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Høring av revidert handlingsplan for hubro 

Statsforvalteren i Nordland sender på høring forslag til revidert handlingsplan for hubro. 

Planen gjelder for perioden 2022 til 2026 og erstatter den tidligere handlingsplanen.  

 

Frist for å sende innspill til høringen er 31. januar 2022. Innspill sendes til 

sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø. 

 

Bakgrunn 

Den første handlingsplanen for hubro ble utgitt i 2009 og ansvaret for oppfølgingen av planen ble 

delegert til daværende Fylkesmannen i Nordland (i dag Statsforvalteren i Nordland). Hubro fikk en 

egen handlingsplan i 2009 for perioden 2009-2012 på grunn av behovet for å gjennomføre særskilte 

forvaltnings- og bevaringstiltak for å sikre hubroens overlevelse på lang sikt. Mange av de tiltakene 

som ble foreslått i denne perioden er gjennomført og flere er blitt videreført frem til i dag. Til tross 

for økt kunnskapsnivå og bestandsfremmende tiltak er arten fremdeles registrert som truet (EN) på 

den norske rødlista (2015). Det er nå vurdert at det er grunnlag og behov for en oppdatering av 

handlingsplanen.  

 

Handlingsplanens innhold 

Norsk ornitologisk forening (NOF) fikk i 2019 oppdraget med å utarbeide et revidert faggrunnlag for 

handlingsplanen. Rapporten finnes tilgjengelig på nett: NOF-rapport 2020-4: Status og trusler for 

hubro i Norge.  

 

Handlingsplanen er delt i to med en naturfaglig del og en tiltaksdel. Den naturfaglige delen 

oppsummerer sentrale deler av det oppdaterte faggrunnlaget fra NOF og gjennomgår både 

kunnskap om artens biologi samt status og trusler per i dag (kapittel tre). I tiltaksdelen gjennomgås 

tiltak som ble iverksatt i den forrige handlingsplanperioden (kapittel fire) og aktuelle tiltak for neste 

periode gjennomgås tematisk i kapittel fem. For hvert tema konkretiseres det aktuelle tiltak for neste 

handlingsplanperiode. Kapittel seks oppsummerer disse tiltakspunktene i tabellform. Videreføring 

av kartlegging og overvåking av arten samt konkrete bestandsfremmende tiltak som eksempelvis 

sikring av kraftlinjer er fremdeles blant de viktigste tiltakene som er foreslått i den neste 

handlingsplanperioden.     
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I forbindelse med revideringen er det foreslått oppdaterte målsettinger for arten. Første målsetting 

med handlingsplanen er å redusere de negative påvirkningsfaktorene, slik at vi stanser 

bestandsnedgangen og legger til rette for at arten kan gå ned en kategori på rødlista fra sterkt truet 

(EN) til sårbar (VU). Den andre og mer langsiktige målsettingen er å legge til rette for at arten i størst 

mulig grad kan reetablere seg og opprettholde selvrekrutterende populasjoner i sitt tidligere 

utbredelsesområde.  

 

Høringsinnspill 

Statsforvalteren i Nordland ønsker spesielt innspill og kommentarer til tiltaksplanen som 

presenteres i kapitlene fem og seks. Deler av tiltakene er videreføringer av allerede iverksatte tiltak 

fra forrige planperiode, mens deler er planlagt med oppstart i den kommende perioden. 

Høringsbrevet sendes til aktører som har vært involvert i handlingsplanen i forrige periode eller er 

direkte berørt av foreslåtte tiltak, men alle som ønsker er velkomne til å gi innspill til planen. Vi 

ønsker å oppfordre til at eventuelle innspill til høringen sendes gjennom de aktuelle 

organisasjoner/foreninger/etater. 

 

Høringsdokumentene sendes blant annet ut til alle statsforvalter-embetene. For at høringen skal 

dekke bredest mulig er det ønskelig med innspill fra både miljø- og landbruksavdelingene. Vi ber 

også om at høringsbrevet videreformidles til regionale aktører som kan være aktuelle høringsparter, 

slik som nettselskaper og kartleggingsfirmaer.   

 

Når høringsinnspillene er oppsummert, oversendes handlingsplanen for endelig godkjenning og 

utgivelse av Miljødirektoratet.      

 

Frist for å sende innspill til høringen er 31. januar 2022. 

Kontaktperson hos Statsforvalteren i Nordland er Mia Husdal (fmnomma@statsforvalteren.no / 75 

53 15 57). 

 

 

 

Med hilsen 

 

Mia Marthinus Husdal (e.f.) 

underdirektør 

  

 

Magne Hestem 

rådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Mottakerliste: 
ENERGI NORGE Postboks 7184 Majorstuen 0307 OSLO 

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF) Nedre Slottsgate 25 0157 OSLO 

HØGSKOLEN I INNLANDET Postboks 400 2418 ELVERUM 

KOMMUNENES SENTRALFORBUND Pb. 1378 Vika 0114 OSLO 

NORGES NATURVERNFORBUND Mariboes gate 8 0183 OSLO 

NORGES SKOGEIERFORBUND Postboks 1438 Vika 0115 OSLO 

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 

NORSK ORNITOLOGISK FORENING Sandgata 30B 7012 TRONDHEIM 

STATKRAFT AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO 

STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Postboks 2520 6404 MOLDE 

STATSFORVALTAREN I VESTLAND Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER 

STATSFORVALTEREN I AGDER Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

STATSFORVALTEREN I INNLANDET Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN Postboks 325 1502 MOSS 

STATSFORVALTEREN I ROGALAND Postboks 59 4001 STAVANGER 

STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK Postboks 700 9815 VADSØ 

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG Postboks 2600 7734 STEINKJER 

STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

STATENS VEGVESEN Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 

STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR 

NATURFORSKNING NINA 

Postboks 5685 Torgarden 7485 TRONDHEIM 

VETERINÆRINSTITUTTET Postboks 64 1431 ÅS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


