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Deres referanse

Regulering av fisket etter skate- Innspill fra Norges Fiskarlag
Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag har i dag fattetfølgende vedtak:
<Norges Fiskarlag viser til Fiskeridirektoratets forslag om regulering av fisket etter storskate i sak
412019, som er lagt frem for Reguleringsmøtet.

Fiskeridirektoratet har foreslått et totalforbud av skater fra artskomplekset Dipturus botis (storskate),
og skriver i sitt høringsnotat bl.a. 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 anbefoler Hauforslvtingsinstituttet enføre-var
tilnærming i beskatningen også av Dipturus intermedius blant annet somfølge av at den ofte
sammenblandes med andre store artel og at manforeløpig ikke har informative artsspesifikke data.>
Innblanding av ulike skatearter som bifangst er mest utbredt i linefiske, men slike bifangster inngår
også i garn, snurevad og tråI. I følge Fiskeridirektoratets fangststatistikk over datafattige bestander
har norske fartøy i gjennomsnitt landet om lag 500 tonn skater/rokker årlig i siste 1O-årsperiode (88 %
fra konvensjonelle redskaper). Ut fra en helhetsvurdering, hvor en bl.a. vektlegger utfordringer knyttet
til artsbestemmelser og praktisk gjennomføring av fiskeriene, anser Norges Fiskarlag at det vil være
mest tjenlig med et bifangstregime for å begrense uttaket av storskate.
Norges Fiskarlag går derfor inn for at det etableres et bifangstregime knyttet til storskate etter samme
mønster som vi har for pigghå og at bifangstnivået minst må være i samme størrelsesorden som i
pigghåreguleringene. En bifangstregel må også omfatte reketråI.
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Norge Fiskarlag mener også at det er viktig at HI fortsetter å innhente ytterligere kunnskap om skatene
slik at vi fär et best mulig kunnskapsgrunnlag å forvalte disse bestandene.>
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