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Regulering av fisket etter pigghå og håbrann 2023 

Landsstyret i Norges Fiskarlag har i møte 25.-26.oktober d.å. fattet følgende vedtak:  
 

«Pigghå 
Norges Fiskarlag viser til at det for første gang siden 2009 er gitt et kvoteråd som åpner for fiske 
på haiartene pigghå og håbrann. Fiskarlaget registrerer at Havforskningsinstituttet har gjennomført 
et nytt årlig pigghåtokt med MS Skulebas i samarbeid med Måløy Videregående skule, og legger til 
grunn at det gjennomføres et slikt årlig pigghåtokt for å kartlegge mer kunnskap om bestanden. 

Pigghå har lenge vært vurdert som sterkt truet i rødlista, men fra og med 2021 ble pigghå endret 
til sårbar, som er et hakk opp i positiv retning for arten.  

ICES tilrår at det kan fiskes inntil 17 353 tonn pigghå i 2023 og 17 855 tonn i 2024 i ICES-
områdene 1–10, 12, og 14 i Nordøst Atlanteren. Ifølge oversikter fra ICES har uttaket av pigghå 
årlig vært under 1 000 tonn i disse områdene de to siste årene. 

Fangststatistikk tilbake i historien angitt i ICES dokumenter bekrefter at Norge har vært en 
betydelig fangstnasjon av pigghå. 

Organisasjonen over lengre tid har arbeidet med å få til mer praktiske rammevilkår knyttet til 
pigghå, slik at fiske etter andre fiskeslag kan gjennomføres uten å bryte gjeldene bifangstregler. 
Fiskarlaget forutsetter at det med neste års kvoteråd kan åpnes for et direkte fiske etter pigghå, og 
gjøres oppmykninger/justeringer i de strenge bifangstreguleringene som er gjeldene i dagens 
regulering.  
 

Håbrann 
Norges Fiskarlag viser til at bestanden av håbrann synes å være økende, jfr. kvoterådet fra ICES 
om å kunne fiske henholdsvis 219 tonn og 231 tonn i 2023 og 2024 i ICES-områdene 1–10, 12, og 
14 i Nordøst Atlanteren. Dette samsvarer også med det mange fiskere erfarer. Fiskarlaget mener 
derfor at det må kunne vurderes å tillate en innblanding av håbrann i fisket etter andre arter.» 

  

Med hilsen 
Norges Fiskarlag 

 
Jan Birger Jørgensen 

Trude Knutsen 
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