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5.12 TOBIS   

 

5.12.1 FISKERIENE I 2018 

 

I 2018 fisket norske fartøy totalt 69 531 tonn tobis, jf. tabell 1. Svenske fartøy, som i 

henhold til bilateral avtale disponerte en kvote på 800 tonn industrifisk, rapporterte 

fangster på 743 tonn av tobis i NØS i 2018. For øvrig hadde ikke utenlandske fartøy 

anledning til å fiske tobis i norske farvann. 

 

 

Tabell 1: Norske fartøys kvoter, fiske og fangstverdi i 2018. 

Område Kvote 

(tonn) 

Fangst 

(tonn) 

Verdi 

(1 000 kr) 

Norges økonomiske sone 70 000 69 531 153 699 

EU-sonen 0 0 0 

Totalt 70 000 69 531 153 699 

Kilde: Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister per 20. mai 2019. 

 

 

Fisket etter tobis i 2018 ble gjennomført i henhold til den områdebaserte 

forvaltningsmodellen. 

 

Den 6. februar 2018 ga Havforskningsinstituttet et foreløpig råd om tobisfisket i NØS i 

2018. Havforskningsinstituttet foreslo at totalkvoten ble begrenset til 70 000 tonn, og at 

underområdene 1b, 1c, 2a, 2c, 3a, 3b og 4a (se figur 1) ble åpnet for tobisfiske i perioden 

fra 15. april til 23. juni 2018. 

 

Havforskningsinstituttet gjennomførte i perioden 23. april til 14. mai 2018 et tokt i 

tobisområdene. Toktet avdekket en fortsatt tallrik 2016-årsklasse men at rekrutteringen 

av 2017-årsklassen var svak. Videre hadde den individuelle veksten vært svak, trolig pga. 

lav temperatur og liten tilgang til dyreplankton. På dette grunnlag opprettholdt 

Havforskningsinstituttet sitt foreløpige råd om at tobiskvoten i 2018 ikke skulle overstige 

70 000 tonn. 

 

Havforskningsinstituttets anbefalinger ble fulgt i reguleringsforskriften. Maksimalkvoten 

for de enkelte fartøy ble fastsatt på basis av en kvoteenhet på 2,4.  

 

Totalt ble det tatt 69 531 tonn tobis, hvorav nesten 60 000 tonn ble tatt i april. Første 

fangst ble tatt den 22. april og den siste 13. juni. I alt leverte 25 norske fartøy 

tobisfangster fra NØS i 2018. 
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Figur 1. Kart over områder i den områdebaserte forvaltningen. 

 

 

5.12.2 FISKERIENE I 2019 

 

Den 11. februar 2019 ga Havforskningsinstituttet et foreløpig råd om tobisfisket i NØS i 

2019. Havforskningsinstituttet foreslo at totalkvoten ble begrenset til 55 000 tonn, og at 

underområdene 1b, 1c, 2b, 2c, 3c, 3b og 4a (se figur 1) ble åpnet for tobisfiske i perioden 

fra 15. april til 23. juni 2019. Kvoteenheten ble satt til 1,9. 

 

Havforskningsinstituttet gjennomførte et tokt på tobisfeltene 23. april til 13. mai 2019. I 

toktrapporten kommer frem at 2016-årsklassen av tobis fortsatt er svært tallrik, og at 

2017-årsklassen er svak mens 2018 årsklassen er middels sterk. Beiteforholdene våren 

2019 har vært gode, men individveksten er lavere enn normalt da dårlig vekst i 2018 har 

medført at lengden på to- og treåringene er mindre enn vanlig. Videre er utbredelsen god, 

da det ble observert fangstbare forekomster i alle forvaltningsområdene 1-4 i den sørlige 

delen av den norske sonen i Nordsjøen. Antall ettåringer og toåringer er i tråd med 
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prognosene som lå til grunn for det foreløpige rådet. Antall treåringer er imidlertid målt 

vesentlig høyere enn hva som ble predikert.  

 

På dette grunnlag tilrår Havforskningsinstituttet at året tobiskvote økes til 125 000 tonn. 

Havforskningsinstituttet tilrår også at område 5 forblir stengt grunnet lavt 

biomasseestimat på Vikingbanken. 

 

Havforskningsinstituttets anbefalinger har blitt fulgt og reguleringsforskriften er blitt 

endret tilsvarende. Maksimalkvoten beregnes med en kvoteenhet på 4,34. 

 

Første fangst ble innmeldt den 17. april og per 20. mai har 25 fartøy meldt inn vel 78 000 

tonn ifølge ERS-meldinger.  

 

Svenske fartøy har meldt inn fangst på 520 tonn. 

 

 

5.12.3 FISKE I EU-SONEN 

 

I de bilaterale forhandlingene mellom Norge og EU for 2019 ble det ikke avtalt 

overføring av tobis mellom partene.  

 

 


