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E136 FLATMARK – MONGE - MARSTEIN.  

SØK ETTER HUBRO VÅREN 2020.  

Kistefos Skogtjenester as. Notat nr. 39 – 2020. 
 

Innledning 
På oppdrag fra Statens vegvesen Region midt, plan og prosjektering har Kistefos 

Skogtjenester AS gjennomført feltarbeid langs E136 mellom Flatmark og Marstein i 

Romsdalen.  Kistefos Skogtjenester AS har i avtale med oppdragsgiver beskrevet 

gjennomføring og pris på arbeidet. Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært Marte Dalen 

Johansen. Prosjektansvarlig hos Kistefos Skogtjenester AS har vært Geir Høitomt.  

 

Bakgrunnen for oppdraget er planer om oppgradering/omlegging av E 136 mellom Flatmark 

og Marstein. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har en i sin kommentar til planprogrammet 

stilt krav om undersøkelser av mulig forekomst av hubro i det aktuelle området. Oppdraget 

har derfor omfattet søk etter hubro i denne delen av Romsdalen våren 2020.  

 

Områdebeskrivelse 
Undersøkelsesområdet omfatter Romsdalen mellom Flatmark og Marstein, en strekning på ca. 

8 kilometer (figur 1). Vegen går stedvis svært nær Rauma. Undersøkelsesområdet er 

avgrenset for også å fange opp eventuelle forekomster som ville kunne berøres direkte og 

indirekte i en anleggsfase (støy, forstyrrelser mm). Dette omfatter i praksis hele dalføret, med 

kulturlandskapet i dalbotn og de bratte liene på begge sider. Foto fra undersøkelsesområdet er 

vist i figur 2 og 3.  

 

Figur 1. 

Romsdalen med E136 mellom Flatmark og Marstein. 
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Figur 2. Deler av undersøkelsesområdet langs Rauma, 18.01.2020. Foto: Geir Høitomt 

 

 
Figur 3. Undersøkelsesområdet har mye velegnet hubroterreng, som her ved Skiri. Foto: Geir 

Høitomt 18.01.2020 
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Historiske data 
Hubroen er utbredt over det meste av landet men de fleste steder spredt og i små antall, og det 

har vært en betydelig tilbakegang i en mange områder siden første halvdel av 1900-tallet. 

Hubroen trues fra flere hold, men endret arealbruk, farlige ledningsnett og stolpe-

konstruksjoner i strømnettet, samt gjengroing og redusert næringstilgang, er trolig de viktigste 

truslene mot arten (Øien mfl. 2014a). Hubroen er kategorisert som sterkt truet (EN) på den 

norske rødlista (Kålås mfl. 2015). 

 

I 2008 startet Norsk Ornitologisk Forening et femårig kartleggingsprosjekt av hubro i Norge. 

Samme år ble hubro valgt ut som «Årets Fugl», og anledningen ble benyttet til å få en god 

start på kartleggingsarbeidet (Øien mfl. 2008). I 2009 kom en egen handlingsplan for hubro i 

Norge (Direktoratet for naturforvaltning 2009), og NOFs kartleggingsprosjekt ble etter hvert 

en del av oppfølgingen av denne. 

 

Møre & Romsdal er et av de fylkene hvor det har foregått hubrokartlegging i forkant av NOFs 

landsdekkende kartleggingsprosjekt. I starten av 2000-tallet tok NOF Møre og Romsdal 

initiativet til å oppdatere kunnskapen om bestanden, og mye informasjon ble samlet inn ved 

hjelp av intervju med lokalkjente. Det meste av feltarbeidet ble imidlertid gjort fra og med 

2006, og den viktigste datakilden for den videre kartleggingen har vært Fylkesmannens 

Naturbase. I 2006 og 2007 var kartleggingen et samarbeid mellom NINA og NOFs 

fylkesavdeling i Møre og Romsdal (Stenberg 2014). Hele 169 hubroterritorier i Møre & 

Romsdal finnes i prosjektets database. En del av territoriene er imidlertid svært gamle, og er 

neppe aktuelle lenger. Ifølge Stenberg (2014) har det vært aktivitet ved 101 forskjellige 

territorier i perioden 1982-2012. Av disse ble 79 territorier oppsøkt mellom 2008 og 2012, og 

hubro ble observert i til sammen 21 (27 %) territorier. Fem hekkefunn ble gjort, fordelt på kun 

to lokaliteter i løpet av prosjektperioden, men samtlige hekkinger ble avbrutt.  

 

I 2008 ble 84 mulige territorier sjekket, men aktivitet ble kun registrert ved 10 (12 %) av 

disse. Mye av det samme ble funnet i de to neste årene av prosjektet: I 2009 ble tegn til 

aktivitet registrert ved 13 av 85 kontrollerte hubrolokaliteter (15 %), mens 12 av 95 

kontrollerte lokaliteter (13 %) viste seg å være aktive i 2010. I 2011 ble en del lokaliteter med 

antatt alternative ropeplasser slått sammen til enkeltterritorier. Til sammen 39 lokaliteter ble 

kontrollert, hvorav 5 (13 %) viste antydning til aktivitet. I prosjektets siste år ble 11 lokaliteter 

sjekket i Møre & Romsdal. Det ble registrert aktivitet ved 3 (27 %) av de kontrollerte 

lokalitetene.    

  

I Romsdalen er det avgrenset et større viltområde mellom Flatmark og Monge angitt som 

funksjonsområde for hubro (Fylkesmannen i Møre og Romsdal). Her er arten oppgitt som 

trolig årvisst ropende fram til ca. 1990, og med usikker forekomst utover 2000-tallet.  Status 

pr. 2011 var at ingen observasjoner fra nyere tid er rapportert av lokalkjente, og ingen fugl 

registrert ved play-back på 15 lokaliteter 28.02 og 11.03.2011. I samtale med Ingvar Stenberg 

(biolog sentral i kartlegging av hubro i Møre og Romsdal) den 14.04 bekrefter han denne 

negative trenden, og har ingen informasjon om nyere funn av hubro i Romsdalen.  
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Feltarbeid 2020 
Feltarbeidet i 2020 ble utført 17 - 18.01.2020 og 10 – 11.04.2020 av Geir Høitomt (GH) med 

assistanse fra Astri M. Aadnes.  I tillegg har SNO v/Thomas Rødstøl vært behjelpelig med 

utplassering av lytteutstyr på 2 lokaliteter, og Lorentz Noteng og Georg Bangjord har tolket 

disse lydopptakene i ettertid.  

 

17 - 18. januar 2020.  

Romsdalen kl. 15.00 – 01.00 i gunstige værforhold (vindstille, opphold). 

GH oppsøkte til sammen 6 husstander fra Flatmark til Marstein og bestrebet en jevn fordeling 

over strekningen. I 3 av de oppsøkte husstandene bodde personer med god kjennskap til hubro 

fra tidligere tider, og de oppga at arten var svært regelmessig å høre utover på 1960-70 tallet. 

Dette gjaldt personer som bor på Flatmark, Skirimoen og Alnestrøa. Kontrollsjekk av lyd mot 

andre ugler ble gjort og utelukket forvekslingsfare med f.eks. kattugle.  

 

Lytting etter ropende hubro ble gjennomført fra kl. 18.00 – 01.00. Dette ble gjort ved å kjøre 

E136 fra Flatmark til Marstein og stoppe regelmessig for lytting. Turen ble gjentatt flere 

ganger. Ingen ropende hubro ble registrert. Det ble hørt 1 kattugle ved Skiri.  

 

Lydopptak i perioden 29.02.2020 – 31.03.2020 

Det har i perioden 29.02.2020 – 31.03.2020 vært utplassert lytteutstyr ved Flatmark og ved 

Marstein (2 stk. SongMeter4). SNO v/Thomas Rødstøl plasserte ut lytteutstyr på de 2 

lokalitetene etter avtale med undertegnede. Lorentz Noteng og Georg Bangjord har tolket 

disse lydopptakene i ettertid.  

Det ble ikke påvist ropende hubro på disse lydopptakene (men opptak av revirhevdende 

kattugle på begge lokaliteter).  

 

10 -11. april 2020. 

Romsdalen kl. 18.00 – 03.00 i gunstige værforhold (vindstille, opphold). 

På grunn av den pågående corona-situasjonen ble det ikke gjennomført planlagte husbesøk. 

 

Det ble gjennomført teleskop-søk i potensielle «hubroberg» på ettermiddagen 10.04. Aktuelle 

hekkeberg ble da gjennomsøkt med teleskop på leting etter sportegn, men uten relevante funn.  

 

Lytting etter ropende hubro ble gjennomført fra kl. 19.30 – 03.00. Dette ble gjort ved å kjøre 

E136 fra Flatmark til Marstein og stoppe regelmessig for lytting. Turen ble gjentatt flere 

ganger. Ingen ropende hubro ble registrert. Det ble hørt 2 kattugle ved Marstein og 1 individ 

ved Skiri.  

 

14.april 2020. 

I telefonsamtale med Ingvar Stenberg (biolog sentral i kartlegging av hubro i Møre og 

Romsdal) bekrefter han denne negative bestandsutviklingen også i Romsdalen, og har ingen 

informasjon om nyere funn av hubro i dalføret. 
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Tabell 1. Søk etter hubro i Romsdalen våren 2020 

Dato Utført 

17.01.2020 Intervju med lokalkjente. 

17 – 18.01.2020 Lytting i felt. 

29.02.2020 – 

31.03.2020 

Utplassert lytteutstyr (2 enheter) 

10.04.2020 Søk etter sportegn 

10 – 11.04.2020 Lytting i felt. 

14.04.2020 Intervju med Ingvar Stenberg (NOF Møre og Romsdal) 

 

 

Resultater  
Lytting etter ropende hubro ble gjennomført på 2 netter i henholdsvis januar og april. Totalt 

ble ca. 14,5 timer brukt til aktiv lytting under gode værforhold. Ropende hubro ble ikke hørt 

under dette feltarbeidet.  

 

Lytteutstyr plassert ved Flatmark og Marstein i perioden 29.02.2020 – 31.03.2020 ga heller 

ingen funn av ropende hubro.  

 

Intervju med lokalkjente personer ga heller ingen positive funn (men flere kjente arten fra 

området på 1960 – 70-tallet).  

 

Konklusjon 
Feltarbeidet på hubro i Romsdalen ble gjennomført under tilfredsstillende forhold vinter/vår 

2020. Det ble ikke påvist aktivitet av hubro hverken ved manuell lytting, stasjonært 

lytteutstyr, teleskopsøk etter sportegn eller ved kontakt med lokalkjente.   

 

Resultatene fra 2020 samsvarer dermed med kjent informasjon om negativ bestandsutvikling 

også i denne delen av Møre og Romsdal. Lokale ornitologer kjenner heller ikke til funn i 

nyere tid (Ingvar Stenberg pers. medd).  

 

Lokaliteten vurderes med bakgrunn i tidligere undersøkelser og årets feltarbeid som en 

tidligere hubrolokalitet, men hvor arten nå ikke lenger synes å være til stede.  

 

 

 

 

Dokka 23.04.2020 

Kistefos Skogtjenester AS 

v/Geir Høitomt 

 

 


