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WWFs innspill til «Sak 33 – Eventuelt - Innspill til styrking av forvaltning og økt
datagrunnlag for pigghå, håbrann, brugde, silkehai og håkjerring i 2021»

Regjeringen skal ifølge Granavolden-plattformen «arbeide for å ta vare på truede arter og
naturtyper og sikre et representativt utvalg av norsk natur». Regjeringen har også som mål «å
nå ambisjonene i Aichi-målene, og følge opp naturmangfoldmeldingen i tråd med Stortingets
innstilling». I henhold til Granavolden-plattformen skal også regjeringen «føre en ambisiøs klimaog miljøpolitikk som bygger på forvalteransvaret og føre-var-prinsippet».
WWF Verdens naturfond (WWF) er bekymret for situasjonen for de utrydningstruede haiartene
pigghå (Squalus acanthias), håbrann (Lamna nasus) og brugde (Cetorhinus maximus) i norske
farvann. Nyere kunnskap om livsløpet til håkjerring (Somniosus microcephalus) viser at den er
mer risikoutsatt for overfiske og andre negative menneskeskapte påvirkninger enn tidligere
antatt.
WWF mener at:
•
•
•
•
•
•

•

det må etableres en gjenoppbyggingsplan for pigghå og håbrann i norske farvann.
forbudet mot direkte fiske av pigghå, brugde, håbrann og silkehai opprettholdes i
henhold til eksisterende forskrift.
bifangst av pigghå, håbrann, brugde og silkehai skal holdes til et minimum, og
dagens bifangstkvote for pigghå på 15 % avregnet på halvårsbasis endres til 10 %
avregnet på ukesbasis.
levende bifangst av pigghå, brugde, håbrann og silkehai uten unntak skal slippes
tilbake i havet.
bestemmelse om ikke å utføre et overvåkingsfiske av pigghå og håbrann
opprettholdes.
arbeidet med merkefisket etter pigghå styrkes og at det etableres et liknende
merkefiske for håbrann i norske farvann. Merkefisket skal ha som formål om å innhente
ny bestandskunnskap uten å påvirke disse i negativ grad i henhold til internasjonale
forpliktelser.
det inkluderes et forbud mot å skjære finner av alle haiarter i norske farvann før
fangsten er landet.

•

frem til det er innhentet mer og ny kunnskap om håkjerring i norske farvann skal
denne inkluderes i forskriften med et tilsvarende forbud mot direkte-, bifangst- og
fritidsfiske som artene pigghå, håbrann, brugde og silkehai.

Internasjonal forpliktelse
Norge har gjennom Konvensjonen for biologisk mangfold (CBD) forpliktet seg til å forhindre tap
av arter. Fiskeri skal ikke ha negative konsekvenser for truede arter.
Aichi-mål 6 i nevnte konvensjon beskriver:
«Innen 2020 er alle bestander av fisk og evertebrater samt akvatiske planter forvaltes og høstes
bærekraftig, lovlig og har en økosystemtilnærming, dette for å hindre overfiske,
gjenoppbygningsplaner/-metoder er på plass for alle minkende bestander, fiskeri har ingen
betydelige negative konsekvenser for truede arter og sårbare økosystemer og påvirkningen på
bestander, arter og økosystemer fra fiskeri er innen trygge økologiske grenser.»
WWF mener dagens manglende gjenoppbygningsplaner for de utrydningstruede artene pigghå
og håbrann bryter med internasjonale forpliktelser for å ivareta sårbare arter.

Globalt og nasjonalt utrydningstruede arter
Pigghå er oppført som “sterk truet” (EN) både på nasjonal rødliste av 2015 og i hele det
nordøstlige Atlanterhavet på internasjonale rødliste til Verdens Naturvernunion (IUCN) over
truede arter.
Brugde og håbrann er oppført som henholdsvis “Truet” (EN) («Sårbar» på IUCNs internasjonale
rødliste) og “Sårbar” (VU) («Sårbar» på IUCNs internasjonale rødliste) på nasjonal rødliste.
Brugde og håbrann står også oppført på Konvensjonen for internasjonal handel med truede arter
(CITES) Appendix II over arter som krever spesielt vern.
Håkjerring er oppført som «Datamangel» (DD) på Artsdatabankens nasjonale rødliste over
truede arter, og «Nær truet» (NT) på IUCNs internasjonale rødliste. For håkjerring har det
kommet ny kunnskap om kjønnsmodning og levealder for arten, som viser at denne fisken høyst
sannsynlig er mer risikoutsatt for overfiske enn tidligere antatt.
WWF mener pigghå, håbrann og brugde må forvaltes etter oppdaterte råd fra ICES som
anbefaler «null fangst» for alle tre artene. Håkjerring bør, i lys av ny kunnskap om
kjønnsmodning og levealder, også forvaltes etter «nullfangst-regime» frem til ny kunnskap om
bestanden foreligger. WWF mener også at forbudet mot fiske av silkehai kan videreføres.
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Merkefiske
WWF er glad for å se at det har blitt etablert et lite merkefiske etter pigghå i norske farvann,
ledet av Havforskningsinstituttet. WWF mener videre at dette merkefisket må styrkes for å
fremskaffe mer kunnskap om arten uten å påvirke bestanden negativt. WWF mener også at det
må etableres et liknende merkefiske for håbrann i norske farvann.
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