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Innledning 

Nedenfor følger en kortfattet presentasjon av resultatene fra reirkontroller i kjente hønsehaukrevir i 

deler Buskerud. Det er i grove trekk midtfylket vest for Tyrifjorden, sørvestre deler av Ringerike, Øvre 

Eiker nord for Hokksund og nordre deler av Flesberg. I tillegg er det tatt med 2 lokaliteter i Flå. Årets 

feltarbeid bygger på kunnskap om kjente revir opparbeidet igjennom feltarbeid i perioden 2000-2007. 

Det er foretatt en opprydding i datagrunnlaget som innebærer at revir hvor reirplassene har stått 

tomme i mange år eller som synes permanent okkupert av musvåk, er tatt ut. Elsa og Agnar Tenold og 

Ulf Myrvold har bidratt med opplysninger fra 2 av revirene. For øvrig er alt feltarbeid utført av 

undertegnede. 

 

Hekkeresultater 

Kommune 
Kjente 
revir 

Kontroller
te revir 

Ingen 
aktivitet Aktivitet 

Oppgitt 
hekking 

Vellykket 
hekking 

Ringerike 11 5 3 - - 2 

Flå 2 1 - 1 - - 

Sigdal 9 3 2 - 1 - 

Krødsherad 3 3 1 - - 2 

Modum 10 10 3 - 1 6 

Øvre Eiker 7 4 2 - - 2 

Flesberg 7 4 3 - - 1 

Sum 49 30 14 1 2 13 
Aktivitet:  Observasjon av voksne par, enkeltindivider eller reirbygging, men ikke påvist ruging. 

Oppgitt hekking:  Oppgitt etter påbegynt ruging. 

Vellykket hekking: Observasjon av store reirunger eller utflydde unger 

 

Kommentar 

Det er registrert aktivitet på i 16 av 30 kontrollerte revir, hvorav 13 med vellykket hekking. Grunnet 

prioritering av andre arter er en del revir nokså overfladisk undersøkt denne sesongen. I disse revirene 

er bare kjente reirplasser kontrollert med begrenset eller ingen leting etter alternative reir. Erfaringen 

tilsier at man da lett vil overse hekking. Det underbygges av at det i flere andre revir er observert 

utflydde unger i august, selv om alle kjente reirplasser i disse revirene har vært tomme.  

 

I en tidligere rapport om avgang av reir dokumenteres det at hønsehauken foretar hyppige reirbytter 

og at mange reir utgår etter få år (Jelstad, Busksvetten 2008). En viktig konsekvens av dette er at 

registrering av hønsehaukreir på viltkart må være en kontinuerlig prosess om det skal ha noen 

vesentlig verdi i forvaltningsmessig sammenheng. Hønsehaukens status på rødlista og de trusler den 

står overfor fra skogbruket, tilsier at den bør være en prioritert art for det frivillige ornitologiske miljøet i 

vårt fylke. Intensiv kartlegging i noen utvalgte områder med godt datagrunnlag er en egnet metode. 

 

Vernesaker 

I de kontrollerte hekkebiotopene er det i 2008 ikke registrert hogst eller aktivitet i strid med 

bestemmelsene som ligger til grunn for miljøsertifiseringen i skogbruket. Det er tatt opp én sak med 

Det Norske Veritas, men det gjaldt en reirplass som ble hogd ut i 2007. 
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