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Referat fra reguleringsmøtet om regulering av fisket etter tobis i 2018
1. Innledning
Fiskeridirektoratets innstilling til regulering av fisket etter tobis i 2018 ble behandlet som sak
28/2017 på reguleringsmøtet som ble avholdt 8.- 9. november 2017.
2. Evaluering av forvaltningsmodellen
Representanter fra Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og næringen møttes i
desember 2016 for å evaluere forvaltningsmodellen for tobis. Det ble enighet om å foreslå at
sesongen kunne starte 15. april i stedet for 23. april. Videre ble det foreslått å gjøre endringer i
områdeinndelingen som innebærer at det legges inn nye underområder i områdene 1 og 2.
Disse vises som underområder c i figur 1. C-underområdene vil alltid være åpne dersom det
tillates fiske i hovedområdene 1,2 eller 3. Den områdebaserte forvaltningsmodellen ble endret
i tråd med forslagene og vedtatt i forskrift 23. februar 2017 om regulering av fisket etter tobis
i 2017.
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Figur 1. Kart over områder i den områdebaserte forvaltningsmodellen for tobis

3. Regulering av fisket etter tobis i 2018
I reguleringsmøtet forutsatte Fiskeridirektøren at tobisfisket i 2018 reguleres i henhold til den
områdebaserte forvaltningsmodellen for tobis. Dette innebærer at det forventes at
Havforskningsinstituttet gir råd om foreløpig kvote tidlig i 2018, samt råd om hvilke områder
som skal åpnes for fiskeri. Det vil bli fastsatt en regulering med grunnlag i det foreløpige
rådet. Reguleringen vil bli justert når endelig råd foreligger etter tobistoktet våren 2018. I
perioden fra reguleringsårets start i 2018 til det foreløpige rådet foreligger vil fisket etter tobis
ikke være regulert ut over et generelt fiskeforbud.
Det fremkom ingen kommentarer til dette i reguleringsmøtet. Forslaget ble opprettholdt.
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I de bilaterale forhandlingene mellom Norge og EU for 2018 som ble avsluttet 1. desember i
år ble det ikke avtalt overføring av tobis mellom partene. I «Sverigeavtalen» har svenske
fartøy anledning til å fiske 800 tonn industrifisk. Dette inkluderer blant annet tobis.
I etterkant av reguleringsmøtet har representanter fra Fiskeridirektoratet,
Havforskningsinstituttet og næringen hatt et møte 12. desember 2017 for å oppsummere 2017sesongen. Det ble ikke foreslått endringer i forvaltningsmodellen.
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