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VALG AV KOMMUNEBLOMST OG KOMMUNEFUGL FOR LEIRFJORD KOMMUNE.
Administrasjonssjefens innstilling:
::: &&& Sett inn innstillingen under denne linja &&& 
Leirfjord kommunestyre velger Hestehov (Tussilago farfara) som kommuneblomst for Leirfjord.
Leirfjord kommunestyre velger Linerle (Motacilla alba) som kommunefugl for Leirfjord.
::: &&& Sett inn innstillingen over denne linja &&& 
... &&& Sett inn saksutredningen under denne linja &&& 
Saksutredning:
Hageselskapet Horva hagelag har kommet med en ide om å velge kommuneblomst og kommunefugl.
En rekke kommuner har valgt kommuneblomster. Noen få kommuner har valgt kommunefugl.
Brevet fra hagelaget ble diskutert i et etatsjefmøte hvor det ble bestemt at saken skulle legges fram
til politisk behandling. Kommunestyret vedtok den 19.04.2013 i sak 9/13:
«Leirfjord kommune vedtar å sette i gang en prosess med å velge en kommunefugl og
kommuneblomst. Kommuneblomsten og -fuglen skal på lik linje med kommunevåpenet kunne være
identitetskapende for kommunen.
Valg av Leirfjord sin kommuneblomst og –fugl organiseres gjennom en forslagskonkurranse, hvor
de til slutt velges av kommunestyret.
Et hovedkriterium for valg av kommuneblomst og –fugl er at de representerer et særtrekk ved
kommunen. I tillegg bør de være så velkjente at de er lette å identifisere når man ferdes i naturen.
….»
Geografisk spenner Leirfjord kommune seg fra kyst mot innland, og har nær tilgang til både sjø,
fjorder og fjell. Leirfjord kommune er også i sin beskrivelse av kommunen nært knyttet til landbruket
og naturen, og markedsfører oss ofte opp mot de naturkvalitetene vi mener å ha. Dette gjenspeiler
seg for eksempel i symbolbruken og beskrivelsen av kommunevåpenet. Valg av kommuneblomst og
–fugl vil derfor kunne underbygge og være et forsterkende ledd i denne tilknytningen. Leirfjord
kommune har i 2015 også 100-års jubileum som selvstendig kommune.
Leirfjord sitt kommunevåpen er et grønt grenkors på gull bunn.
Motivet symboliserer både jordbruk og skogbruk, men også det livgivende og
vekstfremmende, hvor treet er avhengig av både sol, vann og næring fra jord og
luft.
Grenkorsets grafiske form kan også assosiere kommunikasjoner, hvor grenene
danner piler som viser kommunikasjonsretningene inn til Leirfjord kommune fra
innland og kyst, og fra både sør og nord i landet.
Det kom inn flere forslag til både kommuneblomst og kommunefugl.
Forslag til kommuneblomst (latinsk navn i parentes):

Engkarse (Cardamine pratensis), Hestehov (Tussilago farfara), Hvitveis (anemone nemorosa),
Skogfiol (viola riviniana) og Hvitkløver (Trifolium repens).
Forslag til kommunefugl:
Kjøttmeis (Parus major), Ørn ,(havørn eller kongeørn?), Heilo(Pluvialis apricaria) og Linerle
(Motacilla alba) .
Det ble også sendt ut forespørsel til flere faginstanser og fagorganisasjoner om innspill på hva som
kunne kandidater med særpreg knyttet til kommunen, men det kom ingen innspill fra disse.
Alle forslagene er mulige kandidater til kommuneblomst og –fugl.
Hestehov, hvitveis og hvitkløver er planter som er godt kjente for de fleste. Blant disse har
hestehoven andre kallenavn som «leirfivel» og «leirskit», og som kan assosiere med leire og navnet
Leirfjord.
Blant fuglene er kjøttmeisen og f.eks havørna blant ørnene, fugler som vi har og kan se ser hele året.
Heiloen og Linerla er trekkfugler som kommer om våren og drar ut av landet igjen i løpet av høsten.
Heiloen er en vadefugl som finnes i kyststrøk på lynghei og opp på fjellet. Linerla trives blant
mennesker og i kulturlandskapet vårt, er godt synlig i hele kommunen, og er dermed et sikkert
vårtegn når vi ser den på tunet vårt.
Ut fra de innkomne kandidatene foreslås Hestehov og Linerle som henholdsvis kommuneblomst og
kommunefugl for Leirfjord.
Leirfjord sin kommuneblomst er Hestehov (latin:Tussilago farfara).
Hestehoven er av de første plantene som blomstrer om våren, og har dette
navnet etter formen på bladene til blomsten. Andre navn på hestehoven er
leirfivel og i Nordland også kalt leirskit/leirsjit. Det viser til at den trives i
leirjord, hvor vi finner den på steder som er blottlagt av mennesket, innmark,
vei og grøftekanter m.m.
Leirfjord sin kommunefugl er Linerle (latin:Motacilla alba).
”Linerla er av de sikre vårtegnene våre. Den kommer om våren og trives i
lag med menneskene i kulturlandskapet, hvor den følger oss over hele
kommunen der vi bor.
Den kalles også vippestjert, hvor den kjennetegnes med den karakteristiske
vippingen med halen når den går eller løper langs bakken. På Helgeland har
den også det selvforklarende tilnavnet møk(k)erdungsiri.
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