad

Borge

Rolvsøy

Kråkerøy

Tune elverk:

Tune

OSLO

Oslo Lysverker

A/S Hafslund:

Eidsberg og Marker
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