FISKERIENE I NORDSJØEN

9.11 TOBIS
9.11.1 FISKERIENE I 2014

I 2014 fisket norske fartøy totalt 82 499 tonn tobis, jf tabell 1. Svenske fartøy, som i
henhold til bilateral avtale disponerte en kvote på 800 tonn industrifisk, rapporterte
fangster på 775 tonn av tobis i NØS i 2014. Utenlandske fartøy for øvrig hadde ikke
anledning til å fiske tobis i norske farvann.

Tabell 1: Norske fartøys kvoter, fiske og fangstverdi i 2014
Kvote
Område
(tonn)
90 000
Norges økonomiske sone
0
EU-sonen
90 000
Totalt

Fangst
(tonn)
82 499¹
0
82 499

Verdi
(1 000 kr)
140 224
0
140 224
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Hvorav 160 tonn ble tatt i prøvefisket i område 4a.
Kilde: Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister per 7. mai 2015.

Fisket etter tobis i 2014 ble gjennomført i henhold til den områdebaserte
forvaltningsmodellen, med hensyn til de endringer som ble gjort som følge av evaluering
av modellen.
I april ga Havforskningsinstituttet et foreløpig råd om tobisfisket i NØS i 2014.
Havforskningsinstituttet foreslo at totalkvoten ble begrenset til 15 000 tonn, og at
underområdene 3b og 3c (se figur 1) ble åpnet for tobisfiske i perioden fra 23. april til 23.
juni 2014. I tillegg ble det anbefalt å åpne for et begrenset prøvefiske i underområde 4a.
Formålet er å innhente informasjon og biologisk data fra feltet. Etter påmelding trakk
Fiskeridirektoratet 5 fartøy som kunne fiske i underområde 4a på gitte vilkår.
Den 7. mai 2014 ga Havforskningsinstituttet et oppdatert foreløpig råd, basert på
foreløpige toktresultater, om tobisfisket i NØS i 2014. Havforskningsinstituttet foreslo at
totalkvoten ble begrenset til 30 000 tonn, mens det ikke ble anbefalt å endre hvilke
områder som er åpne for fiskeri.
Havforskningsinstituttet gjennomførte i perioden 28. april til 15. mai 2014 et tokt i
tobisområdene. Toktet avdekket at 2013- årsklassen har rekruttert bra i
forvaltningsområdene 2 og 3. Det ble også målt store tettheter av eldre fisk i
forvaltningsområde 4. Med denne bakgrunn tilrådde Havforskningsinstituttet 15. mai
2014 at totaluttaket av tobis ikke bør overstige 90 000 tonn i 2014. Basert på fordelingen

1

av bestanden anbefalte Havforskningsinstituttet at underområdene 2a og 4b også ble
åpnet for et fiskeri i 2014.
Havforskningsinstituttets anbefalinger har blitt fulgt i reguleringsforskriften.
Totalt ble det tatt 82 499 tonn tobis, hvor av vel 72 000 tonn ble tatt i mai. Fisket var
labert i juni slik at den 19. juni ble sesongen forlenget til 30. juni i henhold til
forvaltningsplanen. I alt leverte 33 norske fartøy tobisfangster fra NØS i 2014.

Figur 1. Kart over områder i den områdebaserte forvaltningen 2014

9.11.2 FISKERIENE I 2015

Den 30. januar 2015 ga Havforskningsinstituttet et foreløpig råd om tobisfisket i NØS i
2015. Havforskningsinstituttet foreslo at totalkvoten ble begrenset til 100 000 tonn, og at
underområdene 2b, 3a og 3b (se figur 1) ble åpnet for tobisfiske i perioden fra 15. april til
23. juni 2014. I følge forvaltningsmodellen skal fisket starte 23. april. I lys av at den
foreløpig kvoten var stor, hadde det kommet ønske fra næringen om å starte sesongen
tidligere. Dette for å gjøre avvikling av fisket lettere, bla fordi fisket i juni 2014 var labert
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og større fare for innblanding av småtobis da. Sesongstarten ble lagt til 23. april fordi
tobis vokser fort om våren og et for tidlig sesongstart kan bety dårligere utnyttelse av
ressursen. Havforskningsintituttets vurdering var at et tidligere start ikke ville medføre
stor risiko for et for høyt fisketrykk. Samtidig har instituttet kun data fra noen få år om
vekst i denne perioden. De ønsket derfor å samle inn prøver i denne perioden for å måle
den individuelle vektøkningen.
I tillegg ble det anbefalt å åpne for et begrenset prøvefiske i underområde 4a. Formålet er
å innhente informasjon og biologisk data fra feltet. Etter påmelding trakk
Fiskeridirektoratet 5 fartøy som kan fiske i underområde 4a på gitte vilkår.
Havforskningsinstituttet gjennomførte i perioden 25. april til 15. mai 2015 et tokt i
tobisområdene. Toktet avdekket at nedgangen av 2013- årsklassen, som viste god
rekruttering i fjorårets tokt, var større enn forventet, og at rekruttering av ettåringer ikke
er sterk utenfor forvaltningsområde 1.
Den 13. mai 2015 ga Havforskningsinstituttet et endelig råd om tobisfisket i NØS i 2015.
Havforskningsinstituttet anbefaling var at totalkvoten ikke burde økes utover 100.000
tonn. Videre anbefalte Havforskningsinstitutte åpning av forvaltningsområder 1b og 4a
for regulært fiske.
Havforskningsinstituttets anbefalinger har blitt fulgt i reguleringsforskriften.
Fisket har vært godt fra sesongstart. I tabell vises innrapportert fangst per 18. mai 2015,
på samme tid i 2014 var totalfangsten 35.325 tonn.

Tabell 2: Norske fartøys fiske etter tobis i 2015
Område
Norges økonomiske sone
EU-sonen
Totalt

Kvote (tonn)
100 000
0
100 000

Fangst (tonn)
80 192
0
80 192

Kilde: ERS innmeldinger til Fiskeridirektoratet per 18. mai 2014

9.11.3 FISKE I EU-SONEN

I de bilaterale forhandlingene mellom Norge og EU for 2015 ble det ikke avtalt
overføring av tobis mellom partene.
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