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REGULERING AV FISKET ETTER TOBIS I 2016

1. Sammendrag
Fiskeridirektoratets innstilling til regulering av fisket etter tobis i 2016 ble behandlet som sak
34/2015 på reguleringsmøtet som ble avholdt 4.- 5. november 2015.
Sett hen til at Havforskningsinstituttet vil gi råd om foreløpig kvote i februar 2016 samt også
gi råd om hvilke områder som skal åpnes for fiskeri, vil Fiskeridirektoratet vente til etter at
rådene er gitt med å utarbeide en helhetlig regulering av tobisfisket i 2016.
2. Evaluering av forvaltningsmodellen
Høsten 2013 og våren 2014 ble den norske forvaltningsmodellen for tobis 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.

Figur 1. Kart over områder i den områdebaserte forvaltningen
3. Fisket etter tobis i 2015
Fisket etter tobis i 2015 ble gjennomført i henhold til den områdebaserte
forvaltningsmodellen, i henhold til endringene som ble gjort som følge av evalueringen av
modellen før 2014-sesongen.
Totalt ble det tatt 100 859 tonn tobis, hvor av vel 33 000 tonn ble tatt i april og 63 000 tonn
ble tatt i mai. Siste fangst ble levert 6. juni. Samlet leverte 30 norske fartøy tobisfangster fra
NØS i 2015.
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)
100 859
0
100 859

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret i Fiskeridirektoratet per 9. oktober 2015
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4. Regulering av fisket etter tobis i 2016
I reguleringsmøtet forutsatte Fiskeridirektøren at tobisfisket i 2016 reguleres i henhold til
forvaltningsplanen. Det fremkom ingen kommentarer til dette i reguleringsmøtet.
I de bilaterale forhandlingene mellom Norge og EU for 2016 ble det ikke avtalt overføring av
tobis mellom partene.
I påvente av at råd om foreløpig kvote og hvilke områder som skal åpnes for fiskeri i 2016
foreligger i februar/mars 2016, vil Fiskeridirektoratet vente med å fastsette reguleringen av
tobisfisket i 2016 ut over et generelt forbud.
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