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Regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2021
Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 20.-21. oktober 2020 og fattet
følgende vedtak:
«Tobis
Norges Fiskarlag viser til at det i vinter ble gjennomført en metoderevisjon av den områdebaserte
forvaltningsmodellen av tobis i norsk sone i Nordsjøen. Det ble ikke foreslått noen grunnleggende
endringer i forvaltningsmodellen. Små tilpasninger/justeringer er blitt gjort underveis tidligere og
det antas at det også vil være mulig å gjøre fremover. ICES har plan om benchmark av blant annet
tobis i Nordsjøen i 2021. Dersom en slik gjennomgang får konsekvenser for hvordan
kvoterådgivningen skal gjennomføres vil en komme tilbake til saken.
Spørsmål å kunne innføre kvotefleksibilitet (fartøynivå) over årsskiftet bør også vurderes i den
områdebaserte forvaltningsmodellen.
Det fastsettes en totalkvote for hele NØS utenom Vikingbanken (forvaltningsområde 5). I dette
området vil Havforskningsinstituttet gi et eget kvoteråd. Fiskarlaget mener at forskerne,
forvaltningen og næringen gjennom dialog har funnet akseptable løsninger knyttet til den
områdebaserte forvaltningsmodellen, og er fornøyd med at den videreutvikles.
Norges Fiskarlag legger til grunn at reguleringen av tobisfisket videreføres i 2021 etter de samme
prinsipper som i 2020.
Den foreløpige kvoten i 2020 ble fastsatt til 70.000 tonn medio februar. Kvoten ble justert 6. mai
fra 70.000 tonn til 110.000 tonn. Endelig kvoteråd på 250.000 tonn kom 14. mai. Det var svært
viktig at den foreløpige kvoten ble justert når en under toktet så at det endelige kvoterådet ville bli
betydelig høyere enn det foreløpig kvote var satt til. Norges Fiskarlag forventer at det også
fremover vil være vilje til å gjøre oppjustering av kvote underveis når det akustiske toktet tydelig
viser at bestanden er bedre enn antatt.
Norges Fiskarlag viser til de overraskende utfordringene med bifangst av konsumarter (særlig
hyse) i tobisfangstene denne sesongen, noe som er svært uvanlig, men som trolig skyldes sterke
hyseårsklasser i Nordsjøen. Fiskarlaget ønsker å diskutere nærmere tiltak for å hindre denne type
innblanding med myndighetene, og her kan bl.a. midlertidige områdestengninger (RTC) være
relevant å vurdere.»

og F is k a r la g et s Ser vicek on t or A S P o s tb o ks 1233 To rga rd , 7462 T ro n d h e im
E-post: fiskarlaget@fiskarlaget.no www.fiskarlaget.no Telefon: 73 54 58 50
Organisasjonsnr.: Norges Fiskarlag 938 500 290 Fiskarlagets Servicekontor 984 152 094

«Øyepål
Norges Fiskarlag registrerer at ICES tilrår, på basis av MSY tilnærming (escapement strategy), at
totaluttaket av øyepål i Nordsjøen og Skagerrak (ICES-område 4 og 3.a.) for perioden 1. november
2020 – 31. oktober 2021 ikke overstiger 254 038 tonn. Dette rådet er 52 % økning sammenlignet
med rådet for 2020. Fiskarlaget legger til grunn at det fastsettes en norsk øyepålkvote for 2021
etter samme mal og praksis som de siste årene.
Det vises til at det har vært jobbet med å få på plass en revidert forvaltningsstrategi for øyepål.
ICES har konkludert med at en forvaltningsplan der en fastsetter et gulv til 30.000 tonn og et tak
på 200.000 tonn er bærekraftig. Norge og EU har ennå ikke avklart en ny forvaltningsregel. I den
grad en forvaltningsregel får konsekvenser for reguleringen av øyepål må en komme tilbake til
dette.
Norges Fiskarlag tilrår at en viderefører samme reguleringsmodell i dette fisket i 2021som i 2020,
hvor det fastsettes maksimalkvoter på fartøynivå i NØS. Gitt at Norge får øyepålkvote i EU/UKsonen for 2021 bør dette fisket reguleres med fartøykvoter eller en forsiktig overregulering som i
2020.
Det tilrås at bifangster av sild i øyepålfisket avregnes av det enkelte fartøys sildekvote og ikke
begrenses av en øvre innblandingsprosent på 10 prosent, jfr. anmodningen organisasjonen har
påpekt i innspillet om reguleringen av fisket etter nordsjøsild i 2021 – behov for å vurdere praksis
knyttet til bifangstregelverket.
Norges Fiskarlag er kjent med at det foreligger en rapport utarbeidet av Fiskeridirektoratet som
omhandler artssammensetning og lengdefordeling i fisket med småmasket trål etter målartene
øyepål og kolmule i perioden 2014-2019. Innholdet i rapporten ble presentert for representanter i
Norges Fiskarlag gjennom et digitalt møte i uke 42. I rapporten belyses bl.a. avvik mellom det som
fartøy rapporterer av arts- og størrelsessammensetning i fangstene gjennom ERS, det som
registreres på sluttseddelen og de resultater direktoratets prøvetaking kom fram til.
Næringen er opptatt av å få til en registrering av arter og størrelser i fangstene som er så nært opp
til den reelle sammensetningen som mulig slik at ressursregnskapet blir mest mulig korrekt.
Næringen mener det har skjedd forbedringer på dette området de siste årene, men Norges
Fiskarlag ønsker å videreføre dialogen med Fiskeridirektoratet om disse spørsmålene for derved å
avklare målrettede tiltak.»
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