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Naturvernforbundet ber om stans i anleggsarbeidene i Sørmarkfjellet 
vindkraftverk for å hindre forstyrrelse av hubro og hubrokartlegginger. 
 
Viser til brev sendt NVE 16.05.2019, der Naturvernforbundet ber om stans i anleggsarbeidene til 
Sørmarkfjellet vindkraftverk. Viser videre vi til svar fra NVE 21.05.2019 og NVEs brev sendt til TrønderEnergi 
21.05.2019. Viser også til møte med NVE v/Øyvind Leirset og Anne Johanne Kråkenes 29.mai 2019. 
 
Naturvernforbundet ber om at anleggsarbeidene i Sørmarksfjellet stanses mens det pågår kartlegging av 
hubro, og i påvente av resultatene fra kartleggingen. Dersom arbeidene ikke stanses, så ber vi NVE om å 
føre tilsyn med arbeidene for å sikre at hubro ikke påvirkes. 
 
Det foregår nå spregningsarbeid i relativ nærhet til der hubro er hørt. Hvis det pågår hekking av hubro i 
nærheten av de pågående anleggsarbeidene vil en fortsettelse av anleggsarbeider kunne ha store negative 
konsekvenser for hubrobestanden i området. Det kan også forstyrre kartleggingsarbeidet som foregår. 
Dermed kan resultatene fra kartleggingen være dårligere enn om det ikke hadde foregått anleggsarbeid. 
 
NINA skriver om hubroens hekketid: Hubroens egglegging starter er vanligvis i månedsskiftet mars-april, og 
noe senere lengre nord der den legger egg vanligvis omkring midten av april. Hunnen ruger i 34-36 dager og 
klekkingen skjer asynkront. Hannen bringer mat til hunnen og ungene mens de er små. Senere jakter også 
hunnen. Ungene beveger seg ut av reiret når de er ca 5 uker eller tidligere hvor de hekker på bakken og er 
flyvedyktige når de er ca 7 uker. Hubroen er ekstremt følsom for forstyrrelse, og vil da ofte forlate egg og 
små unger. http://www2.artsdatabanken.no/faktaark/Faktaark161.pdf  
  
Vi mener NVE bør pålegge TrønderEnergi å stanse alle arbeider til etter hubroens hekkesesong er over. 
Dersom NVE likevel ikke stanser alt anleggsarbeidet, så ber vi om at NVE krever at TrønderEnergi ikke 
foretar sprenging eller annet støyende anleggsarbeid fra kneiken/skardet opp fra Hestdalen ved området 
der det nå er sevicebygg og videre oppover. I praksis betyr det at vi mener arbeidet ikke må lengre opp på 
fjellet. 
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Dersom NVE ikke stanser alt anleggsarbeid, så ber vi også om at NVE fører tilsyn med arbeidene som 
foregår for sikre at det ikke på noen måte forstyrrer eventuell hubro i området. Vi anbefaler at Statens 
Naturoppsyn varsles og blir bedt om å ha tilsyn med området for å sikre at vilkårene i MTA og konsesjon 
ikke brytes.  
 
NVE skriver i sitt brev til TrønderEnergi «Det er NVEs vurdering at de gjennomførte undersøkelsene, 
vurderingen av disse og den foreslåtte oppfølgingen ivaretar vilkåret i NVEs vedtak av 05.04.2019 på en 
tilfredsstillende måte.  
 
Vi frykter at videre anleggsarbeid vil forstyrre hubro i området, og at det vil bryte med vilkårene, 
 
 
Vennlig hilsen 
 

 
   
Naturvernforbundet 
v/ Maren Esmark 
generalsekretær  
 
 


