
 

 

SAK 5.14  

 

ORIENTERING OM FISKET ETTER PIGGHÅ 

 

 

Som følge av at pigghå (Squalus acanthias) ble ført som kritisk truet (CR- Critically 

Endangered) på den norske rødlisten i 2006, har fisket etter pigghå siden 1. januar 2007 vært 

underlagt strenge reguleringer i Norge. Reguleringene i fisket etter pigghå har fått stor 

oppmerksomhet i næringen. Fiskeridirektoratet har mottatt flere innspill om at det observeres 

mye pigghå og at det er vanskelig å unngå pigghå i fangstene ved fisket etter andre arter. 

Næringen har også etterspurt mer forskning på pigghå for å øke kunnskapen om 

bestandssituasjonen. En evalueringsrapport fra en arbeidsgruppe i Fiskeridirektoratet ble lagt 

frem i reguleringsmøtet våren 2018 for innspill. Både innholdet i rapporten samt 

tilbakemeldingene viste at reguleringen av pigghå er svært krevende. Status for pigghå i 

Artsdatabanken ble i 2015 endret til sterkt truet (EN – endangered), noe som tilsier at 

bestanden er i bedring, men at man fortsatt må være forsiktig når det gjelder beskatningen av 

den. Rødlisten for arter skal etter planen oppdateres hvert femte år, det innebærer at neste 

oppdatering er i 2020. 

 

I juli 2018 ba Fiskeridirektoratet Havforskningsinstituttet om en ny vurdering av 

forvaltningen av pigghå etter at Havforskningsinstituttet i perioden 2014-2018 hadde mottatt 

støtte fra Fiskeridirektoratet til å samle inn og opparbeide pigghåprøver fra norske mottak. 

Formålet med prøvene var å etablere en basiskunnskap om hvilke deler av bestanden som 

utnytter ulike deler av norske kystfarvann gjennom året. Havforskningsinstituttet skrev i sin 

tilbakemelding den 20. desember 2018 (vedlagt) at denne kunnskapen vil kunne gi grunnlag 

for forvaltningstiltak som reduserer fiskernes problemer med bifangst, og vil også gi viktig 

input til den analytiske bestandsmodellen som benyttes av ICES til å estimere 

bestandsstørrelse og gi beskatningsanbefaling. I tilbakemeldingen fra Havforskningsinstituttet 

kommer det frem at det er betydelig usikkerhet knyttet til bestandsanalysen av pigghå. 

 

Basert på tilbakemeldingen fra Havforskningsinstituttet finner Fiskeridirektøren ikke at det er 

rom for å foreta endringer i reguleringen av pigghå som vil medføre et større uttak av pigghå 

enn gjeldende regulering åpner for.  

 

Fiskeridirektøren viser for øvrig til sak 4 der hun foreslår 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». 

 


