SAK 4/2019
REGULERING AV FISKET ETTER STORSKATE (DIPTURUS BATIS)

Storskate (Dipturus batis) er kategorisert som kritisk truet (CR) i Artsdatabanken.
Fiskeridirektoratet har i den forbindelse bedt Havforskningsinstituttet om oppdatert
bestandsinformasjon om storskate i norsk og internasjonalt farvann. Oversendelsen fra
Havforskningsinstituttet er lagt ved saksdokumentet i sin helhet. Her fremkommer det at det
er vanskelig å artsbestemme individer i Dipturus batis familien, og at det dermed ikke er
sikkert om det kun er Dipturus batis som er truet, eller om dette også gjelder Dipturus
intermedius. Imidlertid anbefaler Havforskningsinstituttet en føre-var tilnærming i
beskatningen også av Dipturus intermedius blant annet som følge av at den ofte
sammenblandes med andre store arter og at man foreløpig ikke har informative artspesifikke
data.
Basert på tilbakemeldingen fra Havforskningsinstituttet ser Fiskeridirektøren det som
hensiktsmessig å foreslå for Nærings- og fiskeridepartementet at det det blir forbudt å fiske
skater fra artskomplekset Dipturus batis. Fiskeridirektøren vil også anbefale Nærings- og
fiskeridepartementet å ta inn forbudet i gjeldende forskrift 13. desember 2013 nr. 1507 om
forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå, håbrann og silkehai, og at denne forskriften
endrer tittel til «forskrift om forbud mot fiske og fangst av hai og skate».
Forslaget om forbud mot fiske etter storskater (Dipturus batis og Dipturus intermedius)
innebærer at fangst av død og døende storskate skal tas med til land, mens levende og
levedyktig storskate skal gjenutsettes straks på en skånsom måte. For de tilfeller der fangsten
eller verdien av fangsten blir gjenstand for inndragning er det salgslagene og regionkontorene
som i første omgang vurderer om det eventuelt skal gis 20 % ilandføringsvederlag for
fangsten. Dersom vedtaket påklages er det Fiskeridirektoratets hovedkontor i Bergen som er
ansvarlig for å behandle klagen.

Fiskeridirektøren foreslår å forby fiske av skater fra artskomplekset Dipturus batis.
Fiskeridirektøren foreslår også å endre tittel på forskrift 13. desember 2013 nr. 1507 om
forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå, håbrann og silkehai, til «forskrift om forbud
mot fiske og fangst av hai og skate», og ta inn forbudet mot fiske etter storskate i denne.
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