
Hubro

Verdens største ugle
Hubroen måler 60-70 cm fra nebb 
til stjert og har et imponerende 
vingespenn på 160-188 cm. Det 
gjør den til verdens største ugle. 
Fjærtoppene og øynene gir arten et 
umiskjennelig utseende.  
 Hannens rop, et dypt, rungende 
«hoo-å», er umiskjennelig og kan 
høres flere kilometer! Hubroen roper 
mest aktivt fra februar til april.  

Utbredelse
De siste hundre årene har hubroen 
gått kraftig tilbake i antall i innlandet, 
og den har i dag sin hovedutbredelse 
i kystnære strøk fra Vest-Agder til 
Helgeland. Den norske bestanden ble 
i 2008 estimert til omkring 400-600 
par, og den er fortsatt i tilbakegang.  
 Hubroen foretrekker å plassere 
reiret på en hylle i en fjellvegg eller en 
bratt skråning.   

Trusler
Høyspentmaster og endret areal-
bruk (hytte- og veibygging mm.) 
i hubroens leveområder er de to 
viktigste truslene mot hubroen. 
 Hubroen er «Sterkt truet» i 
Artsdatabankens rødliste fra 2010. 
Det betyr at arten står i fare for å 
forsvinne fra norsk fauna hvis dagens 
utvikling ikke snus. 

Rapportering
Hubro kartlegges  av Norsk 
Ornitologisk Forening gjennom den 
nasjonale handlingsplanen for hubro. 
Hvis du har hørt eller sett (inklusive 
død fugl) hubro, bør observasjonen 
rapporteres til www.artsobservasjoner.no.  
 Rapportering av hubro er av 
avgjørende betydning for at det skal 
være mulig å ta hensyn til arten i 
arealplanleggingen i kommunene.

Fylkesmannen i Nordland  
Moloveien 10, 8002 Bodø. Tlf.: 75 53 15 00  
Internett: www.fylkesmannen.no 

Direktoratet for naturforvaltning  
Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.  
Tlf.:  73 58 05 00. Internett: www.dirnat.no

Norsk Ornitologisk Forening  
Sandgata 30 B, 7012 Trondheim. Tlf.:  73 84 16 40  
Internett: www.birdlife.no

For brosjyre, handlingsplan eller generell info, kontakt:

Fylkesmannen i Nordland 2010. Tekst: Andreas Winnem/Norsk Ornitologisk Forening. Foto: Karl-Otto Jakobsen. Utforming: Trond Haugskott. 

- nattens kjempe er truet -
Få opplevelser frembringer villmarksfølelsen på samme måte som hubroens trolske rop, rungende over skogen en stille 
vårkveld. Skulle du i tillegg være heldig å få se denne sky og mektige fuglen, blir du en stor natur opplevelse rikere, et 
minne du garantert vil huske for livet. Men hubrobestanden i Norge er i tilbakegang, og fremtiden ser ikke bare lys ut. 


