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Høring av forslag om regulering av fisket etter tobis i 2021
1. Innledning
Fiskeridirektoratets forslag til regulering av fisket etter tobis i 2021 ble behandlet som
sak 30/2020 i den skriftlige høringen av reguleringsforslag for 2021. Forslaget ble lagt ut
på Fiskeridirektoratets nettside i uke 42, med høringsfrist 5. november.
Det vises til direktoratets nettsider 1for fullstendig oversikt over innspillene til denne
saken.
2. Regulering av fisket etter tobis i 2021
I høringsdokumentet forutsatte Fiskeridirektoratet at tobisfisket i 2021 reguleres i
henhold til den områdebaserte forvaltningsmodellen. Dette innebærer at
Havforskningsinstituttet (HI) gir råd om foreløpig kvote tidlig i 2021, samt råd om hvilke
områder som skal åpnes for fiskeri. Det vil bli fastsatt en regulering med grunnlag i det
foreløpige rådet. Reguleringen vil eventuelt bli justert når det endelige rådet foreligger
etter tobistoktet våren 2021. Fra reguleringsårets start i 2021 vil fisket etter tobis være
regulert med et generelt forbud mot fiske. Etter at det foreløpige rådet foreligger vil det
bli fastsatt en oppdatert forskrift.
Det følger av høringsinnspillene at Norges Fiskarlag og Pelagisk forening støtter en slik
tilnærming. Forslaget opprettholdes.
Videre ble det foreslått at Fiskeridirektoratet kan stenge områder for fiske etter tobis i
inntil 14 dager, hvoretter området gjenåpnes automatisk, dersom det påvises mer enn
10 % tobis under minstemål målt i antall i de enkelte fangster. Områdene stenges basert
https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Dokumenter/Reguleringsmoetet2/Hoeringer-avreguleringer-for-2021-reguleringsmoetet.
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på prøver og anbefalinger innhentet fra Kystvakten eller Fiskeridirektoratets sjøtjeneste.
Tobisfisket er et intenst fiske der store fangster tas på kort tid på relativt små felt og hvor
sammensetning av fisk i området er relativt lik. Derfor er det tilstrekkelig med én
kvalifisert prøve for å kunne stenge områder for fiske etter tobis.
Det var ingen særskilte kommentarer til dette i høringsinnspillene. Forslaget
opprettholdes.
Det legges til grunn at Norge og EU ikke avtaler overføring av tobis mellom partene i
2021. Videre at svenske fartøy henhold til «Sverigeavtalen» blir gitt anledning til å fiske
800 tonn industrifisk, inkludert tobis.

Figur 1. Kart over områder i den områdebaserte tobisforvaltningen. Gyldig fra og med 2020.

Vår referanse: 20/18273
Side: 2/4

3. Bifangst av andre arter
Historisk sett har fisket etter tobis vært å regne som et relativt rent fiskeri med lite
bifangst når det er god tilgang på tobis i de ulike feltene. Årets sesong har imidlertid vist
at det kan være mye bifangst av annen fisk på enkelte felt hvor arter som blant annet
hyse og hvitting er i sterk vekst og opptrer på feltene samtidig med et pågående
tobisfiske.
For å redusere risikoen for at det blir tatt store kvanta bifangst av andre arter i
tobisfisket – fangster som går til oppmaling - mener Fiskeridirektoratet at den beste
løsningen er å innføre et RTC-regime. Dette er et utprøvd tiltak som en har gode
erfaringer med i andre fiskerier i Nordsjøen, jf. utøvelsesforskriften § 47 andre og tredje
ledd.
I reguleringsforslaget ble det foreslått at direktoratet på et senere tidspunkt foreslår
kriterier for et slikt RTC-regime og at saken behandles i nær dialog med næringen, i tråd
med samarbeidet i tobisforvaltningen ellers.
Det følger av høringsinnspillene at næringen i utgangspunktet er positiv til en dialog om
dette. Fiskeridirektoratet vil i løpet av januar/februar 2021 legge frem konkrete forslag
til RTC-kriterier og invitere relevante aktører for å drøfte forslaget.

4. Evaluering av forvaltningsmodellen
Tobisforvaltningen evalueres jevnlig av representanter fra næringen, HI og
Fiskeridirektoratet. Forrige evaluering var før 2020-sesongen og medførte enkelte
områdejusteringer. Neste evaluering vil være før 2022-sesongen.
I tråd med vanlig praksis vil årets tobissesong gjennomgås i et årlig
oppsummeringsmøte mellom Fiskeridirektoratet, HI og næringen. Møtet vil bli holdt i
løpet av desember 2020/januar 2021.
5. Kvotefleksibilitet
Det følger av høringsinspillene fra Norges Fiskarlag og Pelagisk forening at kvotefleksibilitet
på fartøynivå bør vurderes innført i den områdebaserte forvaltningsmodellen.
Fiskeridirektoratets initiale kommentar er at et slik forslag ikke harmonerer med
gjeldende forvaltningsmodell. Det bemerkes også at biologiske forhold (store naturlige
svingninger i bestanden ettersom rekrutteringen i stor grad er avhengig av én årsklasse)
taler imot forslaget.
Fiskeridirektoratet anser derfor at dette ikke er en aktuell tilnærming for 2021sesongen. Direktoratet vil i samråd med HI utrede spørsmålet grundigere i løpet av
2021.
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