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HUBROLYTTING VED PLANLAGTE GILJA VINDKRAFTVERK VÅREN 2015

BAKGRUNN
Fred Olsen Renewables fikk den 26.6.2013 tildelt konsesjon på utbygging av Gilja
vindkraftverk. Det er i vilkårene for konsesjonen stilt krav om undersøkelser av hubro
i tilknytning til innsjøen Dybingen. I forbindelse med konsekvensutredningen ble det
samlet inn opplysninger som vitner om hekking av hubro i området. NVE ønsker
derfor at eventuelle reirplasser i området lokaliseres, slik at man under planleggingen
av kraftledning og atkomstvei i størst mulig grad kan ta hensyn til arten.
Før feltarbeidet i 2015 foreligger det to uavhengige registreringer av familiegrupper
av hubro mellom planområdet og Dybingen på ettersommeren/høsten. Da
observasjonene er fra samme område, vitner dette sterkt om at arten har hekket eller
hekker i området. Med grunnlag i disse observasjonene, ble det vurdert at mulige
reirområder ligger i tilknytning til innsjøen Dybingen eller i tilgrensende områder til
denne.
Ecofact ble i 2015 engasjert for å gjennomføre lytting etter ropende hubroer i
området, samt gjennomføre søk i terrenget etter reirplasser. Dette notatet omtaler
resultatene fra første del av arbeidet; lyttingen.

METODER OG MATERIALE
Lyttepunkter
Før lyttingen startet i 2015, ble det valgt ut to lyttepunkter, for å fange opp eventuell
ropeaktivitet fra potensielle reirområder for hubro i området. Ett punkt ble lagt like
ved utløpet av Dybingsvatnet, på kote 350. Fra dette punktet er det innsyn til mulige
reirvegger for hubro i tilknytning til vannet. Det andre punktet ble lagt til ca. kote 180,
noe øst for bebyggelsen på Gilja. Fra dette punktet er det innsyn til potensielle
reirvegger for hubro. Beliggenhet av de to punktene, som ble benyttet ved første
lytting den 18.3, fremgår av figur 1.
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Figur 1. Beliggenhet av lyttepunkter som ble benyttet under første lyttedag, den 18.3

Etter første lytterunde, den 18.3, viste det seg at punktet ved Dybingsvatnet ikke
hadde optimal beliggenhet, da det her var mye bakgrunnstøy fra bekker. Det ble
derfor besluttet å flytte dette punktet til Storeknuten, nordvest for Dybingsvatnet
(figur 1) for lyttekveld nr. 2 og 3, hhv. 24.3 og 9.4. Beliggenhet av dette punktet
fremgår av figur 2.

Figur 2. Lyttepunkter den 24.3 og 9.4.

Lytting
Hubroens roping i den mørke tiden av døgnet er å betrakte som en markering av et
hekketerritorium. Arten har hyppigst ropefrekvens på ettervinteren, og
erfaringsmessig foregår ropingen da i nærheten av reirområdet.
Det ble lagt opp til lytting fra 15 minutter før solnedgang til 1 time og 45 minutter
etter solnedgang. Erfaringsmessig roper hubroene mest aktivt like etter solnedgang.

RESULTATER
Lytting den 18.3
Det ble lyttet fra kl. 18.35 – 20.35 ved de to utvalgte lyttepunktene, med beliggenhet
som vist på figur 1. Lyttingen den 18.3 ble gjennomført under gode værforhold. Det
var stille og klart, og temperaturer på 1 – 3 grader celsius.
Fra begge punktene var det noe bakgrunnsstøy fra bekker og fosser, men kun ved
punktet ved Dybingsvatnet var dette spesielt forstyrrende.
Ingen ropende hubro ble registrert under lyttingen den 18.3. Fra det nordligste punktet
ved Dybingvatnet ble det hørt en ropende kattugle ca. 700 – 1000 meter vest for
punktet. Denne kattugla og en til ble hørt fra det sørligste punktet, på avstander av hhv

700 og 200 meter. Registreringene av kattuglene viser at det var noenlunde bra
lytteforhold denne kvelden.
Lytting den 24.3
Det ble lyttet fra kl. 18.45 – 20.55 ved to utvalgte lyttepunktene, med beliggenhet som
vist på figur 2. Lyttingen den 24.3 ble gjennomført under gode vær- og lytteforhold.
Det var klarvær, og stille – flau vind fra N. Temperaturen lå på 1 – 3 grader celsius.
Det ble ikke hørt ropende hubro under lyttingen denne kvelden. Fra det nordligste
punktet ble det hørt 2 - 3 ropende kattugler i sørlig og sørvestlig retning 1 – 2 km fra
punktet. Fra det sørligste punktet ble ytterligere en kattugle hørt. Dette viser at det var
ropeaktivitet i det minste fra kattugle denne kvelden. Dersom hubro hadde ropt
innenfor 1 – 2 km fra lyttepunktene, ville disse trolig blitt registrert i de fleste deler av
landskapet her.

Lytting den 9.4.2015
Det ble lyttet fra kl. 20.20 – 22.20 ved to utvalgte lyttepunktene, med beliggenhet som
vist på figur 2.
Været under lyttingen var bra, med flau - svak vind fra SØ og lettskyet – klart vær.
Noe lokal tåke i høyden. Temperaturen lå på 3 - 5 grader celsius. Det var stort sett
gode lytteforhold ved det lavereliggende punktet, selv om bekkesus medførte at det
ikke var optimale forhold for hubrolytting. Ved det høyereliggende punktet var det
periodevis vindsus, og dette påvirket lytteforholdene noe negativt.
Heller ikke denne kvelden ble ropende hubro hørt. Fra begge lyttepostene ble det
imidlertid også denne kvelden hørt ropende kattugle fra skogliene ved Gilja. Dette
skulle tilsi at lytteforholdene var gode nok til også å høre ropende hubro innenfor
avstander på 1- 2 km.

VURDERING AV RESULTATENE
Det ble gjennomført lyttinger fra poster som samlet dekker et relativt stort
lytteområde og potensielle hekkeområder for hubro. Dette omfatter potensielle
lokaliteter i tilknytning til ny adkomstvei og ledningstraseen fra vindkraftverket.
Det er vanskelig å si hva de negative (= ingen hubro hørt) resultatene betyr. Dette kan
bety at det ikke er territorielle hubroer i det aktuelle lytteområdet, men det er ingen
konklusjon som kan trekkes. Det kan f.eks. ikke utelukkes at det var ropende hubro i
tilknytning til innsjøen Dybingsvatnet, da dette området kanskje ikke ble godt nok
fanget opp av lyttingen. Første lyttedag ble det prøvd med en lyttepost ved denne
innsjøen, men grunnet betydelig bakgrunnsstøy fra bekker, ble det valgt å flytte dette
punktet til et høyereliggende område i nordvest (se figur 2).

De negative funnene kan ha flere mulige forklaringer:
1.
2.
3.
4.

Det er ikke hubro i området, dvs. at de har utgått
Det er ikke hubro i området i år, dvs. når lyttingen ble gjennomført
Det er hubro i området, men de gav ikke lyd fra seg under lyttingen
Det er hubro i området, og de var lydytrende mens lyttingen foregikk, men
ropene ble ikke fanget opp pga. bakgrunnsstøy
5. Hubroene er knyttet til et annet område som reirområde, f.eks.
Øvstebødalen

Da det ikke vil være mer å hente på ytterligere lyttinger i området, anbefales det en
gjennomgang av potensielle reirområder for hubro i felt i sommer. Da lyttingen ikke
gav positive resultater om og hvor det eventuelt kan hekke hubro i området, bør
søkene i det minste dekke områder innenfor 1 km fra trasé for atkomstvei og
luftledning.
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