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REGULERING AV FISKET ETTER TOBIS OG ØYEPÅL I2018.

Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 3.-4. oktober d.å. og fattet slikt
vedtak:

<Regulering av fisket etter tobis
Norges Fiskarlag viser til at forvaltningsplanen for tobis i NØS er områdebasert, og at

fiskerimyndighetene i samarbeid med næringen har foretatt årlige evalueringer og justeringer av

modellen. Dette fungerer godt, og Norges Fiskarlag legger til grunn at en slik evaluering også vil skje i
2018. Fiskarlaget mener at det er viktig å videreføre praksisen med justering av område og
fiskeperiode, avhengig av utviklingen i fisket.

Fiskarlaget viser imidlertid til at det gis forskjellige kvoteråd og områdeinndelinger for tobis fra
henholdsvis ICES og fra Havforskningsinstituttet. På sikt bør man forsøke å enes om å gi et omforent
kvoteråd gjennom ICES, hvor en også får inn elementer av fellesforvaltning mellom Norge og EU.

Norges Fiskarlag legger til grunn at reguleringen av tobisfisket videreføres i 2018 etter de samme

prinsipper som i 2017. Eventuelle justeringer må skje i nær dialog med myndighetene når en kjenner
mere detaljer om kvoteramme for 2018.

Regulering av fïsket etter øyepål
Norges Fiskarlag går inn for at det i 2018 bør settes separate maksimalkvoter på fartøynivå både for
fiske i NØS og i EU-sonen dersom Norge tildeles kvote i dette området for 2018. Det er også viktig at
fartøyene gis anledning til å laste båtene i henhold til lastekapasitet, og ikke konsesjonskapasitet

Fisket etter øyepäl må kunne utøves hele året etter samme mønster som EU-flåten.>
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