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Administrativt vedtak - Klage hakkespett Elsfjord kirke  
 

Administrativt vedtak nr:  51/19 . 
 

Rådmannen v/fagleder landbruk har gjort slikt vedtak: 
Klage på fellingstillatelse svartspett i Elsfjord ble gitt oppsittende virkning. 
Fellingsforsøk ble ikke iverksatt.  
 
Begrunnelse: 
Vefsn kommune mottok klager fra Norges Miljøvernforbund, NOHA-for dyrs 
rettigheter og Christina Fjeldavli. Paralelt med klager mottok kirkeverge henvendelse 
fra NOF avd Rana v/Jan Sande som ønsket å kjøre i gang ett prosjekt kalt 
«Operasjon Svartspett». Både kommunen og Vefsn kirkelig fellesråd v/Ernst Hegdal 
var innstilt på å samarbeide med NOF avd Rana v/Jan Sande før eventuelt nytt 
skadefellingsforsøk blir vurdert.  
 
Du kan klage på vedtaket. Klagen sendes da til Vefsn kommune innen 3 uker etter at 
du har mottatt brevet. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vurdering: 
Vefsn kommune mottok første henvendelse og søknad om skadefelling på Svartspett 
i Elsfjord –Drevjadalføret 3 juni 2019. Det ble ikke innvilget skadefelling blant annet 
pga hekketid. I ettertid av denne henvendelsen kom det flere henvendelser om 
ødelagte hus og driftsbygninger i området uten at det ble gjort vedtak og iverksatt 
skadefellingsforsøk. Det ble til dels store skader med påfølgende store kostnader for 
huseiere i området. Tiltak som eksempelvis cd plater, mår osv som ble hengt opp ble 
prøvd ut. Alle forebyggende tiltak som ble prøvd virket bare ei kort stund, ca pluss 
minus 14 dager. «Lurespett» er også prøvd ut på strømlinjestolper, blant annet av 
Helgelandskraft, men også dette virker bare ei kort stund. Uavhengig av dette er 
både kirkeverge og kommunen positiv til et utvidet «lurespettprosjekt» i regi av NOF 
avd Rana.  
 



9 oktober mottok Vefsn kommune søknad om skadefelling på Svartspett som påfører 
Elsfjord kirke skadeverk. Forebyggende tiltak ble diskutert og vurdert. Erfaringer fra 
bygninger i nærheten viser at skadene oppstår forholdsvis raskt og forebyggende 
tiltak har hatt kortvarig effekt. På dette grunnlag ble det besluttet å gi 
fellingstillatelse forholdsvis raskt. Økonomiske konsekvenser hvis skadeverket 
fortsatte ville blitt betydelige. Reperasjon/skifting av bordkledning i tårnet på ei kirke 
vil bli vesentlig større enn på et vanlig hus/fritidsbolig eller driftsbygning.  
 
Samarbeidet med NOF avd Rana v/Jan Sande har fungert godt. NOF har satt opp 
flere spettefigurer på kirka og de har fulgt opp, sjekka kirka og tatt bilder hver 
mandag, onsdag og fredag. I følge NOF er det ingen forandring med flere eller 
utvidet hull. Prosjektet er svært ineressant og tiden vil vise om tiltaket fungerer slik 
at man unngår nye søknader om skadefelling i området.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Hans-Gunnar Otervik 
Fagleder landbruk 
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