Norsk Ornitologisk Forening avd Sør-Trøndelag inviterer til

Midt-norsk hubroseminar lørdag 12. januar 2008
NOF avd Sør-Trøndelag inviterer, i samarbeid med NOFs sekretariat, til midt-norsk
hubroseminar! Seminaret avholdes i NOF’s lokaler i Sandgata 30B lørdag 12. januar
fra kl 09.00 - ca kl 17.00.
Temaene som vil bli tatt opp er:
- Hubroens biologi og atferd i hekkeperioden
- Erfaringer fra feltarbeid med arten fra Møre, Hitra og Frøya, Jæren og Nordland
- Hvorfor det er viktig at NOF og forvaltningsmyndighetene har kvalifiserte data
om hubrolokaliteter
- Trusselfaktorer for hubro
- Presentasjon av hubroprosjekter for Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og
Romsdal
I tillegg blir det mye sosialt!
Bakgrunn
Bakgrunn for seminaret er:
- NOF har valgt hubro som Årets fugl for
2008 og ønsker at det startes fylkesvise
kartleggingsprosjekter i NOF-regi rundt om
i hele landet
- Inspirere personer til deltakelse i
påstartede hubroprosjekter i fylkes- eller
lokallag i regionen
- Øke kompetansen på hubroens biologi
- Øke kompetansen på kartlegging av hubro
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Seminaret er åpent for alle og retter seg mot de som ønsker å bidra i hubroprosjekter
i regionen, eller kun ønsker mer kunnskap om arten.
Påmelding skjer via e-post: til Morten Venås mvenaas@online.no eller telefon
915 67865. Ytterligere informasjon om seminaret kan fås ved henvendelse til Lorentz
Noteng på lonot@online.no eller telefon 911 06808.
Seminaret inkl. enkel lunsj er gratis for alle deltagere.
Selv om seminaret er tenkt å være regionalt Midt-Norsk, er det også åpent for
deltakere fra andre landsdeler.
PÅMELDINGSFRIST: TIRSDAG 7. JANUAR
VELKOMMEN!

Program:
Emne
Hubroens biologi og sårbarhet i hekkeperioden
Hubrostudier på Hitra/Frøya – kartleggingsmetode og erfaringer
Hubrostudier på Høg Jæren – kartleggingsmetode og erfaringer
Lunsj
Hubrostudier i Nordland – kartleggingsmetode og erfaringer
Hubro og arealplanlegging
Presentasjon av hubroprosjektet i Sør-Trøndelag
Presentasjon av hubroprosjektet i Nord-Trøndelag
Presentasjon av hubroprosjektet i Møre og Romsdal
Oppsummering og diskusjon

Foreleser
Alv Ottar Folkestad
Martin Pearson
Bjarne Oddane
Espen Dahl
Repr fra FM i ST: Kjetil Solbakken
Morten Venås
Ingar J. Øien
Ingvar Stenberg

Litt om de enkelte foredragsholderne:
Alf Ottar Folkestad:
Leder av sentralstyret i NOF
Leder for Norsk Ornitologisk Forenings ”Prosjekt Havørn”
Har drevet med hubroundersøkelser i Møre og Romsdal, og har erfaringer med
hubroens sårbarhet i hekketiden
Martin Pearson:
Er veterinær av yrke og bosatt på Hitra.
Driver aktivt med rovfugl- og hubrokartlegging på Hitra og Frøya
Har erfaring med trusselfaktorer for hubro som hyttebygging, økt menneskelig aktivitet
mm.
Bjarne Oddane:
Bjarne arbeider for Naturforvalteren AS
Leder et omfattende kartleggingsprosjekt på hubro på Høg-Jæren etter oppdrag fra
vindkraftutbyggere.
Har i første rekke benyttet lytting etter ropende hubro som kartleggingsmetode
Espen Dahl
Har i mange år drevet hubrokartlegging i Nordland
Espen er medlem i NOF's vindkraft-utvalg, og har hatt en sentral rolle i å synliggjøre
hubroens sårbarhet i forbindelse med planlagte vindkraftverk; bla. på Sleneset i Lurøy
Kommune
Har drevet med "aktive" skjøtselstiltak til hubro som feks bygging av skjul og reirhyller

