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Hjelp Havets Haier sitt innspill til sak 5/2019 – 15. Pigghå
Generelt
Tidligere betydelige overfiske av pigghå er antatt å være hovedårsak til den kraftige bestandsreduksjonen i norske- og internasjonale farvann. Hjelp Havets Haier (heretter omtalt HHH) mener det er
helt avgjørende å opprettholde en streng føre-var-holdning i forvaltningen av denne arten, som er
definert som «sterkt truet» på den nasjonale rødlisten til Artsdatabanken av 2015. Pigghåbestanden i det
nordøstlige-Atlanterhavet er også vurdert som «kritisk truet» på den internasjonale rødlisten til IUCN.
Hai og skater (bruskfisk) skiller seg betraktelig fra de fleste beinfisker når det kommer til forplantning og
evne til rekruttering av bestander. De fleste arter er svært langlivede og kjønnsmodnes først i høy alder.
Pigghåhunner når for eksempel kjønnsmoden alder først mellom 10 – 15 år. Bruskfiskene har også ofte
lange drektighetsperioder, for så å få avkom pr graviditet. Hos pigghå er drektighetsperioden hele 18 –
22 måneder (!) og antallet avkom pr periode er gjerne kun mellom 1 – 20 individer.

HHH mener at:










Forvaltningen av pigghå må utføres med en sterk føre-var-holdning og med det mål å bygge opp
igjen den sterkt truede bestanden til nivåer som var mer vanlig tidligere
Et forbud mot direktefiske av pigghå må opprettholdes i henhold til dagens forskrift
Bifangst av pigghå må holdes til et absolutt minimum, og dagens bifangstkvote på 15 prosent
avregnet på halvårsbasis vedrørende arten bør reduseres ytterligere før ny informasjon om
bestanden foreligger. Å avregne pigghåfangster på halvårsbasis kan også anses som et
direktefiske for enkelte områder da store antall pigghå typisk bare er i konflikt med fiskere i et
avgrenset område noen få uker gjennom året. Dette er antatt å være i perioder da de større
stimene på opptil 20.000 individer dannes – ofte med gravide hunner som største innslag i
stimene.
Det bør innføres redskapsbegrensninger for garnfiske i de tider av året pigghå er i de aktuelle
fangstområder.
Det må ikke igangsettes overvåkingsfiske etter pigghå.
Det bør etableres et eget merkefiske (se avsnitt under for beskrivelse) etter pigghå i norske
farvann, gjennom et samarbeid med andre relevante nasjoner i Nordsjøen og Skagerrak.
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.



Levedyktig bifangst av pigghå skal uten unntak slippes tilbake i havet - gjerne etter fullført
merking som omtalt over.

Merkefiske
HHH ber Fiskeridirektoratet om å etablere et merkefiske etter pigghå for å innhente ny og sårt tiltrengt
kunnskap om en sterkt truet rødlistet haiart. Det er Havforskningsinstituttet som er tiltenkt
hovedansvar for merkefisket, men med et nært samarbeid med medlemmer av Norges Fiskarlag og
Norges Kystfiskarlag.
Merkefiske bør foregå på følgende måte:
Havforskningsinstituttet utvikler en metodikk for «catch and release» som fanger inn, merker og slipper
ut igjen pigghå på en skånsom måte. Fiskere som får pigghå i sine redskaper merker disse med små
nummererte merker (såkalte «tags») og noterer ned art, lengde (eventuelt også vekt – basert på
omregningsfaktor), fangstdato, fangststed og fangstmetode. Fisken slippes så tilbake i vannet. Data
innrapporteres til Havforskningsinstituttet på månedsbasis. Ved gjenfangst noteres tilsvarende data ned
og sendes Havforsknings-instituttet på samme måte. For arbeidet blir fiskeren kompensert økonomisk pr
merkede fisk – og per fisk som gjenfanges. Fotodokumentasjon er viktig.
Merkefisket omtalt over vil være en vinn – vinn situasjon for alle parter:
 Forskere både nasjonalt og internasjonalt får tilgang på ny informasjon om pigghå som vil være
verdifullt i fremtidige bestandsvurderinger
 Fiskere får betalt for å gjøre en god jobb, og vil samtidig bidra til å sikre arter for fremtiden slik at
disse forhåpentligvis en dag blir forsvarlige å beskatte kommersielt igjen
 Pigghåbestanden vil på sikt kunne gjenoppbygges (eventuelt «avsløres» som bedre enn fryktet),
som er viktig, både for det marine økosystemet og for fiskerinæringen
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