
 

 

 

ROVFUGLFOREKOMST VED SJÅENGET STEINUTTAK 

 

BAKGRUNN 
Glømmen Entreprenør AS i Overhalla kommune planlegger en utvidelse av eksisterende  steinuttak 

ved Sjåenget. I den forbindelse er det blitt stilt krav om undersøkelser av en del naturverdier i 

planområdet. Forekomst av hensynskrevende rovfuglarter i og ved planområdet er noe av det som 

man vill kartlegge.  

Undertegnede ble forespurt om å gjøre undersøkelser og vurderinger på dette området av Jan Ola 

Ertsås ved Trønderplan. 

 

METODIKK 

Det beste hadde vært å gjøre slike undersøkelser på vår eller sommer, men det ble bedt om å få 

dette gjort i løpet av høsten. Dette er greit nok med tanke på at planområdet er nokså lite i areal og 

eventuelle ukjente forekomster av rovfugl her ville kunne la seg avdekke uansett. I gamle Nord-

Trøndelag har man i dag bra oversikt over forekomst av de aktuelle rovfuglartene og alle kjente 

hekkedata er lagt inn i Miljødirektoratets rovbase.  

Det som det var mest fokus på ved en befaring, var om det kunne finnes en ukjent hekkende 

hønsehauk i, eller like ved planområdet. Eventuelle hekkeplasser for berghekkende arter var også i 

fokus. 

Tirsdag 18 september ble området besøkt. Mesteparten av planområdet ble sjekka til fots. I tillegg ble 

berget like vest for planområdet, like ved Kvatninga, sjekka samme dag. En liten skog med storvokst 

gran like øst for eksisterende steinuttak ble også sjekka med tanke på eventuell hønsehauk her. 

I etterkant ble kjent info om rovfugl sjekka ut. Miljødirektoratets rovbase, hvor alle aktuelle rovfuglreir 

skal være innlagt, ble sjekka. I tillegg ble en ornitolog med god lokalkunnskap, Torstein Myhre, 

forespurt om utfyllende informasjon. Inge Hafstad ved fylkesmannens miljøvernavdeling ble også 

rådspurt med tanke på hvilke avstander fra kjente rovfuglreir man kan planlegge naturinngrep m.m. 



Da det kom fram at hubro var registrert her tidligere og man ikke kunne utelukke at den fortsatt 

kunne finnes her, ble det bestemt at videre undersøkelse på arten skulle iverksettes. Hubrospesialist 

Georg Bangjord ble kontaktet for å få hans vurderinger i forhold til lydopptak på denne tiden av året. 

Han mente at metodikken fungerer godt også nå på høsten. 

To lydopptakere av typen Songmeter SM2 ble utplassert der hubro ble hørt tidligere. Dette ble gjort 

27 september. 5 oktober ble utstyret hentet inn igjen og hadde da tatt opp lyd i åtte døgn. 

Analysering av lydfilene ble gjort dagen etter. Dette gjøres ved at lydfilene lastes opp i et program, 

Audacity, hvor alle lyder blir synlige i et spektrogram. Man zoomer inn på frekvensen der hubrolyd 

kan finnes og ser gjennom opptakene. En ukes lydopptak kan da analyseres i løpet av ca seks timer. 

Metodikken er brukt i mange sammenhenger de siste årene og har vist seg å fungere godt. 

 

 

 

 

Sjåenget steinuttak slik det framstår i dag. Det utvidede planområdet strekker seg innover åsen i 

bakkant av bildet. 

 

 

 

 



RESULTATER 

 

Eksisterende informasjon:  

Vandrefalken har en fast hekkeplass i berget ved Kvatninga. Den har hekket her regelmessig i mange 

år og sist gang nå i 2018. Falkens reirplass blir ca 450 meter unna grensa for planområdet i sørvest. 

Vandrefalken er nokså robust i forhold til forstyrrelser såpass langt unna, så inngrepet vil kanskje være 

uproblematisk for falken.  

Fjellvåk hekker også i berget ved Kvatningen år om annet. Fjellvåken er en smågnagerspesialist og 

hekker i området bare når det næringstilgangen er god nok. Telemetriundersøkelser viser at fjellvåker 

som hekker i Trøndelag ett år, kan gå til hekking i Nord-Sverige året etter eller dra helt til Russland for 

å finne gode nok smågnagerforekomster. Det betyr at fjellvåk vil kunne hekke her år om annet, men 

absolutt ikke hvert år. Avstand fra planområdet til hekkeplass for fjellvåk er ca 400 meter. 

Hubro er hørt syngende ved Kvatninga flere år, senest for 8 - 10 år siden. Arten hekker vanligvis i 

utilgjengelige berg som det ved Kvatninga. Hubroen er regna for å være veldig sky og sårbar i hekketida. 

Miljødirektoratet har lagt fram en anbefaling om at nybygg og hyttefelt ikke bør etableres nærmere 

enn 1000 meter unna reirplassen. Stedet hvor hubroen er hørt ligger bare 3- 400 meter unna grensa 

for planområdet. 

 

 

Befaringen:  

Den medførte ingen nye indikasjoner på forekomst av hensynskrevende rovfugler i planområdet. 

Storparten av arealer består av fattig, glissen og småvokst furuskog. I et par av de mindre dalene var 

det litt mer frodig med noe storvokst granskog, men ikke av en karakter som skulle tilsi at hønsehauk 

skulle finnes her. Ingen potensielle hekkeplasser for andre arter var det mulig å påvise heller. En liten 

gammel granskog like nordøst for eksisterende steinuttak ble også sjekka med tanke på hønsehauk, 

men ingen tegn til forekomst av hauk ble påvist. 

Hubroen kan være veldig vanskelig å påvise enkelte ganger. Arten er nattaktiv og dessuten kan 

etablerte hekkende par være overraskende stille og roper bare en sjelden gang i hekketida.  

Om hubro hekker i området eller ikke pr i dag er svært vanskelig å si med sikkerhet. Det er mulig å 

gjøre undersøkelser med lydopptaksutstyr som blir satt opp. Dette bør gjøres tidlig i hekketida på 

våren eller eventuelt på høsten. Hubroen kan være territorielt syngende også på høsten.  

Det ble bestemt at videre undersøkelser for å kunne påvise hubro skulle gjennomføres. Dette ble 

gjort som beskrevet i avsnittet om metodikk. Lydopptakene ble ganske bra med lite vind og andre 

forstyrrende elementer. Det ble ikke funnet lyd av hubro på den uka hvor opptakene ble gjort. Man 

kan ikke med sikkerhet si at hubro ikke finnes her, men det at den ikke er hørt her på 8 – 10 år og at 

vi ikke fant noen ting på lydopptakene indikerer at den sannsynligvis ikke er her lenger. 

 

 

 



 

 

Berghammer ved Kvatninga. 

 

 

 

Konklusjon 

Befaringen i planområdet førte ikke til konkrete funn av nye hekkeplasser for hensynskrevende 

rovfuglarter.  

I berget noen hundre meter vest for planområdet hekker vandrefalk regelmessig. Fjellvåk hekker 

også i området år om annet. Disse to artene blir sannsynligvis ikke mye forstyrret av en eventuell 

utvidelse av Sjåenget steinuttak med de grenser for planområdet som er satt.  

Hubroens forekomst i området var nokså usikker med den kunnskap som lå til grunn. Selv om hubro 

ikke er registret de siste årene, kunne man ikke si med sikkerhet at den ikke finnes her. De videre 

undersøkelsene med lydopptak for å kunne fange opp hubrolyder viste ingen indikasjoner på 

forekomst av arten. Disse resultatene, sammen med det at den ikke er registrert her på mange år, 

gjør at man kan anta at hubro ikke hekker her nå. 

 

Stjørdal 7 oktober 2018. 

Tom Roger Østerås 


