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SAK 34/2015 

 

 

REGULERING AV FISKET ETTER TOBIS I 2016 

 

 

1 SAMMENDRAG 

 

Fiskeridirektøren forutsetter at tobisforvaltningen i 2016 blir i henhold til 

forvaltningsmodellen.  

 

 

2 EVALUERING AV FORVALTNINGSMODELLEN  

 

Høsten 2013 og våren 2014 ble den norske tobisforvaltningsmodellen evaluert. Konklusjonen 

var at modellen fungerer hensiktsmessig, men ny biologisk informasjon i kombinasjon med 

et ønske om å legge forholdene bedre til rette for et effektivt fiske medførte noen 

endringer.  Forvaltningsmodellen skal evalueres etter 2016-sesongen. Siden ICES planlegger 

en «benchmark» av tobis i 2016, er det naturlig at den nasjonale evalueringen finner sted etter 

at det arbeidet er ferdigstilt. 

 

 

3 FISKET ETTER TOBIS I 2015 

 

Fisket etter tobis i 2015 ble gjennomført i henhold til den områdebaserte 

forvaltningsmodellen, med hensyn til de endringer som ble gjort som følge av evaluering av 

modellen. 

 

Den 30. januar 2015 ga Havforskningsinstituttet et foreløpig råd om tobisfisket i NØS i 2015. 

Havforskningsinstituttet foreslo at den foreløpige totalkvoten skulle begrenset til 100 000 

tonn, og at underområdene 2b, 3a og 3b (se figur 1) ble åpnet for fiske etter tobis i perioden 

fra 15. april til 23. juni 2015. I henhold til forvaltningsmodellen skal sesongen starte 23. april. 

Næringsorganisasjoner hadde fremmet ønske om å fremskynde sesongstarten med en uke. 

Hovedgrunnen for at denne datoen ble valgt er at tobisen vokser hurtig i denne perioden og 

utsettelse av sesongstarten innebærer større avkastning per individ. Havforskningsinstituttets 

vurdering var at eksisterende datagrunnlag kunne ikke brukes til å forutsi vekstmønsteret i 

2015, samtidig som det er behov for å undersøke dette nærmere. I lys av at bestanden ble 

vurdert til å være god, tilrådet Havforskningsinstituttet at sesongen kunne starte 15. april. HI 

iverksatte plan for å innhente prøver fra årets fiskeri for å analysere hvor stor den individuelle 

vektøkningen er i denne perioden. 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 på gitte vilkår kunne fiske i underområde 4a.  

 

Havforskningsinstituttet gjennomførte i perioden 25. april til 15. mai 2015 et tokt i 

tobisområdene. Toktet avdekket en nedgang av 2013- årsklassen, som er mye raskere enn 

forventet. Estimert mengde tobis ble dermed ikke mer enn moderat. Med denne bakgrunn 

tilrådde Havforskningsinstituttet 13. mai 2015 at totaluttaket av tobis ikke bør overstige 

100 000 tonn i 2015.  

 

Havforskningsinstituttets anbefalinger har blitt fulgt i reguleringsforskriften. 
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Figur 1. Kart over områder i den områdebaserte forvaltningen. 

 

 

 

Totalt ble det tatt 100 859 tonn tobis, hvor av vel 33 000 tonn i april og 63 000 tonn ble tatt i 

mai. Siste fangst ble tatt den 6. juni. I alt leverte 30 norske fartøy tobisfangster fra NØS i 

2015. 

 

 

Tabell 2: Norske fartøys fiske etter tobis i 2015 

Område Kvote (tonn) Fangst (tonn) 

Norges økonomiske sone 100 000 100 859 

EU-sonen 0 0 

Totalt 100 000 100 859 

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret i Fiskeridirektoratet per 9. oktober 2015 

 

 

3.1 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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4 REGULERING AV FISKET ETTER TOBIS I 2016 

 

 

Fiskeridirektoratet forutsetter at tobisfisket blir regulert i henhold til forvaltningsmodellen. 

Det innebærer at det forventes at Havforskningsinstituttet gir råd om foreløpig kvote tidlig i 

2016, samt råd om hvilke områder skal åpnes. Deretter at endelig råd gis etter tobistoktet 

våren 2016.  

 

 


