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SAK 30/2016 

 

 

REGULERING AV FISKET ETTER TOBIS I 2017 

 

 

1 SAMMENDRAG 

 

Fiskeridirektøren foreslår at tobisforvaltningen i 2017 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 

ønsket 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 månedsskiftet oktober/november 2016, er det naturlig at den nasjonale 

evalueringen finner sted etter at dette arbeidet er ferdigstilt. 

 

3 FISKET ETTER TOBIS I 2016 

 

Fisket etter tobis i 2016 ble gjennomført i henhold til den områdebaserte 

forvaltningsmodellen. 

 

Den 4. februar 2016 ga Havforskningsinstituttet et foreløpig råd om tobisfisket i NØS i 2016. 

Havforskningsinstituttet foreslo at den foreløpige totalkvoten skulle begrenses til 40 000 tonn, 

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

15. april til 23. juni 2016. I henhold til forvaltningsmodellen skal sesongen starte 23. april. 

Næringsorganisasjonene hadde fremmet ønske om å fremskynde sesongstarten med én uke. I 

2015 ble fisket åpnet den 15. april for å samle inn data for å vurdere effekten av å starte 

sesongen én uke tidligere  enn forutsatt i forvaltningsmodellen. Prøvene indikerte at 

gjennomsnittlig individvekst i denne uken ikke var dramatisk forskjellig fra vekten av fisk tatt 

uken etter. Havforskningsinstituttet ønsket ytterligere informasjon om vekstmønsteret og 

anbefalte en tidligere start også i 2016. 

 

I tillegg ble det anbefalt å åpne for et begrenset prøvefiske i underområde 4a. Formålet var å 

innhente informasjon og biologiske data fra feltet. Etter påmelding trakk Fiskeridirektoratet 

fem fartøy som på gitte vilkår kunne fiske i underområde 4a.  

 

Havforskningsinstituttet gjennomførte i perioden 25. april til 15. mai 2016 et tokt i 

tobisområdene. Toktet avdekket at 2015- årsklassen var meget svak i alle områder. Samtidig 

var mengden av 2- og 3-åringer forholdsvis høyt på ‘Inner Shoal West’ og ‘Outer Shoal’. 

Høye tettheter av eldre tobis på ‘Engelsk Klondyke’ indikerte fortsatt god gytebestand i deler 

av område 4. Havforskningsinstituttet konkluderte med at i lys av den dårlige rekrutteringen 

av 2015-årsklassen burde årets kvote ikke økes utover den foreløpige kvoten på 40 000 tonn. 

Et slik uttak ville sikre en restbestand som kan gyte og gi grunnlag for en moderat startkvote i 

2017. Videre anbefalte Havforskningsinstituttet å åpne underområde 4a for regulært fiske.  
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Havforskningsinstituttets anbefalinger har blitt fulgt i reguleringsforskriften. 

 

 
 

Figur 1. Kart over områder i den områdebaserte forvaltningen. 

 

 

Totalt ble det tatt 40 867 tonn tobis, hvor av vel 13 400 tonn i april og omlag 27 500 tonn ble 

tatt i mai. Siste fangst ble tatt den 25. mai. I alt leverte 28 norske fartøy tobisfangster fra NØS 

i 2016. 

 

 

Tabell 2: Norske fartøys fiske etter tobis i 2016 

Område Kvote (tonn) Fangst (tonn) 

Norges økonomiske sone 40 000 40 867 

EU-sonen 0 0 

Totalt 40 000 40 867 

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret i Fiskeridirektoratet per 5. oktober 2016. 

 

I henhold til avtale med EU fisket svenske fartøy 715 tonn tobis av en kvote på 800 tonn 

industrifisk.  
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3.1 FISKE I EU-SONEN 

 

I de bilaterale forhandlingene mellom Norge og EU for 2016 ble det ikke avtalt overføring av 

tobis mellom partene.   

 

 

4 REGULERING AV FISKET ETTER TOBIS I 2017 

 

Fiskeridirektoratet er kjent med at det vil bli gjennomført en ‘benchmark’ om tobis 30. 

oktober til 4. november 2016. Etter denne prosessen tas det sikte på å evaluere den norske 

forvaltningsmodellen. Dette gjøres i samråd med næringen.  

 

Fiskeridirektoratet foreslår at tobisfisket i 2017 blir regulert i henhold til 

forvaltningsmodellen, tatt hensyn til eventuelle endringer som følge av evalueringen. Dette 

innebærer at det forventes at Havforskningsinstituttet gir råd om foreløpig kvote tidlig i 2017, 

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

2017.  

 

 


