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Svar på søknad om felling av hakkespett på Storøya 
Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: 

Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters 
reproduksjon 
 

Søknaden/tiltaket 

 

Det søkes om skadefelling av en hakkespett. Det er opplyst at det antas å være en flaggspett. 
Det er foreløpig 5 hytteeiere som har meldt om skade. Skadeverket har pågått siden oktober 
2017. Det antas i tillegg at det kan være skade på flere hytter da det ikke er så mange som 
benytter hyttene om vinteren. 
 
Det har blitt forsøkt å skremme vekke hakkespetten med anbefalte tiltak fra ornitologisk 
forening. 

KOMMUNENS VURDERING 

Søknaden behandles etter Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig 
reduserer andre viltarters reproduksjon (FOR 1997-09-01 nr 1000). Kommunen kan gi 
tillatelse til felling av flaggspett henhold til forskrift dersom grunnlaget for å gi tillatelse er til 
stede. 
 
Et vilkår er at avliving av vilt skal skje sikkerhetsmessig og humant forsvarlig. Kun jeger med 
alle papirer i orden kan utføre felling. Jeger må forsikre seg om at sikkerheten er ivaretatt før 
det løsnes skudd. 
 
Det har blitt forsøkt å avverge skadene ved å skremme vekk hakkespetten. Dette har ikke 
ført til noen bedring. Kommunen anser derfor vilkåret om å forsøke å avverge skade for 
oppfylt.  
 
Flaggspett er oppført med status LC (livskraftig bestand). Viltartens bestandssituasjon 
vurderes derfor som god. 
 
Jeger må ta ut det individet som faktisk gjør skade, og ikke andre individer. 
 
Skaden har skjedd, og skaden er pågående. Skadeomfanget vil trolig øke dersom det ikke 
utføres skadefelling. Skaden er av økonomisk betydning da deler avkledningen på hyttene 
må skiftes. 
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Før det skal utføres skadefelling skal politiet varsles. 
 
VEDTAK 

I medhold av Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer 
andre viltartersreproduksjon godkjennes søknad om felling av ett individ flaggspett med 
følgende vilkår: 

 Jeger må ta ut det indivitet som faktisk gjør skade. 

 Avliving av skadedyr skal skje sikkerhetsmessig og humant forsvarlig. Jeger må ha 
aktuelle papirer i orden.  

 Politiet skal varsles før skadefelling iverksettes 

 Det må innhentes samtykke fra den aktuelle grunneier der fuglen skal felles 

 Tillatelsen gjelder i tidsrommet fra 22.3.2018- 15.4.2018. Avgrensningen knytter seg 
til viltets yngleperiode. 

 Søker plikter å rapportere om utfallet av fellingsstilltalens til 
postmottak@hole.kommune.no. Frist. 30.4.2018. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

 

Åge-Andre Sandum Eivind Bjerke 

Leder areal og byggesak Saksbehandler, byggesak 

 

 

 

Kopi til:    
Sør-Øst politidistrikt    

 

mailto:postmottak@hole.kommune.no


 

  Side 3 av 3 

Orientering om klageadgang 

 

Vedtaket kan påklages, jf plan- og bygningsloven § 1-9 jf forvaltningsloven §§ 28 og 29. 

 

Klagefrist 

Klagefristen er 3 uker fra den dag vedtaket kom frem til den påførte adresse. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. En eventuell klage skal sendes til 

postmottak@hole.kommune.no eller Hole kommune, Viksveien 30, 3530 RØYSE. 

 

Dersom det klages så sent at det kan være uklart om det er klaget i rett tid, bes det oppgitt når 

vedtaket kom frem. Om det er særlige grunner til det, kan du få forlenget klagefristen ved 

forespørsel, jf forvaltningsloven §§ 29-32. Dersom klagen blir sendt etter 3 uker fra vedtaket 

ble mottatt, kan den bli avvist. Du bør derfor opplyse hvorfor du ikke kan lastes for en 

eventuell forsinkelse. 

 

Klagens innhold og form 

Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som 

eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen, jf forvaltningsloven § 32. Klagen 

bør også nevne eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for bedømmelsen av 

klagen. 

 

Anmodning om utsatt iverksettelse for gjennomføring av tiltaket 

Selv om det er klagerett kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Det er adgang til å søke 

om å få utsatt iverksettelse av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf 

forvaltningsloven § 42. 

 

Innsyn i saksdokumentene 

Med de begrensninger som fremgår av forvaltningsloven §§ 18 og 19, har du rett til å se 

dokumentene i saken.  
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