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Referat
Bevanger,K. 1995. Hakkespettersom konfliktfaktori elektri-
sitetsforsyningen.- NINA Oppdragsmelding333: 1-30.

Spetteskaderoppstår i stor utstrekninglokalteller regionalt,
og det geografiskeskademønsterethar sammenhengmed
spetteartenesutbredelse. De største artene forårsakerde
alvorligsteødeleggelsene.Flest skader oppstårom våren i
tilknytningtil hekkeaktivitet,og det er bare områdeti stolpene
overknektefestefortraversogområdet2-3 m fra bakkensom
sjeldeneller aldri angripes. Kombinasjonenav relativthøye
hakkespettbestander,mangel på naturlige reirplasser og
tilgangpå kraftledningsstolper- somtildelsvil kunnefremstå
som superstimuli- kan troligforklaredet meste av hakke-
spettødeleggelseneenergiverkenehar registrert.En spørre-
undersøkelseviste at 67 % av 179 energiverksom svarte
hadde problemermed hakkespettskader.Til sammen_repre-
sentertedisse81,5 % av det totaleledningsnettsomde 179
energiverkeneforvaltet, og 59,2 % av ledningsnettetpå
landsbasis(0,2-145 kV). Blantde 179 energiverkeneoppga
95 hvor ofte utskiftingav stolpervar nødvendig.Omfanget
variertefra én stolpepr 10 år til 30 stolperpr år. Til sammen
hadde de 95 energiverkene i gjennomsnittskiftet 451
lavspentstolperpr år. Ved å sette utskiftingskostnadenepr
stolpe til kr 6500 betyr dette en årlig kostnad på vel 2,9
millionerkr. Omkostningertilknyttetbeskyttelsestiltak,repara-
sjonsarbeiderm.m. gir grunnlagfor å anta at denne be-
regningengir et absolutt minimumstall.En gjennomsnittlig
årligkostnadpå omkring3,5 millioner,vil troligliggenærmere
de reelleutgifterhakkespettermedfører,landetsettunderett.
Blant de mange tiltak som er blitt foreslått for å hindre
hakkespettskader(fysiskehindringer,kjemiskeavskrekkings-
midler,auditiveskremsler,visuelleskremsler,"lokkemidler,
bruk av hårdvedstolper,avlivingav skadeindivider),har så
langtbare ulikeformerforfysiskehindringervistseg effektive.
Nettingbekledningav stolperer fremdelesdet bestealternativ,
både sett ut fra økonomiog effektivitet.Bruddstyrketesterav
stolperhar gjennomgåendevist at bærestyrkentil stolpene
ikke svekkes så mye som forventetut fra visuelle obser-
vasjonerav fjernetvedmengde.Skadernær toppenav stolp-
en svekker ikke i samme grad som når skaden liggernær
maksimaltstresspunkt,dvsfra 1-3 m overbakkenivå,mendet
er genereltsværtkomplisertå påvisestatistisksignifikansfor
en enkelt variabel ved bruddstyrketester.Dette er også et
viktigpoengnårnytteeffektav uliketyperfyllmasserprodusert
for hakkespetthullreparasjonerskal vurderes.Undersøkelser
har også vist at hakkespettskaderi litenutstrekningfører til
råteskaderpå impregnertestolper.Det synesderforgrunntil
å vurdere nøye nødvendighetenav å skifte ut hakkespett-
angrepnestolpersamt hvorvidt"reparasjoner"ved igjenfylling
av huller fornuftigbrukav ressurser.

Emneord:kraftledninger- hakkespetter- konflikter.

KjetilBevanger,Norskinstituttfor naturforskning,Tungasletta
2, 7005 Trondheim.

Abstract
Bevanger,K. 1995.Woodpeckersas a conflictfactorin power
supply.- NINAOppdragsmelding333: 1-30.

Pole damagecausedby woodpeckersdrillingholesnormally
occurson a local or regionalscale and the geographical
pattem of the damage is linked to the geographical
distributionofwoodpeckerspecies.The largestspeciescause
the mostseriousdamage. Damage is seasonaland in Nor-
way it mostlyoccursin spring in connectionwith breeding
activities.The sectionsabovethe cross-armbracketsand 2-3
m above the groundare the only places where holes are
rarely found. The combined effect of a relatively high
woodpeckerpopulationdensity, lack of appropriatenesting
places and accessto power line poles - which may ad as
superstimuli- are thoughtto explainmostof the woodpecker
damage found by the power companies.A questionnaire
revealedthat 67 % of the 179 companiesrespondinghad
problems with woodpeckers.These particular companies
were responsiblefor 81.5 % of the powerlinegridof the 179
companiesand 59.2 % of the nationalpowerlinegridsystem
(0.2-145 kV). Of the 179 companies,95 gave the numberof
polesthey had replacedon an annualbasisduringthe last5
to 10 years. This varied greatly - from 0.1 to 30 per year.
Altogether,these 95 companiesreplacedan average of 451
poleseach year. If the costof replacingone pole is takento
be NOK 6500, this meansan annualcostof morethan NOK
2.9 mill.The costof measuresto protectand repairpoles,etc.
indicatethatthisis a minimumfigure.An averageannualcost
of about NOK 3.5 mill (approximatelyUS $ 500,000) is
probablya more realisticestimatefor the whole country.Of
the mitigatingmeasures proposed (e.g. physical barriers,
chemical repellents, auditive and visual scaring devices,
decoys,use of hardwoodpolesand killingof woodpeckers),
physicalbarriersare so far the onlymeasurethat has proved
effective.In cost-benefitterms,wire-meshsleavesare stillthe
bestalternative.Teststo determinethe effectof woodpeckers
drillingholesin poleshave revealedthat the strengthof the
poleis notreducedto the extentthatwouldbe expectedfrom
subjective,visualjudgementof the amountof woodremoved.
Damage close to the top does not weaken the pole to the
same extentas holesnear the sectionbearingthe maximum
load, i.e. 1-3 m above the ground.However, it is extremely
difficult to predict the significance of a single variable
connectedwiththese types of test. This is also an important
pointto bear in mind when the effect of differenttypes of
repairmaterials,i.e. hole-fillingsubstances,is beingjudged.
Researchhasalsorevealedthatholesdrilledbywoodpeckers
in impregnatedpoles rarely cause wood decay through
fungusgrowth.Thus, the practiceof replacingand repairing
polesattackedbywoodpeckersshouldbe carefullyassessed.

Keywords:powerlines- woodpeckers- conflicts.

Kjetil Bevanger, Norwegian Institutefor Nature Research,
Tungasletta2, N-7005,Trondheim,Norway.
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Forord Innhold
Foreliggende rapport har bakgrunn i en henvendelse til
norskeenergiverki 1992 der det ble bedt om opplysninger
vedrørendeeventuellekonflikteri forholdtil hakkespettskader
på kraftledningsstolperav tre. Spesieltble det lagtvekt på å
få data om hvilkeøkonomiskekonsekvenserskadenehadde.
Ettersom prosjektetikke har hatt noe selvstendigøkonomisk
fundamentå stå på, og bare har vært et "overskuddsforetak"
fra forfatterensside, har fullførelsentatt noe lengretid enn
opprinneligplanlagt.Dette beklages,spesielti forholdtil dem
jeg de sistepar årene nok har gittvel optimistiskeprognoser
vedrørendepublisedngsdato.Jeg håperimidlertidat resultatet
kan være til nytte,og vil benytteanledningentil å takke de
mangeenergiverksomhar bidrattmedopplysninger,samtfor
mange hyggelige telefonsamtalerom hakkespettenesfor-
underligeliv og levned. En spesielltakk til Hedmarkener-
giverkfor tillatelsetil_brukav arbeidstegningervedrørende
montenngav beskyttelsesnettingm.m., og til Norges Forsk-
ningsrådved FoU-programmetEFFEN, del Miljø, som har
bidratt med penger slik at rapporten kunne trykkes og
distribuerestilnorskeenergiverk.

Trondheim,januar 1995
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1 Innledning

Økologerog omitologeri Norge, så vel som andre steder i
Europaog USA, er i økendegradbekymretoverhakkespetter
som artsgruppepå grunn av vedvarendebestandsnedgang
(jf Cramp 1985). Flere hakkespettarterharstatussom"truet"
eller"sårbar",og er å finne på såkalte"rødlister"(feks Collar
& Andrew1988, Størkersen1992). En vesentligårsaktildette
liggeri de driftsmetodersom benyttesi skogbrukssektoren,
inklusivemonokulturellebestanderog avskoging(jf Short &
Home 1990).

På en annen side er mange energiverkbekymretover den
skade hakkespetterforårsakerpå trestolper(jf Pfitzenmeyer
1956,Turcek1960, Bevanger& Thingstad1988), og for noen
er hakkespetteren betydelig økonomiskbelastning(feks
Rumsey1973).

Konflikter mellom kraftforsyningog fuglefauna omfatter
mange aspekter (jf Bevanger 1994). Hakkespettskaderpå
trestolperhar vært kjentfra energiforsyningensog telefonens
barndom(jf Sennett 1878, McAtee 1911, Weiss 1911, Collett
1921), og problematikkenhar tildels vært viet stor opp-
merksomhetbåde i USA (Rumsey1973, O'Brian1983), Asia
(Kuroda1955, Nakajima& Shimizu1957, Kazama 1980) og
Europa (Turcek 1960); ikke minst i Skandinaviaog Finland
(Peterson1951, Andersson1953, Brander1956, Hillestadet
al. 1981, Bevanger& Thingstad1988).

Collett(1921) nevnte at "grønspettenog i mindregrad sort-
spetten"forårsaketmangestolpeskaderi Sør-Norge.Så tidlig
som i 1886 skal tretåspettenha angrepet"et ikke ubetydelig
antallstolper"i Tana, og våren 1945 hadde NVE seks mann
til å skytehakkespetteretter ledningstrasene mellomHøne-
foss og Minnesund, mens Nord-Trøndelagelektrisitetsverk
våren 1947 betalte fem kronerfor hver svartspettsom ble
avliveti nærhetenav kraftledningsgatene(Schøyen1948)

I 1955 ble det ved PennsylvaniaState Universityi USA satt i
ganget syvårigforskningsprosjektsomhaddesomsiktemålå
finne effektivetiltak.for å hindreskader forårsaketav Dryo-
copuspileatus (Pfitzenmeyer1956, Jorgensenet al. 1957,
Rumsey 1973). Prosjektetresulterteimidlertidikke i noen
"endelig"løsningpå problemet,og i 1965 ble et nytt syvårig
forskningsprosjektstartet i regi av U.S. Forest Service i
samarbeid med fem større energiverk(Rumsey 1973). På
tross av mange nyttige erfaringergjennom ulike ekspeh-
menter og feltundersøkelseri dette prosjektet,ble det ikke
funnetentydigesvarhverkenpå hvorforhakkespettersyneså
foretrekkekraftledningsstolpereller funnetnye og mer effek-
tivebeskyttelsestiltakmotskadeutoverdemsomalleredevar
kjent.

Foreliggenderapporttar opp problematikkenmellomhakke-
spetterog kraftforsyningenpå relativtbredbasisogforsøkerå
sammenstilledet vi i dag vet om problemet.Det er spesielt
lagtvekt på å gi: (i) en oversiktoverhakkespettersøkologiog
biologiog diskuterehvorforspetteroppførersegsomde gjør i

forholdtil kraftledningsstolper,(ii) et estimat for hvor stor
skade hakkespetteri Norge forårsaker i forholdtil kraftfor-
syningenpå årsbasis,(iii)en oversiktover tiltakfor å hindre
skadeogdiskuterenyttenav disse.
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2 Metoder og materiale

De data som omhandlerøkonomiskekonsekvenserfor ener-
giforsyningenstammeri storetrekkfra et spørreskjemasomi
1992 blesendtnorskeenergiverkmeddetaljertespørsmålom
økonomiskekonsekvenserav hakkespettskader(»dlegg 1).
Ogsåi 1987 blede sammeenergiverkenebedtomå svarepå
en rekke forholdvedrørendehakkespetterog kraftlednings-
stolper,f eks naturtypeder skaddestolpervar lokalisert,vur-
deringav skadensøkonomiskeomfangm.m. Deler av dette
materialeter gjengitti Økoforskrapport1988,1 (Bevanger&
Thingstad1988), men etter som en del svar ble mottattetter
at rapportenble trykket,er noe av materialetvurdertpå nytt.
Tilgjengeliglitteraturer ogsånøyegjennomgått.

Spørreundersøkelservil ofte være beheftetmed feilkilder(jf
Bevanger& Thingstad 1988), spesielter det sannsynligat
kraftselskapsom har falt problemet,er overrepresentert.For
å kompenserefor dette ble de enkelte energiverki fore-
liggendeundersøkelsebedt om å spesifiserehvor stortfor-
syningsnettde hadde,fordeltpå spenningskategorier,og hvor
stordelav dettenettet(km)somhaddetrestolper.

3 Spetters biologi og
økologi

Utfraen evolusjonærbetraktninger hakkespetteren vellykket
artsgruppe,noe som bl a kommertil uttrykkgjennomen vid
geografiskutbredelse,nærmerebestemthele verden unntatt
Australia.Våre hakkespettertilhører familien Picidae som
teller27 slekterog200 arter(Howard& Moore1991). I Norge
finnessyv arter: gråspettPicus canus, grønnspett.P.viridis,
svartspettDryocopus martius, flaggspettDendrocopos major,
hvitryggspettD. leucotos, dvergspettD. minor og tretåspett
Picoides tridactylus.

3.1 Utbredelse

De norskespetteartenehar ulikøkologi,dvsat de bla utnytter
forskjelligeressurserinnentildelsforskjelligenaturtyper.De er
hellerikkeliktutbredtoverhele landet,men noenarterfinnes
både i nordog sør. Kraftledningerkrysserimidlertidi dag mer
ellermindregjennomalle norskenaturtyper,så stolperfinnes
innenleveområdenetil alle våre spettearter.Alle syv arter er
utbredti de sørøstligeog sentralelandsdelene,mens bare
dvergspettogtretåspettgår nordover.Riktignokhenderdet at
både fiaggspettog svartspettkan observeresrelativt langt
nord,men det er mer unntakenn regel. Dette er troligogså
forklaringen på at hakkespettskader i forhold til
kraftledningsstolperi så litenutstrekningrapporteresfra de tre
nordligstefylkene(jf avsnitt4). Svartspettsynes imidlertidå
ha tilpassetseg nye leveområderi løpetav de sistetiårene;bl
a er den funnethekkendei områdermedløvskogdominans(jf
Råd 1975). I de vestligelandsdelermanglerstort sett også
både svartspettog tretåspett.Til gjengjeld har Vest-Norge
størst bestand av hvitryggspett,som regnes for den mest
truedespettearteni Norge(Størkersen1992).

3.2 Hakkespetter er spesialister

Fordi hakkespetterer høyt spesialisertefugler, er de også
spesielt sårbare overfor miljøendringersom skjer "over
natten".Dette er en viktigårsak til at så mange hakkespett-
arteri dager truetav utryddelse.

Blanthakkespettenesmange spesialtilpasningerer det selv-
sagtderesevnetilå hakkeog bearbeidetreverksomer mest
iøyenfallende.Nebbet er spesialkonstruerttil dette formålet.
Blantannetbestårde sentraledeleneav et særlighårdtmate-
rialeslikat slitasjenførstog fremstskjerpå sidene,noe somi
sin tur bidrartil å opprettholdeen spiss form. Den intense
bruken av nebbet fører naturlignok til stor slitasje. Dette
kompenseresimidlertidved at nebbethele tiden vokserved
roten,ogdet er f eks vistat svartspetteni løpetav ett år sliter
ned mer enn en hel nebblengde(Hågvar & Hogstad 1991).
Enkeltehar nettoppfremførtdette som forklaringpå hakke-
spettens tilsynelatendeumotiverte hakkemani (jf Brander

6

O Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.



nina oppdragsmelding 333

1956). Ut fra et evolusjonærtog atferdsbiologisksynspunkter
imidlertiddeten litetilfredsstillendeforklaring.

I tilleggtil et usedvanlignebb har hakkespetteneogså en
spesialkonstruerttunge. Lengstfremmehar den mothakerog
følsommenerversom gjørdet enkeltå fiskefrem insekterog
annen mat fra små sprekkerog hulrom.En spesiellspytt-
kjertelforsynerdessutentungen med et klebrigsekret. Hos
enkeltearterkanden stikkesoverti cm utav munnen.

• Føtteneer spesialkonstruertforat fugleneskalkunnebevege
seg langsloddretteog glattetrestammer- med kvasseklørog
to tær som peker bakover og to som peker forover.Stjert-
fjæreneer også spesieltstiveslikat de kan tjene somstøtte
(en "tredjefot")underferden.

3.3 Hakkespetter som økologisk
faktor

For å forstå hakkespettenesatferd er det nødvendigå ha
kunnskapom deres økologi,dvs hvordande har utvikletog
spesialisertseg i forholdtil det totale miljø de lever i. Som
andrearter har hakkespetterutvikletseg parallelltmed andre
organismerslik at det har oppståttgjensidigeavhengighets-
forhold.Hvisdeler av deres miljøendresdramatiski løpetav
korttid,gjennomf eks menneskeligeinngrepsomstoresnau-
hogster,eller ved naturensegne "inngrep"som f eks store
trefallsom følge av ekstremevindforhold,kan det få følger
både for den enkelte arts tallmessigeopptredenog atferd.
Spettene stillerstrenge krav til reirtre,og osp er trolig det
treslagsomoftestblirbenyttet;kanskjefordiveden er løs og
følgeliglett å bearbeide.Det er helstde størstetrærnesom
velgessomreirtre,og hulletplasseresofterelativthøytoppe,
gjerneover midten.Dette, og andreartsspesifikketrekkvari-
erer imidlertidrelativt mye, men synes ut fra eksisterende
litteraturikkeå være spesieltgodtkartlagti Norge.

3.4 Hvorfor hakke i stolper?

Når hakkespetterobservereså hakke av "hjertenslyst"på
stålbeslageti toppenav en kraftlednings-ellertelefonstolpe(jf
Schneider 1982), blir tatt i å lage store hull i nyoppsatte,
"kreosotvåte"stolper (Rurnsey 1970, Hillestadet al. 1981),
ødelegge frukthøstenpå mandeltrær(Schmidt 1973) eller
registrertå "perforere"vannledningerav polyetyleni stor
målestokk(Wolf 1973, Moran 1977), er det forståeligat det
oppstår kraftige spekulasjoneromkringbakgrunnentil slik
atferd(Evers1982).

Det er fremmet en rekke teorier om hvorforhakkespetter
tilsynelatendeforetrekkerstolperfremforalternativetrestruk-
turer der slike finnes (Brander 1956, Pfitzenmeyer1956,
Turcek 1960, Dennis 1964). Blantannet har flere hevdetat
det var vibrasjonenog summingeni ledningenesomvindog
strømforårsakersomlurtespettenetilå troat detvar insekter
inne i stolpene(Peterson 1951, Pfitzenmeyer1956). Andre

har påpekt at "tromming"på stolperer ekstra effektivtnår
spetteneleteretterpartnerom våren (Peterson1951, Eskils-
son 1952). De flesteteorierer imidlertidtilbakevistfordide ut
fra generellbiologiskog atferdsøkologiskkunnskaper litetil-
fredsstillende.

I sin analysesatte Dennis(1964) frem fem hypoteser;(i) re-
sonanseffekteni en stolpe gir en akustisktstimulering;(ii)
habitatendringerførertiløkttettheti hakkespettbestanden;(iii)
territoriellatferd gir seg utslag i konkurranseom stolper
plassertinnenterritoriet;(iv) atferdsstimulering-pga stolpens
"totalefremtoning",dvs stolpenfår spettene til å tro at det
dreier seg om et dødt tre; (v) nænngssøk.Dennis (1964)
konkludertemed at en kraftledningsstolpekan bli foretrukket
utfra en rekkefaktorer,og fremhevetspesieltbetydningenav
stolpensutseendeog lokaliseringi forholdtil spettenesbio-
logiskeogøkologiskebehov.I et senerearbeid(Dennis1967)
understrekethanhabitatetsbetydningog konkludertemedat i
naturligehakkespetthabitaterhvor spetter har tilgangpå de
ressurserdetrenger,vilde hellerikkeangripestolper.

Fra en atferdsøkologisksynsvinkelsynes Dennis' analyse
(pkt.v) spesieltinteressant.En frittstående,ruvendestolpe,
må antaså fremståsom et særdelesstimulerendeobjektfor
en hakkespett.Fra en slikstolpeer det god utsikttil nærom-
rådene,med optimalmulighetfor å signalisere("tromme")til
muligerivalerellerpartnere.Stolpenfremstårsom et naturlig
objektforå hakkei - det være seg forå utformereirhull,over-
nattingsplasseller lete ettermat (Bevanger1988). Inneneto-
logiskforskninghar det lenge vært kjent at "overnormale
attrapper"eller "superstimuli"ofte har en sterkereutløsende
virkningenn det objektsom handlingenutløsesav i naturen
(f eks Koehler& Zagarus1937, Tinbergen1956). En slikteori
støttesogså av at det ofte oppgisat store stolperangripes
oftereenn mindrestolperog at bestemte stolperpå særlig
eksponertesteder(jf Nakajima& Shimizu 1957) synes å bli
foretrukket.Både eksponeringog plassering i forhold til
territoriegrenserkanvære av betydning.Så langter imidlertid
ingentilfredsstillendeforklaringpå hakkespettenesatferdgitt
ut fra empiriskeeller eksperimentelledata. "Superstimuli-
teorien"forklarerhellerikkehvorforhakkespetternoenganger
går løs på husvegger og lager utallige hull på disse (jf
Brander1956,egneupubl.data).

Ved spørreundersøkelseni 1987 (Bevanger & Thingstad
1988) ble det spurtom det var mye tørre trær og/ellervind-
fall i områdeneder skadervar registrert.Bare 9 energiverk
ga positivtsvar i forholdtil dette, hvilketkan tyde på at an-
grep på stolperogså er betingetav mangel på andre pas-
sende reirtrær. Imidlertid avdekket undersøkelsen at de
angrepne stolpene var lokalisert til en rekke forskjellige
natur- og vegetasjonstyper.Spesielt mange angrep i åpent
terreng ble meldt fra Vestfold, Buskerud, Rogaland og
Nordland. I Vestfold og Buskerudble dessuten stolper på
hogstflaterhyppigbesøkt.Stolperi gammel løvskogble ofte
angrepet i Møre og Romsdal og Nordland, mens stolper i
gammel blandingsskoggenereltsynteså være mest utsatt.
Fra Hedmark, Oppland, Buskerud,Telemark, Aust-Agder,
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Hordaland og Sør-Trøndelag, ble det meldt om hyppige
angreppå stolperi gammelbarskog.

Enkelteundersøkelseri USA kan synes å gi data som går i
motsattretning.I Arizona, hvor det ble registrertstore pro-
blemermed Melanerpesfonnicivomus,var det bare i ett av
de undersøkteområdeneliteskaderpå kraftledningsstolpene.
Her var det spesielt mange tilgjengeligedøde furutrær
(O'Brien1983). En undersøkelsei Texas (Dennis1967) viste
at størst skade hadde stolper (både kraftledning- og
telefonstolper)som var plasserti krattområder(henholdsvis
2,5 og 3 hull i gjennomsnittpr stolpe),mensminstskade ble
registrertpå stolperplasserti skogsterreng(henholdsvis0,8
og0,5 hullprstolpei gjennomsnitt).

Ved en omfattendeundersøkelsei regiav PennsylvaniaState
University(Jorgensenet al. 1957) ble det heller ikke funnet
noengenerellkorrelasjonmellomskadetypeeller-omfangog
forekomstav åpne områdereller skogav ulikealdersklasser.
Det ble imidlertidpoengtertat ødeleggelsenesynteså være
minsti områdermed mest hogstmodenskog,som også ble
vurderttilå være de bestehakkespetthabitater.

Ut fra dette er det ikkeenkeltå trekkeentydigekonklusjoner.
Det er imidlertidflere forholdsom peker i retningav at be-
standstetthetenav hakkespetterer en viktigfaktori forholdtil
skadeangrep.I særliggrad blirdette understreketav energi-
verk som er spesieltplaget av hakkespettskader(H. Juell-
Andersenpers. medd.). Stolper som står i optimalehakke-
spetthabitatersyneså være spesieltutsatt. I Kanada obser-
verte Dennis (1964) at det var flest hakkespettskaderi om-
råder med størst tetthet av døde trær og forøvrig andre
elementersom genereltantas å være viktigefor et optimalt
spettehabitat.

Skogområderrikepå gamleog døde trærrepresentererut fra
det som er kjent om hakkespettenesgenerelle økologi (jf
Short& Horne 1990, Hågvar & Hogstad1991) utentvil opti-
male leveområderfor spetter. De avvirkningsmetodersom
skogbruketi stadigstørreutstrekningharbenyttetetterkrigen,
harneppebidratttilå gi spetteneflerealternativermhthekke-
plass.Det er rimeligå anta at dersomdet innenskogbruket
generelthadde vært størrevilje til å la høveligereirtrærstå
igjen,f eks storeosperog furutrærpå hogstflatene,så villeen
slikskogskjøtselsannsynligvisføre til redusertsøk etteralter-
native reirtrær/stolperhos spettene (Bevanger& Thingstad
1988). Andre har imidlertidhevdet at dette ikke har avgjør-
endebetydningettersomproblemettilsynelatendeikkeer blitt
mindre der ødelagte, uthullede stolper er satt igjen som
"reirtre"når nye stolperer satt opp (Dennis 1964) (jf 5.5).
Peterson (1951) mente heller ikke at det hadde noen be-
tydningfor angrepsomfangeti Sverige hvon/idtdet fantes
gamletørrtrærlangstrasen eller om gamle stolperble satt
igjen.

Det er likevel mye som taler for at mangel på passende
reirtrærer en begrensendefaktorfor mangespettearter;ikke
mangel på næring. Særlig tydelig synes dette demonstrert
gjennombestandsutviklingenhos Dtyocopuspileatusi USA,

dertilgangpå telefon-og kraftledningsstolpersomhekkeplass
troligreddet arten fra å bli utryddet(jf 4.1). Det er generelt
kjentat "moderne"driftsmetoderi norskskogbruk,f eks snau-
hogster, vil kunne gi gode næringsbetingelserfor spetter
gjennomstorinsektproduksjon(jf4.1).

Det vil være vanskeligå påviseat hakkespettskaderpå kraft-
ledningsstolpervil minke i takt med alternativehekkemulig-
heter etter som en skogskjøtselsom etterlater potensielle
reirtrærfor spettersamtidigville kunnebidratil en ytterligere
økningi hakkespettbestanden.Det kan derforvirke ulogiskå
benyttedette som argumentfor å hindrehakkespettskader.
En slik politikkfra skogbruketsside vil imidlertidutvilsomt
være et positivtbidragtilarbeidetforå bevaredennestortsett
nyttigefuglegruppen.

På bakgrunnav dettesynesdet alt i alt å være grunnlagforå
slutte at skogbruketsdriftsformeretter krigen har skapt et
misforholdmellomtilgangpå reirtrærfor spetterog tilgangpå
mat. Næringstilgangener relativtrikeliggjennom insektpro-
duksjoneni hogstflaterog andre awirkningsområder,mens
mangel på naturligereirplassergjør at spettene vil utnytte
altemativehekkeplassersom kraftlednings-og telefonstolper.
Fra enkeltestolperer det dessutensærliggod utsikttil nær-
områdene,med optimalmulighetfor å signalisere("tromme")
til muligerivalereller partnerei tilleggtil at stolpenfremstår
som et naturligobjektfor å hakke i - det være seg for å ut-
forme reirhull,overnattingsplasseller lete etter mat. Hakke-
spetter synes m.a.o. å kunne oppleve stolpen som en
overnormalattrappelleret "superstimulus".
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4 Spetter som problem

Hakkespetterkan komme i konfliktmed mennesketsinte-
resserpå en rekke områder.Alleredeved århundreskiftetble
det laget en større utredningfor landbruksdepartementeti
USA (McAtee1911), der den primæreoppgavevar å beregne
størrelsesordenpå de skaderhakkespettertilførteskogbruket.
Konklusjonenpå denne rapportenvar at "sapsuckers"- dvs
hakkespettersom primærtleverav plantesaftsomde får tak i
ved å perforeretræmes barklag vår tretåspett)- årlig på-
førteskogbrukettap på ca 1,2 millionerUSD

I forholdtilgjerdestolperer det ogsåpåpektkonflikteri mange
år (jf McAtee 1911, Dennis 1967, Rumsey1972). I Israeler
hakkespetteret stortproblemfor irrigasjonsanleggder polye-
tylenrørbenyttes(Wolf 1973, Moran 1977). SyriaspettDen-
dmcopossynacuser registrertå kunneperforeredisserørene
i stortomfang,og i 1972 ble tapene beregnettil ca 750 000
USD.

Mest fokuserter imidlertidskader som påføres telefon- og
kraftledningsstolper,inklusivetraverser(Dennis1964). Dennis
(1964) referertetil korrespondansemed et privatenergiverk
som et enkelt år viste til skadeverkpå grunnav spetterfor
191 000 USD. I Norge er spetterdokumentertsom problem
for energiforsyningenved to tidligere spørreundersøkelser
(Hillestadet al. 1981, Bevanger& Thingstad1988), under-
søkelser som forøvrig har vist store lokale og regionale
variasjoneri skadeomfang.

Resultatenefra en spørreundersøkelsei 1987 (Bevanger&
Thingstad 1988) viste at det var minst hakkespettskaderi
nordligeog sørligedeler av landet (Nordland,Troms, Finn-
mark,Akershus,Østfold,Vestfold,Aust-Agder,Vest-Agderog
Rogaland). I Nord-Norgehadde mindreenn halvpartenav
energiverkeneforetattutskiftingereller reparasjoner;i Troms
og Finnmarkble ingen alvorligeskader dokumentert.Indre
Østlandet,VestlandetogTrøndelagsynteså være de hårdest
"rammete"områdene.Hordaland,Sognog Fjordaneog Møre
og Romsdalhadde flest rapporterteregistreringerav hakke-
spettskader.

Undersøkelseni 1987 (Bevanger& Thingstad1988) tydetpå
at Nord-Trøndelag,somved en tidligereundersøkelse(Hille-
stad et al. 1981) ikke framstodsom problemfylke,nå hadde
storespetteskader.Nord-Trøndelagelektrisitetsverkopplyste
at det under befaringhøsten 1986 ble funnet 310 punkter
med minst2 spettehulli hvert,og at detvar opptil30 hulli én
ogsammestolpe.

Svarene som kom inn på bakgrunnav de utsendtespørre-
skjemaene i 1992 ga ikke uten videre det samme bilde av
situasjonensom spørreundersøkelseni 1987 (Bevanger &
Thingstad 1988). I nord synes problemenefremdelesube-
tydelige.De energiverkenesom svarte fra Finnmarkrepre-
sentertef eks bare 15 % av fylketstotale ledningsnett,noe
som må tas som en sterk indikasjonpå at problemetikke er
spesielt fremtredende. I vestlandsfylkenesynes skadeom-

fangetmindre,mensbåde de midt-,sør- og østnorskelands-
delenetil dels rapporterteom betydeligeproblemer.Det kan
nevnesat det lokaltogså i Nord-Norgeforekommerskader.
Tromskraftforsyning(dekker15 kommuner)rapporterteat de
hadde"reparertca 70 hulli år"(1992) ogNS RødøyogLurøy
kraftverki Nordlandrapporterteat de hadde skiftet5 stolper
de siste5 år pgahakkespettskader.

4.1 Skadeomfang og -typer

På bakgrunnav kunnskapom spettei;sutbredelse,spesialtil-
pasningerog økologi(jfavsnitt3), er det lettereå forståhvor-
dan og hvorforde går til angrep på kraftledningsstolper,og
hvordanskadeneer fordeltfra landsdeltil landsdelsamtopp-
stårrelativturegelmessig.

Flere energiverkhar poengtertat det er vanskeligå finne et
mønstermht hakkespettskader.Mange påpeker imidlertidat
de syneså ha merketen økningde siste 10-20 årene. Ikke
minstgjelderdet energiverksom har store ledningsmasser
knyttettil produktivebarskogsområder,f eks Nord-Trøndelag
energiverkog Hedmarkenergi (HEAS). Årsakenetil dette er
troligen kombinasjonav flere forhold;bl a foretar enkelte
hakkespettartervandringer.Særlig gjelder dette flaggspett
som i stor utstrekningopptrer i takt med frøsettingenhos
bartrær,men også tretåspett(Hogstad 1970) og svartspett
kan enkelte år foreta forflyttningersom nærmest kan be-
tegnessom "massevandringer".Viktigster kanskje at drifts-
metodenei skogbruketnødvendigvisikke behøverå bidratil
næringsmangelfor hakkespetteretter som også hogstflater
og storesnauhogsteretterlaterstubberog kvistsom produk-
sjonsgrunnlagforen rekkebiller,larverog andretypiskenær-
ingsobjekterforspetter.

Som eksempelkan nevnesat det i Indre SmålenenesAvis
(Solheim 1993) ble meldt at Østfold energiverk, region
Halden,haddestoreproblemermed hakkespettskader.Hele
270 stolper i høyspentnettetble funnet å ha merker etter
hakkespett.På Østerbo-ledningenvar mer en hver femte
stolpeangrepetav spetter;i alt44 stolper.

Fra utlandet foreliggertallrike beretningerom omfattende
hakkespettskaderpå relativt korte ledningsstrekninger,og
beretningeneomfatterbåde telefon- og kraftledningsstolper
(McAtee 1911). En svensk undersøkelse(Peterson 1951)
langs10 km av to parallelle132 kV-Iedningervisteat 9 % av
stolpene(18 stolper)var ødelagtav spetter.Det var hersnakk
omhenholdsvisarsenikk-og kreosotimpregnertestolper;med
sistnevntetype som de mest angrepne.Ødeleggelsenefant
stedmindreennettår etterat ledningenevar tatt i bruk.

I USA representereren slektningav vår svartspett,Dlyocopus
pileatus,et spesieltstort problemfor energiforsyningen,og
arten har motståttalle forsøkpå å holdeden bortefra stolp-
ene (Pfitzenmeyer1956). Bestandsutviklingenfor D. pileatus
har i storgradværtpåvirketav menneskeligaktivitet.Allerede
da pionereneog nybyggemebegynteå rydde skogene,ble
artengjenstandforjakt og reirplyndring.Dette medførtehurtig
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bestandsnedgangslikat arten relativttidligpå 1800-talletvar
helt forsvunnetfra stederden tidligerehadde vært tallrik,og
den var trolig allerede på dette tidspunktpå randen av ut-
ryddelse(Pfitenmeyer 1956).

Ved århundreskiftetbegynteen akselererendeutbyggingav
telefon-og elektrisitetsnettet.Dette syneså ha hattsærdeles
positiveffekt for arten, spesielt i de avskogete områdene.
Omkring1920 var det sterke indikasjonerpå at bestanden
haddepassertog overlevdet kritiskminimumsnivåog klartå
tilpasseseg de endringer"sivilisasjonen"haddeførtmedseg
(Griskom& Snyder1955, Dennis1964).

I 1906 ble det rapportertat 41 og 59 % av stolpenepå to
ledninger,henholdsvisi Louisianaog Indiana, var ødelagt,
trolig ene og alene av Dryocopuspileatus. I nordøst,der
populasjonenenærmestvar utryddet,tok det lengretid før
bestandenigjenvar så storat den ble et problem.Henimot
1950 ble det imidlertidogså her registrertet økende skade-
omfang, og angrepene på stolpene ble så omfattendeog
alvorligeat enkeltestolpermåttebyttesut seksmånederetter
at de var satt opp. Det tette nettet av telefon- og kraft-
ledningsstolperhadde tydeligvisvirketsom erstatningfor det
naturligehabitatet, som tidligerevar ødelagt på grunn av
intensivhogstogavskoging(Pfitzenmeyer1956).

Andre problemartersom i særliggrad er fokuserti USA er
Melanerpeserythrocephalus,Dendmcoposscalaris,Centurus
aurifrons og Melanerpes fonnicivoms (O'Brien 1983). I
ArizonaharM. formicivorusværthovedproblemet.Fra 1978 til
1982 måtte SulphurSpringsValley ElectricPower Cooper-
ative skifte ut 74 stolper på grunn av hakkespettskader.
"Utallige"andre stolpersom av andre årsaker ble skiftetut i
denneperiodenvar ogsåhakketi. Langsen ledningstrasepå
30,6 km ble det funnethakkespettskaderi 144 av 266 stolper
(54 %), i alt211 hull(O'Brien1983).

Hakkespettskaderpå trestolperer vanligvis gruppert i tre
hovedtyper(Rumsey 1973). (i) Minstskade representererut-
videlserav eksisterende,små sprekkerog hulrom.Trolighar
slikehullbakgrunni næringssøketter som insekterog larver
ofte er å finne i sprekker.Hulleneer gjerne bare et par cm
dype, men det kan til gjengjeldvære mange av dem langs
sprekkdannelseri en stolpe.(ii)Størrebetydninghar hullsom
strekkerseg dypere inn,ofte inn mot kjerneveden,men som
ikkeer forlengethverkennedoverelleroppover.Så langthar
ingengittnoengodfunksjonellforklaringpå dissehullene.(iii)
Størstskadeforårsakerhullsom representererhulromi selve
stolpen. Disse kan enten være laget for å benyttes som
reirhullellerovernattingsplasser.Hulleneer oftestoreog kan
ha svært dype uthulingernedoverstolpen,gjerneopp til en
halvmeterellermer.

Flere hakkespettforskerehar observert at stolper har blitt
påførtskaderbare i en begrensetperiodeav året (oktober-
mars) Pfitzenmeyer1956, Jorgensenet al. 1957). Dette er
viktig bl a ut i fra ønsket om å finne frem til et effektivt
avskrekkingsmiddel- f ekset kjemiskproduktsomvanligvisvil
ha begrenset"levetid".Rumsey (1973) fant at i de sørlige

områderav USA ble treverkgenereltpåførtstørstskade av
hakkespetterlike før og i løpet av hekkesesongen.Peterson
(1951) konkluderteimidlertidmed at hakkespettskaderble
påførtstolperuansettårstidi Sverige.

Også i Norgeble det fra flereenergiverkunderstreketat flest
skaderoppståri vårperioden,og Juell-Andersen(1990a) opp-
ga at svartspettskaderoppstoi periodenfebruar- april. På
bakgrunnav relativtstorvariasjoni eksisterendeopplysninger
og oppfatningerom når den verste skadeperiodener, er det

- relativtvanskeligå trekke generelle konklusjonerom dette.
Det er imidlertidklart at hakkespettermå hakke mer eller
mindreåret rundt,bl a forå finnemat.Tidspunktfor utforming
av reirhull, som opplagt forårsaker de største og mest
alvorligestolpeskader,vil imidlertidkunneforutsiesmed langt
størresikkerhet.Dettevilnaturlignokvarieremedden enkelte
arts økologi, men for de norske hakkespettarteneer vår-
månedenegenereltden mestaktivehakkeperioden.

Somnevnti avsnitt3.3 stillerspetterstrengekravtil reirtre,og
undernormaleomstendigheterer reirhulletplasserthøytoppe
i træme,gjerneovermidten. Det viserseg ogsåat stolperfår
de mestmarkertehakkeskadenerelativthøytoppe, noe som
er nyttigå vite når f eks nettingbeskyttelseskal tas i bruk.
Andersson(1953) så på hullfordelingi fortiold til stolpe-
diameterog stolpehøyde.Han fant at stolper med mindre
diameter enn 220-230 mm bare unntaksvisble angrepet.
Høydefordelingenav hull i stolper med ulik diameter ble
bestemtved hjelp av medianverdierog hulleneviste seg å
være relativtnormalfordeltomkringmedianverdien,som lå ca
7,5 m over bakken. Dette stemmergodtmed hva andre har
funnet.Hillestadet al. (1981) konkludertef eks medat master
sjeldenangripeslavereenn 5 m over bakkenog høyereenn
1,5-2 m fra stolpetoppen.Fra USA er tilsvarendeobserva-
sjonergjort,men det synesklartat det er forskjellermht hvor
den enkelteart setter inn "hovedangrepet".Etter som det er
regionaleog landsdelsviseforskjellermht hvilkearter som er
de størstesynderne,er det vanskeligå gi alt for eksaktetall
for "sikreangrepssoner".På bakgrunnav de opplysninger
somhar kommetinnfra forskjelligedelerav landet,både ved
denne og tidligerespørreundersøkelser,synes det imidlertid
klartat områdetoverknektefestefortraversogområdet2-3 m
fra bakkensjeldenelleraldriangripes(jfvedlegg 2).

4.2 Hvem er "synderen"

Det er ikke alltid like enkelt å avgjøre hvilkenhakkespettart
som forårsaker stolpeskader. I prinsippeter alle norske
hakkespettarteri standtil å skade stolper,selv om de minste
artene,spesieltdvergspetten,nok i litengrad er aktuellsom
"bidragsyter".Det er de størsteartene, dvs svartspett,grå-
spett,grønnspettog flaggspett,som i kraftav sin nebbstyrke
og generellerobusthetkan forventeså gjøre de store "inn-
hugg".Dette er delvisbekreftet,men bildeter på ingenmåte
entydig.I Tsjekkiaog Slovakiable f eks svartspettstortsett
frikjenti forbindelsemed stolpeskader.Heller ikke ble det
funnet bevistat grønnspettog gråspettvar skyldige,mens
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derimotflaggspettog andre Dendrocopos-arter ved gjentatte
anledningerbleobservertå hakkei stolper(Turcek1960).

Over 70 % av energiverkenesom svarte på spørreunder-
søkelseni 1987 (Bevanger& Thingstad1988) haddeobser-
vert "spetteri aksjon". En oversiktover observertehakke-
spetter"i aksjon"på stolperi ulike fylker sist på 1970-tallet
(Hillestadet al. 1981) ga interessanteopplysninger,men
forfatternepresisererat observasjoneneer usikre.Gråspett,
som har vemestatus"utilstrekkeligkjent"(Størkersen1992)
og somstortsett bare forekommeri Sør-Norge,er f eks opp-
førtsomenesteskadearti Finnmark(riktignokbareett tilfelle),
og som ansvarligfor 25 % (1 av 4) av de observerteskade-
tilfellenei Nordland.

Grønnspetter antattå stå for de flesteskadetilfellene(31 %).
Ut fra Picus-artenesnebbanatomiog næringsbiologi(grønn-
spetter spesialistpå å hentemaurfra maurtuer),er dettenoe
overraskende.Noen av de foreliggendetilfellenekan da også
skyldesfeiltolkninger,da beggenorskePicus-arter kan overta
eldre hull, f eks etter svartspett.Disse hullene kan de så
arbeidevideremed. Likevel,spesielti litteldre,værslittestolp-
er, finnes innflygingshullsom ikke kan være laget av svart-
spett, men som bærer alle tegn på å være uthakket av
grønnspett.

Relativthyppigeangreppå Vestlandet(Bevanger& Thingstad
1988) kan i liten grad skyldes svartspettetter som arten
forekommerytterst fåtalligher. Flaggspettsom forekommer
spredt,menfåtallig(utenominvasjonsårene?),gjørheren del
skade,ettersom spettesmieretterflaggspettvar registrertav
ca 40 % av de berørteenergiverkenei Hordalandog Sognog
Fjordane (Bevanger & Thingstad 1988). Et relativt stort
skadeomfangpå Vestlandetunderstøtterat også grønnspett
kanværeskadeutøver.

Tafjordkraftselskapi Møre og Romsdalanga at de hadde
funnetreirav hvitryggspetti ei ca 12 m høy 20 kV-mastsom-
meren 1986. Reirhulletvar plassertca 2 m undertraversen
Det hadde vært et hull i stolpensamme sted også i 1985.
mendette hadde de i mellomtidentettetigjen Også Osterøy
elektrisitetsforsyningi Hordaland har oppgitt hvitryggspett
somden mestaktive"stolpedreperen".

Svartspettble observert nesten like hyppig i aktivitetsom
grønnspettifølge Hillestadet al. (1981) (i 30 % av de regi-
strertetilfellene).Det er nok likeveldenne arten som repre-
sentererdetstørsteproblemeti Norge;ikkeminstpå grunnav
størrelsenav reirhullene(jf Hillestadet al. 1981. Bevanger&
Thingstad1988). Det kraftigenebbeter ikkebare i standtil å
hakke i stykkerde hårdestetreslag,men også andre materi-
aler.

Flaggspettble registrertsom skadefugli 24 % av tilfellene
(Hillestadet al. 1981). I 1979 registrerteflereenergiverkinva-
sjonav flaggspett,og dette året falt invasjonensammenmed
storeforekomsterav granbarkbillerpå Østlandet(I. Sæveraas
pers.medd.).Ellerser vandringersynkronisertmed rikefrøår
hosgranogfuru.Flaggspetter kjentforå lageferskehullåret

rundt, og slike høst- og vinterinvasjonerkan skape ekstra
mangespetteskaderpå stolpene.Imidlertider hulleneflagg-
spettetterlaterseg langtmindreenn reirhullenetil svartspett,
ogoftehakkerden bareut"smier"i stolpene.

Sammenfattningsvissynes-detå være beleggfor å kunneslå
fastat de størstehakkespettartene,og da i førsterekkesvart-
spett,er de størstesyndernei forholdtil kraftledningsstolper.
Disseer i standtil å lagedypehullinn-og nedoveri stolpene
som de benyttersom reir- og overnattingsplass.Flaggspett
kan også forårsakeskade,særligunder "invasjonsperioder",
menskadenesynessjeldenå være av omfattendekarakter.

4.3 Økonomiske konsekvenser

Selvom storekraftledningsstolperav tre er kostbare,er alter-
nativekonstruksjoneri stål eller betongenda dyrere. Rund-
trestolperog laminatmastervil derfor bli benyttet i stor ut-
strekningi overskueligfremtid,på tross av den betydelige
merkostnad enkelte energiverk får på grunn av hakke-
spettskader.

Ved en spørreundersøkelsei 1987 (Bevanger& Thingstad
1988) oppga82 % (146) av energiverkeneat det var obser-
vert merkeretterhakkespettpå stolpereller traverseri deres
forsyningsområde;den tilsvarendeandel var 78,6 % i en
tidligereundersøkelse(Hillestadet al. 1981). Videre bedømte
22 % skadenesomminimale,40 % sommer alvorligog 16 %
som meget alvorlig med betydelige økonomiske konsek-
venser.

Blantde energiverksomi 1987 (Bevanger& Thingstad1988)
oppga at de hadde alvorligeeller meget alvorlige hakke-
spettskaderi sitt distrikt(dvs 56 %) oppga alle at de var
tvungettil å reparere skader, hovedsakeligved å skifte ut
stolper.Mange energiverkoppga antall stolper skiftet årlig
elleri løpetav de siste5, 10 eller20 år. To energiverkunder-
streketat stolpenede haddeskiftetvar gamleog følgeligville
blittskiftetuansett.Sør-Trøndelagkraftselskaprapporterteat i
to tilfellermåtte nye stolper skiftes ut før faseledernevar
montert.I ett tilfelledreide det seg om kreosotimpregnerte
laminatstolper.Dette er i og for seg ikke noe nytt. I USA ble
det tidligpå 1950-talletrapportertat stolpermåtte skiftesfør
linenevar strukket(Pfltzenmeyer1956).

Spørreundersøkelseni 1992 visteat 67 % av de 179 energi-
verkenesomsvartehaddeproblemermed hakkespettskader,
mens 6,7 % bedømte skadene som små eller ubetydelige.
Resten(dvs26,3 %) svarteat de ikke hadde problemermed
hakkespettskader.Til sammenrepresentertede energiverk-
ene som svarte 72,7 % av ledningsmassenpå landsbasis;
94,9 % av ledningenehaddetrestolper(tabell 1). Energiverk-
ene somhaddeproblemer(dvs67 %) representerteimidlertid
81,5 % av den totale ledningslengdesom de 179 energi-
verkenetilsammenforvaltet,og 59,2 % av ledningsnettetpå
landsbasis.

11

O Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.



nina oppdragsmelding 333

Det finnes ingen enkel metode for eksakt å anslå skade-

omfang av spettenes aktivitet, hverken, lokalt, regionalt eller

på landsbasis. Heller ikke alle de energiverkene som har opp-

gitt å ha problemer med hakkespetter har noen klar formening

om hvilke årlige kostnader ødeleggelsene representerer.

Flere har imidlertid ført nøye regnskap over hvilke merkost-

nader spettene har medført. Uansett vil imidlertid et estimat bli

omtrentlig pga de generelle forutsetninger som må legges til

grunn. En viktig del av tilnærmelsesmåten for den beregning

som er foretatt har vært å se på kostnadene ved å skifte ulike

stolpekategorier, frekvens av utskiftning, og representativi-

teten hos dem som har besvart spørreskemaet i forhold til

hele landet.

Bortimot 57 % av kraftledningsnettet (luftspenn) i Norge,

regnet i forhold til den delen det i praksis er aktuelt å benytte

trekonstruksjoner på (0,2-145 kV), er lavspent (0,2-1,0 kV) (jf

tabell 1). Så godt som hele dette nettet (99,3 %) er basert på

trestolper hos de energiverkene som besvarte spørre-

skjemaet. Trolig er dette også representativt for landet som

helhet. Oppgitte kostnader ved å skifte én stolpe varierte noe

(kr 3 500-8 000), men mange opererte med ca kr 5 000 for en

lavspentmast. Det viste seg imidlertid å være betydelige

forskjeller mht til hvordan kostnadene ved å skife en stolpe

ble beregnet. De fleste oppga at oppgitte kostnader primært

var knyttet til materialkostnader og at omkostninger til tran-

sport, arbeidstid og eventuelle utkoblinger (strømavbrudd)

ikke var inkludert. Gjennomsnittskostnaden knyttet til utskifting

av én stolpe i fordelingsnett med spenninger fra 0,2 til 22 kV

er derfor skjønnsmessig satt til kr 6 500.

Utskifting av store stolper koster naturlig nok mest - stolper

benyttet på høyspent (66-132 kV) er spesielt lange, og har til

dels vært mangelvare. Laminatmaster er også mye brukt på

de høyeste spenningskategoriene (132 kV) Alternative

mastetyper (i første rekke stål) er derfor mye benyttet. Slik det

fremgår av tabell 1, er bare vel 40 % av mastene på led-

ninger mellom 110 og 145 kV av tre, dvs en halvenng i forhold

til kategoriene 33-72,5 kV. Derimot er bortimot 98 % av det

lavere høyspentnettet (3,3-22 kV), basert på trestolper

Denne delen av nettet representerer bortimot 33 % av den

delen det i praksis er aktuelt å benytte trekonstruksjoner på

(0,2-145 kV). De fleste energiverkene oppga at det kostet fra

kr 15 000 til 25 000 å skifte en høyspentstolpe. I de følgende

beregninger er det derfor antatt at utskifting av én høyspent-

stolpe koster tre ganger så mye som å skifte en lavspent-

stolpe.

Blant de 179 energiverkene som svarte på spørreskjemaet

oppga 95 hvor ofte utskifting av stolper var nødvendig, og

mange oppga antall stolper skiftet i løpet av de siste 10 årene

(tabell 2). Omfanget varierte fra én stolpe pr 10 år til 30

stolper pr år. Ti energiverk oppga at det dreide seg om store

stolper, dvs i tilknytning til spenninger fra 60 kV og oppover.

På bakgrunn av opplysningene om antall eksakte utskiftinger

pr år ble totalt antall stolpeskiftinger pr år beregnet. Alle ut-

skiftinger ble omgjort til lavspentstolper, der 1 høyspentstolpe

ble regnet som 3 lavspentstolper.

Det viste seg at disse 95 energiverkene i gjennomsnitt hadde

skiftet 451 lavspentstolper pr år. I alt hadde disse 95 energi-

verkene en ledningsmasse (0,2-145 kV) som representerte ca

45 % av tilsvarende ledningsmasse for landet sett under ett.

Ved å benytte en utskiftingskostnad på kr 6 500 pr stolpe,

betyr dette en årlig kostnad på vel 2,9 millioner kr.

Det må tilføyes at flere energiverk oppga at de hadde skiftet

stolper, uten nærmere å angi tall. Flere energiverk påpekte

også at de ikke hadde gått til det skritt å skifte stolper, men at

de hadde betydelige, årlige utgifter til reparasjoner, dvs igjen-

fylling av hull. I tillegg var det flere blant dem som skiftet

stolper som oppga at de hadde tilleggskostnader på grunn av

reparasjonsarbeider. Enkelte energiverk oppga også omkost-

ninger i tilknytning til beskyttelsestiltak. Akershus energiverk

hadde f eks de siste 5 år brukt minimum kr 400 000 til slike

beskyttelsestiltak, mens Selbu energiverk oppga at de i 1991

hadde brukt ca kr 60 000 til reparasjonsarbeider og forventet

at et tilsvarende beløp måtte anvendes i 1992.

De innsendte svarene viste med all mulig tydelighet at pro-

blemet med hakkespettskader ikke er jevnt fordelt. Enkelte

energiverk med svært små forsyningsnett kunne ha langt

større skadefrekvens en energiverk som hadde mange gang-

er så store forsyningsnett. Det var dessuten tydelig at enkelte

energiverk betraktet skader som førte til at én stolpe måtte

skiftes som bagatellmessige gjennom utsagn som "ubetyde-

lige skader; skiftet gjennomsnittlig 1 mast pr år de siste 10 år".

Alt i alt synes foreliggende beregning å representere mini-

mumstall, også sett på bakgrunn av at de innkomne svarene

bare representerer 72,7 % av ledningsnettet, selv om det er

naturlig å anta at de energiverkene som ikke svarte hadde

små problemer. En gjennomsnittlig årlig kostnad på omkring

3,5 millioner kr, vil trolig ligge betydelig nærmere de reelle

utgifter hakkespetter medfører, landet sett under ett.
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Tabell 1. Antall km kraftledninger(0,2 til 145 kV) hos 179 energiverksom besvarte utsendt
spørreskjemaom hakkespettskader(prosentvisandel av forsyningsnetti forhold til det totale
norske forsyningsnetti parentes) og antall km med tremaster (prosentvisandel av forsynings-
nettet som hadde trestolperi parentes).Totalt antallkm av de sammekraftledningskategorierfor
hele landetpr 1 januar 1990 er angitt.Tall basertpå Statistisksentralbyrå(1991). - The lengthof
power lines (0.2-145 kV) belongingto 179 energy companiesrespondingto a questionnaireon
woodpeckerdamage (their share of the total Norwegiangridsystemin brackets)and the length
of powerlinescarriedby woodenpoles (theirshareof the total Norwegiangridsystemcarriedby
wooden poles in brackets).Figuresas of 1 January1990 for the total Norwegiangridsystemfor
the same categories of power line are also given (based on data for 1991 from the Central
Bureauof Statistics).

Kraftledningskategori 220-1000V 3,3-22 kV 33-72,5 kV 110-145 kV
Power linecategory

Total (km) 82879 (71,6) 50182 (75,7) 7576 (71,6) 7291 (67,4)
Total medtremaster(km) 82323 (99,3) 49018 (97,7) 6060 (80,0) 3004 (41,2)
Total withwooden poles





Antallkm i hele landet 115751 66299 10583 10822
No. of kmcountrywide





Tabell 2. Data fra 95 energiverk som oppgir eksakte tall for antall stolper skiftet pr år pga
hakkespettskaderog det samlede lavspent- og høyspentnettsom disseenergiverkeneforvalter.*
indikerer høyspentstolper(jf tekst) - Data from 95 power companiesgiving informationon the
numberof power line poles replaced per year becauseof holes drilledby woodpeckersand the
total length of the low- and high-voltagegrid systemfor which they are responsible.* indicates
high-voltagepoles.

Antallstolpeskift Antall Totaltantall Antallkm Antall km
pr år energiverk stolpesikft lavspentnett(max/min) høgspentledninger
No of poles No. of Total no. of Low-voltage High-voltage
replaced per yr. companies polesreplaced gridsystem(km) gridsystem(km)

0,1 7 0,7 2991 (22/960) 128
0,2 5 1,0 1420 (39/530) 0
0,5 7 3,5 4422 (199/1443) 39
1,0 18 18 15240 (8/5261) 993
1,0* 3 9




2,0 10 20 8594 (14/2107) 661
2,0* 3 18




3,0 14 42 17650 (6/6288) 474
4,0 7 28 5778 (10/1769) 1141
4,0* 1 12




5,0 6 30 4805 (465/1321) 254
5,0* 1 15




7,0 2 14 2232 (74/2158) 142
10,0 7 70 5873 (13/2798) 105
15,0 1 15 1978 (1978) 113
15,0* 1 45




20,0 1 20 9050 (9050) 865
30,0* 1 90 5720 (5720) 234

Totalt 95 451,2 85753 5149




13




O Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.



nina oppdragsmelding333

5 Tiltak

Det har i årenesløpblittforeslåttog forsøkten rekkemereller
mindre mislykkedetiltak for å hindre hakkespettskader.Et
forskningsprosjektved Pennsylvania State University (jf
Rumsey1973) haddesomen av sine hovedoppgaverå teste
effektenav mekaniskeog kjemiskeavskrekkingsmidleri for-
holdtil hakkespetter(Jorgensenet al. 1957). Oppfølgingspro-
sjekterhar hellerikkeklartå løseproblemet(jfRumsey1973).

De tiltak som opp djennom årene er blitt foreslått, kan
grupperesi 7 hovedkategorier

1 fysiskehindringer
2 kjemiskeavskrekkingsmidler
3 auditiveskremsler
4 visuelleskremsler
5 "lokkemidler"
6 brukav hårdvedstolper
7 avlivingav skadeindivider

5.1 Fysiske hindringer

Blantde første,og troligmesteffektivetiltak,er de somhartil
hensiktå hindrehakkespetteradgangtil trevirket.Det ble tid-
ligfunneten rekkemetoderforå hindreskader- f eks beslagi
formav galvanisertejemplater,aluminium,kraftigemetallnett
ogglassfiberrør(jf Pfitzenmeyer1956, Jorgensenet al. 1957).
Ingenav disse metodeneble imidlertidansettfor å være til-
fredsstillendeut fra praktiskeog vedlikeholdsmessigevurder-
inger.

I ettertidhar det vistseg at en særdelesviktigbegivenhetfant
sted i 1948 da LouisianaPower and LightCompanygjorde
forsøk med å bekle stolper med finmasketog galvanisert
ståltrådnettingi varierendedimensjoner(Rush 1953, Pfitzen-
meyer 1956, Jorgensenet al. 1957, Lancaster1962, Rumsey
1973). Nettingbekledningenstartet3-4 m over bakkenivå,og
medtilstrekkeligesmåmaskerog tykkelsepå trådenble dette
oppgittå gi nærmere100 % beskyttelse.

I 1953 ble det også publisertresultaterfra omfattendetester
av beskyttelsesnetti Sverige(Andersson1953). De nett som
ble benyttethadde enten 38 mm firkantedemaskereller 30
mm sekskantedemasker.Trådtykkelsenvar henholdsvis1,4
og 1 mm. Dettevisteseg på langtnær å være noktilå hindre
spetter(troligi første rekke svartspett)i å hakke seg igjenn-

Vestfoldkraftselskapharheltsiden1949 kleddtrestolpermed
galvanisertrevenettingfra knektefestetfor traversog nedover
til ca 2-3 m over terrenget.Mellomknektefestetog traversen
har spettene aldri hakket, men små angrep har sporadisk
forekommetlike under nettingen.Revenettingensom er blitt
benyttethar en diameterpå 1,6 mm, men spettene(svart-
spett?)har greid å rive hull også gjennomdenne nettingen
slikat de har kunnethakkeut reirhullinnenfor.Ved å benytte

en revenettingmed tråddiameterpå ca 2,0 mm har ikke
spettenegreidå kommeigjennom,men denne nettingenblir
vanskeligereå arbeidemed.

Porsgrunnfabrikkerforsøkteå bekle stolpermed galvanisert
hønsenettingmed trådtykkelse1,4 mm, men det represen-
terte ingenhindring- bare en ekstra"utfordring"(Hillestadet
al. 1981). Ulsvikkomm.elektrisitetsverkoppga at de kledte
den øvre 1/3 av alle nyoppsattehøyspentledningeri "hakke-
spett-terreng"med galvanisert netting med tråddiameter
1 mm og maskevidde13 mm. De hadde ikke registrertnoe
angrep på de ca 130 nettingkledtemastene som så langt
(1988) var montert. Drammen energiverk registrerte at
spetteneforflyttetsegtil nabomasteneetterat noenprefererte
masterblekleddmednetting.

HEAS har gjennomen årrekkevært plagetav hakkespetter,i
førsterekkesvartspett,somhargjortskadeforstorebeløp(H.
Juell-Andersenpers. medd.). I enkelte områder er nå over
80 % av stolpenekleddmed netting,og i gjennomsnitter ca
55 % av stolpenei forsyningsområdettil HEAS utstyrtmed
netting.Spesifikasjonerfor monteringav stolpenettinger gitt i
vedlegg 3.

På bakgrunnav de forsøk som er gjort med å nettingbekle
stolperde siste40-50 årene, kan det slåsfast at dette i prin-
sippeter et sikkertpreventivttiltakmothakkespettskader.For
å gi 95-100 % beskyttelse,må de øversteto tredjedelerav
stolpenebeklesmed galvanisert,flettetsekskantnettingmed
tråddiameterpå 1,6-2,0 mm og maskevidde10-15 mm. Hvis
det skal bygges nye ledningeri hakkespettområder,er det
mestrasjoneltat nettingenpåføresfør stolpenereises.

Sikkerhetsmessigeaspekter vedrørende bruk av ståltråd-
nettingsombeskyttelsemothakkespettskaderharværtdisku-
tert (Andersson1953, Rumsey1973, Juell-Andersen1990a).
I brevtil Elektrisitetstilsynetav 12 desember1989 uttalerEFI
(Elektrisitetsforeningensforskningsinstitutt)at "i områdersom
er utsattforlynnedslaganbefalesdetat førsteog sistestolpei
en nettingkleddtrasé blir jordet".Ved lange seksjonerbør
ogsåenkeltmasterinne i seksjonenjordes.På jordetemaster
bør isolatorkjederha gnisthom,og bardunermå isolereseller
jordes.Nettingkledningenavsluttesminst4 m overbakkenivå.
Det har også vært diskuterthvorvidtdet var mulig å sette
bekledningsnettav metallunderspenningsomet ekstratiltak
mot hakkespettskader(jf Andersson1953). Rumsey (1973)
gjordeforsøk med dette i et aviarium,men det viste seg at
den hakkespettartensomtesteneble utførtmed (Melanwpes
erythrocephalus),var upåvirketav en spenningpå 600 V! Ved
nærmere undersøkelserav fuglens føtter viste det seg at
vevetpå undersidenvar tyktog hårdtmed litenevne til å lede
strøm. Undersøkelsermed Ohm-meterviste at hakkespett-
føttenei realitetenvar en effektivisolator.

En rekkevarianterav plastbekledningerhar vært forsøktbe-
nyttet ut fra den filosofiat glatte overflaterville gjøre det
vanskeligforspetteneå få fotfeste.Rumsey(1973) utførteen
rekkeforsøk,både på høyegjerde-og kraftledingsstolper,der
overflatenble påført ulike glatte belegg, særlig basert på
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epoxyforbindelser. Det viste seg imidlertid at epoxybeleggene
ble nedbrutt så raskt at det ble liten mulighet til å studere den
egentlige effekten av en glatt overflate på hakkespettenes
mulighet til å få fotfeste. Belegg av polyuretan, glassfiber osv
var heller ikke effektive over tid, men en hovedkonklusjon var
at helt glatte overflater, dvs like etter at beleggene var påført,
generelt sett gir en effektiv beskyttelse mot hakkespettangrep.
Det samme gjelder "beskyttelsesovertrekk". Holdbarhet over
tid og kostnader knyttet til slike beskyttelsestiltak er imidlertid
viktige faktorer som må vurderes (Rumsey 1973).

Buskerud kraftverk mente å ha oppnådd positiv effekt ved å
kle utsatte stolper med tykk bygningsplast (Hillestad et al.
1981).Også Nord-Trøndelag Elektrisitetsverkhar kledt stolper
(over kritiske områder som reparerte, fylte hull) med plastduk.
Aust-Agder kraftverk har viklet stolper med en duk av plast -
"Linjebyggnads Hackspettskydd". Også andre former for
"overtrekk" er benyttet, bl a tjærepapp (Andersson 1953,
Pfitzenmeyer 1956), uten større suksess.

Vest-Agder energiverk har i flere år hatt problemer med
skader forårsaket av svartspett (J. Torland pers. medd.). Et av
de tiltakene som er satt i verk er å gi stolpene et overtrekk av
blått båtkalesjestoff, også betegnet som "stolpekondom".
Trekkene er så vide at de blafrer i vinden, og er laget i hardt,
glatt nylonstoff for at spettene ikke skal få fotfeste (Anon.
1992). Alle stolper langs en ledningsstrekning på 2 km ble
iført disse "kondomene" ved årsskiftet 1992/93. De ble fjernet
i september i 1993, dvs etter 9 måneder (T. Bragdø pers.
medd.). I denne perioden ble det ikke registrert hakkespett-
skader på mastene. Stoffet var imidlertid ødelagt av sol, vær
og vind, slik at en av de konklusjoner som foreløpig kan
trekkes er at dette trolig er et relativt effektivt tiltak, men det er
nødvendig å utvikle mer værbestandige "kondomer" til en pris
som kan konkurrere med f eks nettingbekledningav stolper.

Fra Israel er det rapportertat syriaspett Dendrocopos syriacus
angrep svarte polyetylenrør som ble benyttet til irrigasjons-
anlegg (Moran 1977). Det kan derfor være usikkert om den
preventive effekten av plast- og nylonbekledning vil være
langvarig. Selv om irrigasjonsrør stort sett ligger horisontalt og
derfor kan være lettere å sitte på, er som tidligere nevnt (jf
3.2) hakkespettens klør særdeles skarpe slik at ikke alle
plastovertrekk over tid vil holde seg glatte nok til å gi spettene
problemer med fotfeste.

Undersøkelser i USA (Rumsey 1973) viste også at "feilfrie"
stolper, dvs stolper uten sprekker, i like stor grad ble ødelagt
som stolper med sprekker, over tid. Spetter ble imidlertid i
første omgang tiltrukket av stolper med sprekker. "Feilfrie"
områder på stolpene, dvs overflater uten sprekker, ble utsatt
for hakkespettangrep på samme måte som sprekkområder
(Rumsey 1973). Tørkesprekker oppstår gjerne i forbindelse
med kreosotbehandling av stolper. Men det var en betydelig
lavere angrepshyppighet på sprekkfrie områder - ett angrep
pr 0,64 m "feilfri stolpe" mot ett pr 9,48 m på sprekkområder,
dvs 15 ganger lavere.

5.2 Kjemiske avskrekkingsmidler

Det er opp gjennom årene gjort betydelige anstrengelser for å
komme frem til et preparat som lettvint kan påsmøres stolper
og som samtidig effektivt vil hindre hakkespetter fra å hakke.
Ubehagelige lukt- og smaksstoffer, såvel som direkte giftige
kjemikalier, har stått i fokus for slike undersøkelser. I for-
bindelse med hakkespettprosjektet ved Pennsylvania State
University ble 75 kjemiske avskrekkingsmidler testet uten at
noen ble funnet å ha varig effekt (Jorgensen et al. 1957,
Anon. 1958, Dennis 1963a, 1963b).

Heller ikke Rumsey (1973) fant virkningsfulle kjemiske stoffer
mot hakkespetter; ikke engang stoffer som ellers er kjent for å
holde fugler borte var virksomme i forhold til hakkespetter
(f eks tetrametylthiuramdisulfid).

Et eksempel fra Japan viser at det tidligere var små motfore-
stillinger i forhold til bruk av giftige stoffer. Over en treårs-
periode (1951-53) ble hakkespettødeleggelser av telefon-
stolper i et område registrert, og avhjelpende tiltak ble
utprøvd, bl a arsenikkpreparater, blymønje og kreosot
(Nakajima& Shimizu 1957).

Først på 1960-tallet trodde en i USA at løsningen var funnet.
Dennis (1963b) rapporterte om særdeles lovende forsøk med
et kulltjærederivat. I områder der produktet ble utprøvd viste
det seg at hakkespetter (D. pileatus) konsekvent unnlot å
hakke på de stolpeoverflatene som var påført handels-
produktet "Koppers Woodpecker Repellent". Preparatet var
relativt giftig også for mennesker og krevede betydelige
forsiktighetsregler ved bruk. En evaluering etter et par års
bruk viste imidlertid at effekten av preparatet forsvant relativt
raskt ute i naturen (Rumsey 1973).

Generelt synes de forsøk som har vært gjort på å utvikle
kjemiske avskrekkingsmidler å ha vært basert på subjektive
menneskelige forestillinger om hva som er ubehagelig lukt og
ikke på biologisk kunnskap om fuglers luktesans og den
betydning lukt har i den enkelte arts økologi. Hvorvidt et slikt
preparat kan utvikles gjenstår ennå å se.

Tidligere ble det tatt lite hensyn til om stoffer som ble brukt var
så giftige at de kunne skade eller drepe spetter som hakket i
stolpene eller benyttet dem som reirplass. Det finnes en rekke
eksempler på at spettenes hekkesuksess har vært elendig når
reirene har vært anlagt inne i spesialbehandlede kraft-
lednings- eller telefonstolper. Også kreosotimpregneringredu-
serer hekkesuksessen dramatisk (Rumsey 1970). Det faktum
at nyoppførte stolper med høy kreosotkonsentrasjon i størst
utstrekning blir angrepet av hakkespetter, gjør at relativt sett
få "stolpepar" lykkes i å få fram unger. Først etter noen år når
vær og vind har minsket kreosotkonsentrasjonen, lykkes
fuglene i å få unger på vingene (Rumsey 1970).

Et annet aspekt har vært de skader som andre organismer
kunne bli påført ved at "giftstolper" ble spredt over store om-
råder. I dag vil det neppe være aktuelt å benytte kjemiske
"våpen" mot hakkespetter ut over dem som kan virke av-
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skrekkende gjennom lukt og smak, og da basert på stoffer
som generelt ikke er miljøskadelige.

5.3 Auditive skremsler

Akustiske eller auditive skremmemetoder kan, ifølge Blok-
poel (1976), deles i a) ultrasoniske lyder (dvs over 20 000
Hz), b) kunstige lyder, f eks kanoner, klokker, alarmer og
fløyter, c) lydopptak av naturlige varslingslyder hos fugl og
d) syntetiske lyder (eksperimentelt utviklede lyder). I første
rekke er det vinddrevne fløyter og bjeller som kan festes til
stolper.

Ulike fuglearter har ulik sensitivitet overfor ulike bølge-
lengder av lyd. Det er imidlertid generell enighet om at fugl
ikke responderer på ultrasonisk lyd (Boudreau 1968,
Catchpole 1979). Når det gjelder kunstig lyd ("støy") er
dette en alminnelig brukt metode for å skremme vekk arter
som er å betrakte som "pestarter" (f eks i forhold til korn og
fruktdyrking) og arter som kan være en trussel mot fly-
sikkerheten. Det er derfor utviklet en rekke metoder for å
produsere skremmelyder (se f eks Frings & Frings 1967,
Anon. 1986). Test av en "høyteknologisk skremmekråke"
som har vært i salg i Australia (dvs en lydproduserende
konstruksjon som frembringer hørbar og ultrasonisk lyd)
viste seg å være uten virkning i forsøk på å skremme stær
(Bomford 1990). Høye lyder i seg selv synes ikke å affisere
fugl (se Blokpoel 1976). For eksempel assosierer småvilt-
arter lyden fra en gasskanon med fare - og er således
effektiv for disse - mens arter som ikke utsettes for jakt, ikke
lar seg skremme.

Blokpoel (1976) har gitt en oversikt over hva som er gjort
innen bioakustisk forskning i forhold til det å kunne få fugl til
å holde seg vekk fra flyplassområder. Så langt synes bare
varsellyder fra fugl å ha vært brukt rutinemessig i skremme-
øyemed. Varsellyder fra fugl ble f eks forsøkt benyttet
eksperimentelt ved hakkespettprosjektet ved Pennsylvania
State University midt på 1950-tallet uten suksess (Rumsey
1973). Blokpoel (1976) påpeker at videre forskning kan
komme til å vise at andre typer naturlige lydytringer fra fugl
kan vise seg å være mer effektiv. Moderne teknikk har
"skapt" syntetisk lyd, dvs naturlig lyd kan forvrenges og nye
lyder kan skapes for å produsere superstimuli (Tinbergen
1956) for fugl (Blokpoel 1976). Denne forskningen er imid-
lertid så langt på begynnerstadiet.

5.4 Visuelle skremsler

Mange energiverk har utvist stor fantasi når det gjelder
visuelle skremsler. Det synes å være tre hovedprinsipper som
har vært lagt til grunn; (i) etterligninger av hakkespettens
predatorer (f eks slager), (ii) utnyttelse av hakkespettens terri-
torialitet og aggressivitet overfor artsfrender (hakkespett-
silhuetter) og (iii) "andre metoder" som i hovedsak har gått på

å finne frem til farger eller kombinasjoner av farger og figurer
som ville virke avskrekkende.

I tilknytning til problemer omkring elektrokusjon og fugle-
kollisjoner mot kraftledninger, er det gjort mange forsøk på
å komme frem til visuelle skremsler (jf Bevanger 1994).
Nederlandske ornitologer har eksperimentert med rovfugl-
silhuetter (Heijnis 1980). Forskjellige typer ble testet ved
nattkvarter og rasteplass i et fuglereservat på flere arter.
Den mest effektive silhuetten, som var en etterligning av en
hauk/falk, ble satt opp i 1977 på en 150 kV overførings-
ledning og resulterte i en signifikant nedgang i kollisjons-
frekvens (Heijnis 1980). Effekten av silhuetten syntes heller
ikke å avta over tid. Hvorvidt slike silhuetter kan ha effekt i
forhold til hakkespetter er i mindre grad utprøvd, men
eksperimenter med silhuetter av hauk ved Pennsylvania
State University (Rumsey 1973) viste ingen positive
effekter.

Når det gjelder hakkespettsilhuetter synes HEAS å være den
institusjon som først prøvde om oppsett av supernormale
attrapper ville bevirke at andre hakkespetter oppfattet dette
som et opptatt revir og følgelig holdt seg unna (se
Kristoffersen 1991). Noen systematisk undersøkelse i forhold
til eventuelle effekter er imidlertid ikke foretatt.

Selv om hakkespetter er kjent for å være temmelig aggressive
(jf Blume 1963) og gjerne tar en fight med artsfrender som blir
for nærgående, er det tvilsomt om fin&- eller plastsilhuetter
kan ha noen langsiktig effekt eller effekt i det hele tatt i å
holde andre spetter på avstand. Hvorvidt en "supersilhuett" av
en hakkespett blir oppfattet som en inntrenger er for det første
usikkert. For det andre er det relativt sannsynlig at den
ganske raskt ville bli definert som "uinteressant" eller i det
minste "ufarlig" på grunn av tilvenning. Utstoppede hakke-
spetter som er plassert innen territoriet til f eks flaggspett, er
blitt hakket i filler i løpet av kort tid (Blume 1963); en klar indi-
kasjon på at hakkespetter ikke lar seg skremme så lett.

Det er også gjort flere forsøk med å male stolper med
forskjellige farger og i ulike mønstre (Pfitzenmeyer 1956).
Jorgensen et al. (1957) fant at seksjoner på kraftlednings-
stolper som ble malt hvit, rød, grønn og gul ble ødelagt mer
enn kontrollene! Heller ikke aluminiumsmaling hadde noen
positiv effekt. Pfitzenmeyer (1956) oppga at det også var
vanlig å henge opp metallreflektorer som skulle rotere i
vinden samt remser av røde tøystykker på stolpene og i
traversene for å skremme spettene. Det ble også gjort flere
forsøk med å plassere etterligninger av slanger rundt stolpene
(Rush 1953, Pfitzenmeyer 1956).

5.5 "Lokkemidler"

Mange har opp gjennom årene hevdet at bakgrunnen for
hakkespettenesangrep på stolper er mangel på hekkeplasser
(if 3.4) og rugekasser ble tidlig foreslått som tiltak for å redu-
sere stolpeskader forårsaket av spetter (jf McAtee 1911) uten
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at det ble vist til konkrete erfaringer ut over Cletat kasser som

ble utplassert i stor utstrekning ble tatt i bruk.

Det er gjort mange forsøk på å avlede spettenes opp-

merksomhet fra stolper ved å sette opp andre innretninger

som er antatt å være mer attraktive for fuglene. Det er forsøkt

å la de ødelagte gamle stolpene bli stående igjen ved siden

av de nye samt å binde hakkespettangrepne deler av de

gamle stolpene fast til de nye erstatningsstolpene (jf Pfitzen-

meyer 1956, Dennis 1964, O'Brien 1983).

Rumsey (1973) hadde i ett av sine mange eksperimenter et

opplegg der det ble boltet fast en vel 2 m lang påle, ca 30 cm

i diameter, av et mykt treslag (poppel), i det området av

stolpen hvor det erfaringsmessig ble anlagt flest hakkespett-

hull. Resultatet viste at "narrepålene" ble brukt av spetter,

men de hindret ikke at også selve stolpen ble ødelagt.

I Arizona ble det forsøkt, parallelt med at reirhullene ble

blokkert av metallplater, å sette opp kasser som skulle er-

statte og etterligne de tapte reirhullene på de samme stolp-

ene (O'Brien 1983). I alt ble det i dette forsøket funnet 7

stolper med til sammen 15 hull, og i ca 8 av disse ble det

registrert spetter (Melanelpesfotmicivorus).To måneder sen-

ere ble det funnet spetter i 4 av de 7 opphengte kassene, og

ved 4 av metallplatene var det laget nye innflygingshull inn til

de gamle reirhullene.

5.6 Bruk av hårdvedstolper

På tross av kraftige nebb er det naturlig nok en artsspesifikk

grense for hva som er mulig å penetrere også for hakke-

spetter. Rumsey (1973) testet i hvilken utstrekning D. pileatus

klarte å hakke i stykker veden i furugjerdestolper som var be-

handlet på forskjellige måter slik at hårdheten i treet vaherte.

Det ble registrert at angrepsfrekvensen økte utover den 5 år

lange testperioden, men det ble ikke funnet signifikante for-

skjeller i angrep på de "hårde" og "myke" stolpene (Rumsey

1973).

Ved en undersøkelse i Arizona (O'Brien 1983) viste det seg at

på 49 angrepne stolper var innflygingshullene i snitt 6,9 cm og

reirdybden 31,8 cm, mens 10 "naturlige" reir i trær hadde et

gjennomsnittlig innflyvningshull på 5,6 cm og reirhulldybde

28,2 cm. Dette indikerer at det var løsere ved i stolpene enn i

træme.

På bakgrunn av de eksperimenter som har vært utført i USA,

er det relativt entydig konkludert med at det så langt ikke har

vært mulig å utvikle behandlingsmetoder som gjør veden i

potensielle stolpematerialer så hård at hakkespettskader kan

unngås. Bruk av "hakkespettsikre", naturlige hårdvedtyper

(hvis slike finnes!) vil både ut fra økonomiske og økologiske

vurderinger være et uaktuelt alternativ.

5.7 Avliving av skadeindivider

Det siste og mest drastiske tiltaket er å felle de individene

som forårsaker skade. Ved århundreskiftet ble utallige hakke-

spetter drept av linjeinspektører både i tilknytning til telefon-

og kraftledninger rundt omkfing i verden. Det var f eks vanlig

å skyte fuglene når de satt oppe i stolpene, fylle reirhullene

med stein eller tjære eller plassere hestetaglsnarer i hull-

åpningen slik at fuglene ble hengt Pfitzenmeyer 1956).

Bruk av gift ble også benyttet. De fleste som har arbeidet med

hakkespettproblematikk mener imidlertid at dette bør unngås

og at spettene har en vital plass i økosystemene, ikke minst i

forhold til det å sørge for uttak av skadeinsekter i skogs-

områder (jf McAtee 1911, Weiss 1911, Farb 1962, Rumsey

1973). I Norge er det ved flere anledninger gitt fellingstillatelse

av hakkespetter. Tustna kraftlag NL, Møre og Romsdal, har

fått tillatelse til å skyte "fugl i aksjon" av viltnemda. Høland og

Setskog elverk, Akershus, har fått forespørsel fra hytteeiere

om å skyte hakkespetter som satt i stolpene og hakket så

infemalsk at hyttefolket ikke fikk sove! Anmodningen ble

avslått av energiverket. Så sent som i 1993 søkte Oppland

energiverk om tillatelse til å skyte hakkespett som gjorde

skade på 132 kV stolper.

Som påpekt tilhører flere spetter sårbare og truete fuglearter

(Størkersen 1992). Alle arter er dessuten fredet. Spettenes

viktige plass i økosystemene overskygger i de aller fleste

tilfeller de skader kraftledningsstolper blir tilført. Til tross for

skadeomfanget bør avskyting ikke bli aktuell politikk i Norge.

Et viktig argument mot avliving vil være at fjerning av "skade-

individer", av f eks svartspett, neppe har noe for seg. I og med

at hakkespetter er sterkt territorielle (Blume 1963) vil et tomt

svartspett-territorium raskt bli okkupert av individer fra den

"flytende" populasjonen (jf Rolstad et al. 1991).
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6 Testing av stolpe-
svekkelse

Et viktigpoengsåvelfor energiverksomtelefonselskaperhar
vært hvorvidtbærestyrkentil hakkespettangrepnestolperhar
blitt svekket. Stolper kan svekkes når tilstrekkeligmengde
fibermassefjernes,dvs at det kan oppståpunktvissvekkelse
av trestammens fysiske bæreevne. Svekkelse kan også
tenkes å oppstå gjennom at hull innover i en impregnert
stolpeåpner adkomstfor fukt som i nesteomganggir mulig-
hterforsopp-og algenedbrytingav den sentraledelenav tre-
virketmed dårligstimpregneringsbeskyttelse.Rumsey(1973)
utførteomfattendeundersøkelsermed henblikkpå å finne i
hvor stor utstrekninghakkespettskaderførte til råteangrep.
Hans konklusjonvar entydig:hakkespettskaderfører i liten
utstrekningtil råteskaderpå impregnedestolper,i alle fallpå
kortsikt (dvs noen få år). Ved å tilføreskadestedenepenta-
klorfenol,vilenhvermulighetforsoppetableringforsvinne.

Allerede i 1908 begynte "ingeniøravdelingen"i American
Telephone& TelegraphCo. å utførebruddstyrketester.I 9 av
12 testerbrakkstolpeneved bakkenivåog ikkepå stedermed
hakkespetthull(McAtee 1911, Weiss 1911). En konklusjon
som ble trukket allerede den gang var derfor at hakke-
spettskaderofte ikke hadde så alvorligefølger som det en
skulletroutfravisuelleobservasjoner.

Rumsey(1973) utførteomfattendebruddstyrketesterpå kreo-
sotimpregnertestolper av furu. To av stolpenevar feilfrie,
mens de resterende 16 hadde relativt omfattendehakke-
spettskadermed dype uthulninger.Ingen av de 18 stolpene
somble testethaddeståttute mer enn fireår og alle var uten
råteskader.Det viste seg at 12 av stolpenerøk ved hakke-
spetthull,mens de fire andre (med hakkespettskader)brakk
underskadestedenenærmerebakken.Vedmengdensomvar
fjerneti stolpene,regneti forholdtil tverrsnittareal,variertefra
12,3 til 72,2 %. De to stolpene som knakk ved mInst be-
lastningvar også mestskadet;de haddehenholdsvis722 og
62,7 % av vedenfjernetved bruddstedene

Det ble imidlertidberegnet at de samme stolpenebeholdt
henholdsvis11,3 og 34,3 % av sin opprinneligebruddstyrke.
Den vesentligsteårsaken til dette ligger trolig i hulletsut-
forming og at de igjenværendetrefibrenesplassering(og
bæreevne) spiller en avgjørende rolle (Rumsey 1973).
Rumsey (1973) understreketogså at på grunn av et be-
grensetmaterialesamtvariablerdet er vanskeligå ha kontroll
på, er det vanskeligå trekkegenerelleslutningermht stolpe-
svekkelsepga hakkespettskader.Det synesimidlertidå være
grunnlag for å si at skader nær toppen av stolpen ikke
svekkeri sammegradsom når skadenliggernær maksimalt
stresspunkt,hvilket som oftest ligger fra 1-3 meter over
bakkenivå.

På bakgrunn av testresultateneutviklet forøvrig Rumsey
(1973) en matematiskmodelltil å estimerelateralbruddstyrke
hos hakkespettangrepnestolper.For å kunnebenyttemodel-

len på en tilfredsstillendemåte er det imidlertidnødvendigå
kjenneen rekkefaktorer;ikke bare stolpestørrelse,skadeom-
fang og avstand fra bakkenivå, men også lokaliseringav
kvister,preserveringsprosedyre,stressbelastningpå skade-
stedognaturligevariasjoneri vedenm.m.(Rumsey1973).

HEAS har også utført bruddtesterpå hakkespettangrepne
stolper(Juell-Andersen1990b). I 1989 ble 12 kreosotimpreg-
nertelaminatstolperskiftetut pga alvorligehakkespettskader.
Stolpenevar mellom18 og 22 m lange, og med bakke- og
toppdimensjonerpå henholdsvis370 x 400 og 180x 190 mm.
På bakgrunnav hull-lokaliseringog hullstørrelseble det be-
regnetat stolpenevar svekketmed ca 20 %. Interssantnok
var det imidlertidingen av stolpenesom brakk der hakke-
spetthullenevar. Det ble konkludertmed at hvis hakke-
spetthuller lokaliserttil den øvre 1/2 - 2/3 av stolpen, vil
stolper av dennne type og dimensjon beholde sin opp-
rinneligebruddstyrkeselv om de blir utsatt for omfattende
hakkespettangrep.Det synes følgelig å være grunn til å
vurdere nøye hvorvidtdet er nødvendigå skifte ut hakke-
spettangrepnestolper.

Det er imidlertidingen tvil om at stolperkan angripes så
kraftigat de blir alvorligsvekket. I Japan forårsaketPicus
awokera,en slektningav vår grønnspettog gråspett,at en ny
telefonstolpebrakk (Kazama 1980). Hullet var plassert 7
meter oppe i stolpen og hakkespettreirethadde en indre
breddepå 16 cm og dybdepå 26 cm, mensstolpenselvbare
haddeen diameterpå 20 cm på dettestedet.Slikehullvilføre
tilalvorligsvekkelseav stolpenesbruddstyrke.
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7 Reparasjonsmetoder
Det har vært tradisjon å "reparerer"hakkespetthull.Flere
metoderharvær og er i bruk.Brukav forsterkingsjemer trolig
den sikrestemetodennår en stolpeer alvorligskadetav f eks
et reirhullav svartspett.Spesifikasjonerfor bruk av forsterk-
ingsjemer gitti vedlegg 4.

Mest utbredt synes det imidlertid å være å fylle igjen
skadestedet med en ellar annen masse. Bakgrunnenhar
både vært ønske om å styrke stolpeneog å hindre råte-
angrep. Slike reparasjonsmaterialerhar variert fra tjære-
lignendesubstanserog betongtil mer moderneto-komponent
epoxyforbindelser.Mange norskeenergiverkoppga i tilknyt-
ning til spørreundersøkelseni 1992 at de hadde benyttet
"West Marketing(WM) Elverkplast"(Elverkwood)eller WM
injiseringssand,tildels for store summer. Stoffet går for å
være en "stolpeforsterker"og det er vist til såkaltetestresul-
tatersomviserat stolpenefår tilbakeopprinneligbruddstyrke.
Nærmere detaljer omkring disse testene er imidlertidikke
kjent.

På grunnlagav de omfattendetester og undersøkelsersom
bleforetattav U.S. ForestService(Rumsey1973) (if6), er det
svært komplisertå påvise statistisksigniftkansfor en enkelt
variabelved bruddstyrketester.Rumsey(1973) fantforøvrigat
å reparere stolperhadde liten effekt i forholdtil fremtidige
angrep på stolpene. Men stolper som var reparert ved at
hakkespetthulleneble igjenfyltsynteså blitilførtflere mindre,
"utforskende"hulletterpå.Det synesderforfremdeleså være
et åpent spørsmålom hvorvidt"reparasjoner"ved gjenfylling
er fornuftigbrukav ressurser.

8 Sammendrag
Foreliggenderapporter en sammenstillingav eksisterende
kunnskap omkring problemer knyttet til hakkespetter og
skader på kraftledningsstolper.Det er lagt vekt på å gi en
oversiktover hakkespettersøkologiog biologiog diskutere
hvorforspetter oppførerseg som de gjør i forholdtil kraft-
ledningsstolper.Deter ogsåutarbeidetet estimatfor hvorstor
skade hakkespetteri Norge forårsaker i forhold til kraft-
forsyningenpå årsbasis,og gitt en oversiktover tiltak for å
hindreskade. De data som omhandlerøkonomiskekonse-
kvenser for energiforsyningenstammer i store trekk fra et
spørreskjemasomi 1992 blesendtnorskeenergiverk.Også i
1987 ble de samme energiverkenebedt om å svare på en
rekke forhold vedrørende hakkespetter og kraftlednings-
stolper. Deler av dette materialet er vurdert på nytt. Til-
gjengeliglitteraturer ogsånøyegjennomgått.

Flere hakkespettarterhar statussom"truet"eller "sårbar",og
er å finne på såkalte"rødlister".En vesentligårsak til dette
liggeri de driftsmetodersom benyttesi skogbrukssektoren.I
Norge finnes syv spettearter:gråspettPicus canus, grønn-
spett P. vindis, svartspettDryocopus martius, flaggspett
Dendrocoposmajor,hvitryggspettD. leucotos,dvergspettD.
minorogtretåspettPicoidestridactylus.

Hakkespettenesviktigeplassi økologiskesystemerhar lenge
vært påpekt, bl a fordide antas å bidra til å holde skade-
insekteri skogeni sjakk,og i USA blealle hakkespetterfredet
så tidligsomi 1918. Hakkespetterlagersomregelnye reirhull
hvertår, og deres spesielleevne til å lage hull i trestammer
har stor betydningfor flere fugleartersom er avhengigeav
huletrærforå kunnehekke,mensomselvikkeer i standtilå
lage slikehull.Det gjelderender,duer, ugler,diversespurve-
fuglerm fl; i Norgemellom20 og25 arter.

Det er fremmet en rekke teorier om hvorfor hakkespetter
tilsynelatendeforetrekkerstolperfremforalternativetrestruk-
turerder slikefinnes,men de flesteteorierer tilbakevistfordi
de ut fra generellbiologiskog atferdsøkologiskkunnskaper
litetilfredsstillende.På bakgrunnav observasjonerog under-
søkelserbåde i EuropaogAmerikaer det sterke indikasjoner
på at skogbruketsdriftsformerhar skaptet misforholdmellom
tilgangpå reirtrærfor spetterog tilgangpå mat. I Norge er
f eks næringstilgangenfor spetter relativt rikelig gjennom
insektproduksjoneni hogstflaterog andre awirkningsom-
råder.Tradisjonellskogskjøtselhar imidlertidbidratttil at høye
trær og naturligereirplasserfor spetterer blitt mangelvare,
hvilketgjør at spettenevil utnyttealternativehekkeplasser
som kraftlednings-og telefonstolper.Fra enkelte stolperer
det dessutensærliggod utsikttil nærområdene,med optimal
mulighetfor å signalisere("tromme")til mulige rivaler eller
partnere,i tilleggtil at stolpenfremstårsom et naturligobjekt
for å hakke i, det være seg for å utforme reirhull, over-
nattingsplassellerleteettermat.Hakkespettersynesm.a.o.å
kunne oppleve stolpensom en ovemormalattrapp eller et
"superstimulus".Et misforholdmellomspettepopulasjonenes
størrelse og tilgang på reirtre, kombinertmed tilgang på
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kraftledningsstolper,somtildelsvil kunnefremståsomsuper-
stimuli,kan trolig forklaredet meste av de hakkespettøde-
leggelsenesomenergiverkeneharregistrert.

Spørreundersøkelsenefra 1987 og 1992 visteat spetteskader
i stor utstrekningoppstår lokalt eller regionalt,og at det
geografiskeskademønsteretdelvis har sammenheng med
spetteartenesutbredelse.De største artene, spesieltsvart-
spett, forårsaker de alvorligsteødeleggelsene, men både
grønnspett,gråspett,flaggspettog hvitryggspetter observert
som betydeligeskadeutøvere. I Nord-Norge er det derfor
generelt liten skadefrekvens,mens både områder i Midt-,
Vest-, Sør- og Øst-Norgelokaltkan ha betydeligeproblemer.
Skadeomfangetsynes imidlertidå endre seg over tid, hvilket
kan ha sammenhengmed"hakkespettvandringer"og kort-og
langsiktigeendringeri spettepopulasjonenestetthet.Områder
som med størstsikkerhetkan forutsieså få problemermed
hakkespettskaderpå stolperkarakteriseresgjernesom gode
hakkespetthabitater.Flest skader oppstår om våren i
tilknytningtil hekkeaktivitetog territorieetablering,men det er
forskjellermht når - og hvor på stolpene- den enkelte art
setter inn "hovedangrepet".Da det er regionaleog lands-
delsvise forskjeller mht hvilke arter som er de største
synderne,er det vanskeligå forutsieksakthvilkeområderpå
en stolpesom kan betegnessom"sikkersone".På bakgrunn
av de opplysningersom har kommetinn fra forskjelligedeler
av landet,synes det imidlertidklartat områdetover knekte-
feste for traversog området2-3 m fra bakken sjeldeneller
aldriangripes.

Hakkespettskader på trestolper grupperes gjerne i tre
hovedtyper:(i) Minstskade representererutvidelserav eksi-
sterende,små sprekkerog hulrom.Trolig har slike hull bak-
grunni næringssøkettersominsekterog larverofteer å finne
i sprekker.Hulleneer gjerne bare et par cm dype, men det
kan tilgjengjeldvære mangeav dem langssprekkdannelseri
en stolpe. (ii) Større betydninghar hull som strekkerseg
dypere inn, ofte inn mot kjemeveden,men som ikke er for-
lengethverkennedoverelleroppover.Så langter det ikkegitt
noengodfunksjonellforklaringpå slikehull. (iii)Størstskade
forårsaker hull som representererhulrom i selve stolpen.
Disse kan enten være laget for å benyttessom reirhulleller
ovemattingsplasser.Hullene er ofte store og kan ha svært
dype uthulingernedoverstolpen,gjerneopptil en halvmeter
ellermer.

Spørreundersøkelseni 1992 visteat 67 % av de 179 energi-
verkenesomsvartehaddeproblemermed hakkespettskader,
mens 6,7 % bedømte skadene som små eller ubetydelige.
Resten(dvs26,3 %) svarteat de ikke hadde problemermed
hakkespettskader.Til sammen representertede energiverk-
ene som svarte 72,7 % av ledningsmassenpå landsbasis;
94,9 % av ledningene(0,2-145 kV) hadde trestolper.Energi-
verkene som hadde problemer (dvs 67 %) representerte
imidlertid81,5 % av den totale ledningslengdesom de 179
energiverkenetilsammenforvaltet,og 59,2 % av lednings-
nettetpå landsbasis(0,2-145 kV).

Oppgittekostnaderved å skifteén stolpevarierte stort sett
mellomkr 3 500 og 8 000. Gjennomsnittskostnadenknyttettil
utskiftingav én stolpei fordelingsnettmed spenningerfra 0,2
til 22 kV er skjønnsmessigsatt til kr 6 500. De fleste ener-
giverkeneoppga at det kostetfra kr 15 000 til kr 25 000 å
skifteen høyspentstolpe.l-kostnadsberegningeneer det an-
tatt at utskiftingav én høyspentstolpekostertre ganger så
myesomå skifteen lavspentstolpe.

Blantde 179 energiverkenesom svarte på spørreskjemaet,
oppga95 antallstolperde haddeskifteti løpetav de siste 10
årene.Omfangetvariertefra én stolpepr 10 år til30 stolperpr
år. Ti energiverkoppga at det dreide seg om store stolper,
dvs i tilknytningtil spenningerfra 60 kV og oppover. På
bakgrunnav opplysningerom antalleksakteutskiftingerpr år
bletotaltantallstolpeskiftingerpr år beregnet.Alle utskiftinger
bleomgjorttil lavspentstolper,der 1 høyspentstolpeble regn-
et som3 lavspentstolper.

De 95 energiverkenehaddetil sammeni gjennomsnittskiftet
451 lavspentstolperpr år. I alt hadde disseenergiverkeneet
ledningsnett(0,2-145 kV) som representerteca 45 % av til-
svarendeledningsnettfor landetsettunderett. Ved å benytte
en utskiftingskostnadpå kr 6 500 pr stolpe, betyr dette en
årligkostnadpå vel 2,9 millionerkr.

Flere energiverkoppga at de hadde skiftetstolper,uten å
oppgiantall,og mange påpekteat de ikke hadde gått til det
skritt å skifte stolper, men at de hadde betydelige,årlige
utgiftertil reparasjoner,dvs primærttil igjenfyllingav hull. I till-
egg var det flere blantdem som oppga at de skiftetstolper,
som presiserteat de hadde tilleggskostnaderpå grunn av
reparasjonsarbeider.Enkelteenergiverkoppgaogså omkost-
ningeri tilknytningtil beskyttelsestiltak

De innsendte svarene viste med all mulig tydelighet at
problemermedhakkespettskaderikkeer jevntfordelt.Enkelte
energiverkmed svært små forsyningsnettkunne ha langt
større skadefrekvensenn energiverk som hadde mange
ganger så store forsyningsnett.Det var dessutentydeligat
enkelteenergiverkbetraktetskadersom førte til at én stolpe
måtte skiftes som bagatellmessigegjennom utsagn som
"ubetydeligeskader; skiftetgjennomsnittlig1 mast pr år de
siste10 år".

Alt i alt synes foreliggendeberegningå representeremini-
mumstall,også sett på bakgrunnav at de innkomnesvarene
bare representerer72,7 % av ledningsnettet,selv om det er
naturligå anta at de energiverkenesom ikke svarte hadde
små problemer.En gjennomsnittligårlig kostnadpå omkring
3,5 millionerkr, vil trolig ligge betydelignærmere de reelle
utgifterhakkespettermedfører,landetsettunderett.

De tiltak som opp gjennom årene er blitt foreslått, kan
grupperes i følgende hovedkategorier fysiske hindringer,
kjemiske avskrekkingsmidler,auditive skremsler, visuelle
skremsler,"lokkemidler,bruk av hårdvedstolper,avlivingav
skadeindivider.Blant disseer det så langt bare ulikeformer
for fysiske hindringersom har vist seg å være effektiv.
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Nettingbekledningav stolpeneer troligdet beste alternativ,
både sett ut fra økonomiog effektivitet.For å gi 95-100 %
beskyttelsemå de øversteto tredjedelerav stolpenebekles
med galvanisert,flettetsekskantnettingmed tråddiameterpå
1,6-2,0 mm og maskevidde10-15 mm. Hvisdet skal bygges
nye ledningeri hakkespettområder,er det mest rasjoneltat
nettingen påføres før stolpene reises. Visuelle skremsler,
f eks hakkespettsilhuetter,er ikke vist å ha noen effekt og
kan,utfra det somer kjentom hakkespettenesatferdsbiologi,
likegjerneantaså ha motsattvirkning,dvstiltrekkespetter.

Til tross for de skader spettene påfører energiforsyningen,
bør avskytingikke bli aktuellpolitikki Norge.Flere spettertil-
hørersårbareog truetefuglearter.Alle arterer dessutenfred-
et. Spettenesviktigeplassi økosystemeneoverskyggertotalt
sett de skader kraftledningsstolperblir tilført.Et viktigargu-
ment mot avlivinger også at fjerningav "skadeindivider,av
f eks svartspett,neppe har noe for seg. I og med at hakke-
spetterer sterkt territoriellevil et tomt svartspett-territorium
troligraskt bli okkupertav individerfra den "flytende"popu-
lasjonen.

Bærestyrkentil hakkespettangrepnestolperkan bli svekket
når tilstrekkeligmengde fibermassefjernes,dvs at det kan
oppståpunktvissvekkelseav trestammensfysiskebæreevne.
Svekkelsekan også tenkeså oppståved at hull innoveri en
impregnertstolpe åpner adkomstfor fukt, som i neste om-
gang gir mulighter for sopp- og algenedbrytingav den
sentrale delen av trevirket med dårligst impregnerings-
beskyttelse.Undersøkelseri USA har imidlertidentydigvistat
hakkespettskaderi liten utstrekningfører til råteskaderpå
impregnertestolper,i alle fallpå kortsikt(dvsnoenfå år). Ved
å tilføreskadestedenepentaklorfenol,vil enhvermulighetfor
soppetablelingforsvinne.

Bruddstyrketesterav stolper både i USA og Norge har
gjennomgåendevistat bærestyrkentilstolpeneikkesvekkesi
samme grad som det kunneforventesut fra visuelleobser-
vasjonerav den vedmengdesomvar fiernet.Det synesbl a å
være grunnlagfor å si at skadernær toppenav stolpenikke
svekkeri sammegrad som når skadenliggernær maksimalt
stresspunkt,hvilket som oftest ligger fra 1-3 meter over
bakkenivå.På bakgrunnav testresultateri USA ble det ut-
vikleten matematiskmodelltil å estimerelateralbruddstyrke
hos hakkespettangrepnestolper. For å kunne benytte
modellenpå en tilfredsstillendemåte er det imidlertidnød-
vendigå kjenneen rekke faktorer;ikke bare stolpestørrelse,
skadeomfangog avstand fra bakkenivå, men også loka-
liseringav kvister,preserveringsprosedyre,stressbelastning
på skadestedog naturligevariasjoneri vedenm.m.Det synes
følgelig å være grunn til å vurdere nøye hvorvidtdet er
nødvendigå skifteut hakkespettangrepnestolper.

Det har vært tradisjonå "reparere"hakkespetthull,dvs fylle
igjen skadestedetmed en eller annen masse. Bakgrunnen
harbådeværtønskeom å styrkestolpene,hindrenyeangrep
samt forråtnelseav kjemeveden som har dårligstimpreg-
neringsbeskyttelse.Reparasjonsmaterialenehar variert fra
tjærelignendesubstanser og betong til mer moderne to-

komponentepoxyforbindelser.På grunnlag av omfattende
tester og undersøkelserforetattav U.S. Forest Service på
1960- og 70-tallet,er det sværtkomplisertå påvisestatistisk
signifikansfor en enkeltvariabelved bruddstyrketester.Det
ble funnetat å reparerestolperhadde liteneffekt i forholdtil
fremtidigeangreppå stolpene.Det synesderforfremdeleså
være et åpent spørsmålhvorvidt"reparasjoner"ved gjen-
fyllinger fornuftigbrukav ressurser.
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9 Summary

This reportis basicallya reviewof existingknowledgeabout

the damagewoodpeckersdo to powerlinepolesthroughtheir

hole drilling.A brief overviewof the ecologyand biologyof

woodpeckersis given and woodpeckerbehaviourin relation

to power line poles is discussed.The extent of the damage

inflictedannuallyis estimatedand the measuresavailablefor
protectingpoles are reviewed.Data regardingthe economic

consequencesfor power supply are mainly based on a

questionnairesent to all the Norwegianpowercompaniesin

1992. They were senta similarquestionnairein 1987 and this

material has been reconsidered.All the available literature

has beencarefullystudied.

Many woodpeckerspecies have the conservationstatus of
«threatened»or "vulnerable",and severalfigureon Red Lists.

This is mainlydue to habitatdestruction,principallythrough

modem forestry practices.Norway has seven woodpecker
species:grey-headedwoodpeckerPicuscanus,greenwood-
peckerP. viridis,blackwoodpeckerDiyocopusmartius,great

spottedwoodpeckerDendrocoposmajor,white-backedwood-

peckerD. leucotos,lesserspottedwoodpeckerD. minorand

three-toedwoodpeckerPicoidestridactylus.

The importanceof woodpeckersfor forest ecosystemsis

frequentlyunderlined,for instancefor keepingpopulationsof

invertebratepests at a low level, and in the USA all wood-

peckerspecieswere protectedby law as early as 1918. Nor-

mally,woodpeckersexcavate new nestingholes each year,
and their specialabilityas hole makersis crucialfor several

otherbirdspecieswhichbreed in hollowtrees butare unable

to make their own holes.This appliesto doves,ducks,owls

and several passerines,etc., totalling20-25 species in Nor-

way.

Several theories have been put forward for explaining
woodpeckerbehaviourwith regard to power line poles and

the apparent preference for such structureseven when

alternative,naturalnestingsitesare available.However,most

of these theories have been rejected on the grounds of
currentknowledgeaboutbasicprinciplesinanimalbehaviour.

Observationsinthe USA and Europeare producingmounting
evidenceof the disproportionatesituationcreatedby forestry

practicesbetween access to natural nestingelements and

accessto food. In Norway,at least locafiy,there is a surplus

of food for woodpeckersdue to high insect productionin

clear-felledareas and other places where timber has been
felled. Normalforestrypractices,however,do not leave be-

hind old, tall trees and other natural elements for wood-
peckersto use when breeding.They thereforetend to use

such alternativenestingsites as power line and telegraph

poles. Some poles offer good views over the surrounding
area, providingideal opportunitiesfor signallingand drum-

mingto possiblecompetitorsor mates.A polemayalsoserve

as a naturalobjectfor peckingpurposes- to excavateholes

for nestingor roostingor a place to find food. Thus, wood-
peckersmay lookuponthe polesas superstimulior abnormal

attractions.The disproportionatesituationwhich arises be-
tween the population density of woodpeckers and their

accessto nestingtrees combinedwiththeiraccessto poles-
which may in part act as superstimulli- probablyexplains

mostof thedestructionof powerlinepolesbywoodpeckers.

The questionnairesfrom 1987 and 1992 revealed that the

drillingof holesbywoodpeckersis a localor regionaltraitand

that the geographicalpattem of damage is in part relatedto

the distributionpattemof woodpeckers.The largestspecies,
particularlythe black woodpecker, do the most serious

damage, althoughthe green, grey, great spottedand white-

backedwoodpeckershave also been observedto drillholes
in powerlinepoles.Consequently,there has in generalbeen

littledamage in northemNorway,whereas areas in central,

westem, southemand eastem Noiway may locallyexperi-

ence seriousproblems.The extentof the damage, however,

seemsto differover time. This may be relatedto the mass

movementsand invasionswhich some woodpeckerspecies

make in some areås from year to year, and the population

densitymayalsohave someshort-and long-termoscillations.

Predictablyhigh-riskareasfordamageto powerlinepolesare

normallycharacterisedas optimalwoodpeckerhabitats.Holes

are most frequentlydrilled in springand this seems to be

connectedwith breeding activity and territorialbehaviour.
However,there are differencesregardingwhen and where
(on the poles)the main attack is made. The regionaldiffer-

encesas regardswhichspeciesare mostdestructivemake it
difficultto predictwhichsectionof a polecan be regardedas

a safe zone. However, the questionnaireanswers indicate

that the sectionsabove the cross-armbracketsand 2-3 m

abovethe groundare rarelyor neverattacked.

Woodpeckerdamageto powerlinepolesis normallygrouped

in three main categories:(i) enlargementof natural cracks

and holesis least seriousand may resultfrom searchingfor

food;suchholesare usuallya coupleof cm deep, but there

may be many along cracks; (ii) more importantare deeper

holes which reach the heartwood, but without excavation
taking place down or up from the probe; no satisfactory

explanationfor such holes has so far been put forward;(iii)

themostseriousdamageis made byexcavationintoandthen

down the pole, i.e. large cavities for nesting and roosting
purposes,which may extend downwardsfor up to half a

metreleavingonlya thinshellof the poleintact.

The questionnairein 1992 revealed that 67 % of the 179
companiesansweringhad problemswithwoodpeckeractivity,

and another6.7 % judged the damage to be minor or in-

significantThe rest (i.e. 26.3 %) reportedno problemswith
woodpeckers.These companieswere responsiblefor 72.7 %
of the power line grid in Norway, and 94.9 % of the power

lines (0.2-145 kV) were based on wooden structures;i.e.

polesand pylons.However,the companiesthat had problems

(i.e.67 %) were responsiblefor 81.5 % of the totalpowerline
gridand 59.2 % ofthe nationalgridsystem(0.2-145 kV).

Since the cost of replacing one pole in the 0.2-22 kV
distributionsystemvariedfrom NOK 3500 to NOK 8000, the

averagecostwas judgedto be NOK 6500. Most companies
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reporteda cost of between NOK 15,000 and NOK 25,000
when a pole in the secondary distributionor transmission
systems(i.e. 60-145 kV) had to be changed.It was therefore
judgedto costthreetimesmoreto replacea high-voltagepole
thana low-voltageone.

Basedon informationon the exact numberof polesreplaced
in one year, an estimatewas made of the total numberof
polesreplacedon average per year throughoutthe country.
Of the 179 companiesrespondingto the questionnaire,95
gavethe numberof polesthey had replacedon a yearlybasis
duringthe last5 to 10 years.The numbervariedgreatly- from
0.1 to 30 peryear.Ten reportedhavingreplacedhigh-voltage
poles (i.e. 60 kV upwards). These companies were re-
sponsiblefor a power line grid (0.2-145 kV) representing
about 45 % of the correspondingnationalpower line grid.
Altogether,these 95 companiesreplacedan average of 451
polesannually.When the costof replacingone poleisjudged
to be NOK 6500, this means an annual cost of more than
NOK2.9 mill.

Several companiesreportedhavingreplacedpoles, but did
notsay howmany.Others,also amongthosegivinginforma-
tionon the numberof polesreplaced,stressedthat they had
majorannualrepaircosts,i.e. primarilyhole-fillingwork.Some
alsodetailedcostsconnectedwithprotection.

The questionnaireanswersclearlyrevealedthat woodpecker
activity associated with power line poles is not evenly
distributed.Somecompanieswithonlya smallpowerlinegrid
experienceda far higher frequency of attacks than those
havinga gridsystemthatwas severaltimeslarger.Obviously,
somecompaniesalso regardedthe replacementof a poleas
a minorcost,makingstaternentslike«insignificantdamage;it
has only been necessary to replace one pole each year
duringthe last10 years».

The costsconnectedwith pole protectionmeasures,repairs,
etc. indicatethat this is a minimumfigure. also since the
questionnaireanswersonlyaccountfor72.7 % of the national
grid, althoughit must be supposedthat the companiesnot
respondinghad few problems.An average annual cost of
aboutNOK 3.5 mill(approximatelyUS $ 500,000) is probably
a morerealisticestimateforthe wholecountry.

Of the varietyof mitigatingmeasuresproposed(e.g. physical
barriers, chemical repellents, auditive and visual scaring
devices, decoys, use of hardwoodpoles and the killingof
woodpeckers,physicalbarriersare so far the only measure
that has proved effective. From a cost-benefitviewpoint,a
wire-mesh sleeve is still the best alternative.To give 95-
100 % protection,the upper two-thirdsof the pole must be
wrapped in galvanisednettingwith a wire diameterof 1.6-
2.0 mm and a mesh width of 10-15 mm. When new power
linesare to be built,itwouldbe practicalto preparethe sleeve
beforethe polesare erected.Visualscaringdevices,suchas
woodpeckersilhouettes,have not provedto have any effect.
From what is known of the aggressivenessof the wood-

pecker,theymayequallywellhavethe oppositeeffectofwhat
was intended,i.e.attractwoodpeckers.

In spite of the damagewoodpeckersdo to poles, killingthe
birdsshouldneverbe partof the policyto fightthe problemin
Norway.Several of the woodpeckerspecies have a threat-
ened or vulnerableprotectionstatusand all are protectedby
law. Their importantplace in ecosystemsovershadowsthe
negative effects for power supply.An importantargument
againstkillingis also that removalof problemindividualsof,
for instance,.theblackwoodpeckeris of limiteduse. The terri-
torialdefencepracticeof woodpeckersseemsto maintainan
extensivefloatingpopulationof homelessindividuals,and a
vacantterritorywouldprobablybe occupiedimmediately.

The bearingstrengthof polesdrilledby woodpeckersmay be
reduced when enough wood fibre is removed. Reduced
strengthmay also occurif a way is opened for fungusand
algae through a hole drilled into the heartwood where
impregnationis poorest.Researchin the USA has, however,
revealed that woodpeckerholes cause little decay of im-
pregnatedpoles,at leastin the shortterm(i.e. someyears). If
pentachlorophenolis added any possibilityof fungus attack
willdisappear.

Tests to determinethe effect on poles of hole drillingby
woodpeckers- in boththe USA and Europe- have revealed
that strength is not reduced to the extent that could be
expectedfrom subjective,visualjudgementof the amountof
wood removed.Damage close to the top does not weaken
the poleto the sameextentas holesnearthe sectionbearing
the maximumload, i.e. 1-3 m above the ground. Based on
testresultsin the USA,a mathematicalmodelwas developed
to estimatethe lateralstressdurabilityof poles attackedby
woodpeckers.However,to use the model satisfactorily,it is
necessaryto knownot only the pole size, the extent of the
damage and the distancefrom the groundto the damaged
portion,but also variablessuch as the presence of knots,
method of conditioning,stress concentrationsat the points
damaged,and naturalvariationsinthewood.

Woodpeckerholes are frequentlyfilled with some repairing
substance. The rationale behind this has been to retain
strength, prevent new attacks and protect against wood
decay. The materialshave varied from concrete and tar to
two-componentepoxy compounds.Extensive tests carried
out by the U.S. ForestServiceduringthe 1960's and 1970's
have shown that it is extremely difficult to predict the
significanceof a singlevariableconnectedwith load carrying
tests. It was also foundthat repairingpoleshad no influence
on the extentof futureattacks.These are importantpointsto
bear in mindwhen the effectof differenttypes of hole-filling
substancesis beingjudged.As researchalso revealed that
woodpeckerholesrarelylead to wooddecaythroughfungus
growthin impregnatedpoles, the practiceof replacingand
repairingpolesattackedbywoodpeckersshouldbe evaluated
carefully.
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Vedlegg 1

Spørreskjemasendttil alle norskeenergiverki 1992. - Questionnairesentto all powercompaniesin Nor-
way in 1992.

Til norske energiverk
(jf.vedlagte liste)

Trondheim 30 .1.92

ØKONOMISKE KONSEKVENSERAV HAKKESPETTSKADER

I 1987 sendte Styringsgruppenfor prosjektet "Kraftledninger
og fugl" ut spørreskjema til alle norske energiverk med
spørsmål omkring problemer som måtte oppstå på grunn av
kollisjonermed fugl, kortslutningereller hakkespettskader.
Resultatetavundersøkelsen ble publiserti Økoforskutredning
1988,1og skal være sendt alle bidragsytere(hvisikke kan den
skaffesved å kontakte undertegnede).

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) har fremdeles
arbeidoppgaversom berører dette temaet. Ett de spørsmål det
arbeides med er økonomisk kvantifisering av den skade
hakkespetterhvert år gjør på kraftledningsstolperi Norge.

Av 350 utsendte spørreskjemai 1987, ble svar mottatt fra 184
energiverk (hvorav4 ikke har eget distribusjonsnett),dvs en
svarprosent på ca. 52. For å gå videre med beregninger av
skader på landsbasiser det nødvendigå vite hvor stor del av
lednigsnettet i Norge de 178 som har returnert svarskjema
representerer.Det er grunn til å anta at de representerermer
enn 52% av ledningsnettet da de fleste av de større
energiverkene synes å ha besvart henvendelsen i 1987. I
tillegg er det ønskelig med presiserig av enkelte andre
forhold.

På andre siden av dette arket finnes derfor et spørreskjema
sombes besvart etter beste skjønn. Materialetblir bearbeidet
i løpet av året og alle bidragsytere vil få tilsendt
rapporten.

Til orientering vedlegges oversikt over de opplysninger som
ble gitt fra energiverkene i 1987 angåene ledningsnettets
lengde. Det er her mange som ikke har angitt hvilken
ledningskategoriforsyningsnettetomfatter. Det er spesielt
viktig å få spesifisert lengde både av lav- og høyspentnett.

Vennlig hilsen

etil Bevanger/
(p osjektansvarlig)
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Energiverkets navn:

Fylke: Kommune:

1 Hvor mange kmkraftledninger finnes innen forsyningsområdet?

0,2 kV:
1,0 kV:
10 kV:
22 kV:
66 kV:
132 kV:
220 kV:
300 kV:
400 kV:
annet :

2 Hvis mulig, angi hvor mange km av de ulike
spenningskategorieri forsyningsnettetsom har en eller annen
form for trestolper

3 Har det vært nødvendig å skifte stolper på grunn av
hekkespettskader? Eventuelt hvor mange? (angi så godt som
mulig antall pr. år, eventuelt i løpet av de siste 5 år eller
10 år)

4 Angi omtrentlig kostnad ved skifting av 1 stolpe. Hvis
mulig, spesifisér materialutgifter og andre kostnader i
forbindelsemed skaden

5 Har energiverket noen samlet oversikt over årlige kostnader
knyttet til hakkespettskader, eventuelt påløpte utgifter i
løpet av de 5 eller 10 siste år?

Skriv eventuelle andre opplysninger på eget ark

Return&skjemaetinnen20. februartil:

Norskinstituttfornaturforskning,
Tungasletta2, 7005 Trondheim.att: KjetilBevanger
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Vedlegg 2

De fleste hakkespettskaderblirtilførtde øvre 2/3 av stolpen.- The upper2/3 of the polesis mostfrequentlyattackedby
woodpeckers.

10

T
ish

an

re

sområde Hull diam.
12 - 15 cm.

Hult dypde
50 - 70 cm.

Målestokk Tegn.H.J.A. 30.07.90

Hakkespetfskader. Trae.G.B.V. 08.08.90

Typisk angrepsområde. Kfr.

Erslatning fon

1-/EDI1ARKENERGIAS
4.02.305

Erstattel av:
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Vedlegg 3

Tekniskespesifikasjonerfor stolpebekledningmed netting.- Technicalspecificationsforwire-meshsleevesfor
poles.

• •

Galv. net tin
Se tekn. spes.

I alle skjöter på
nettingen, horisontale
og vertikale legges
min.2cm over lapping.
Skjötene krampe s
spesielt godt sammen.
Net;ingen for.övrig
festes til stolpen
med det antall kramp-
er som er nödvendig
for godt feste,

Krampedirnensjon
11/4" gjerdekramNr

ti

På moster med jording mcnteres forst nettIngen, deretter legges
nedfdringen (kobber tråd) utenpå, der&r krc.r.es gcdt fast slik at
en oppnår god kon tak t mellom jord ng og ne tHng, bruk minst 1112-
k ramper.

Målestokk Tegn. G• • if

Montering av Trac..64,11 . X.471.1Y

"Hakkespett"nethrig • Ktr.

ErstatnIng for:

.%1Getnat4
4.01. 658

Erstattet av:
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Vedlegg 4

Teknisk spesifisering for bruk av forsterkingsjern på stolpe. - Technical specifications for use of channel iron to
reinforce poles attacked by woodpeckers.

Crs

Forsterkningsjern,
hakkespettskade.
Montasje på H-mast.

Måtestokk Teon-11.1.A. 30.07.90

T,ac.G.B.V. 08.08.90

Kfr.

Erstatning for:

HEDHARKENERG1AS
4.02.306

Erstattet av:
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