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SAK 30/2019 REGULERING AV FISKET ETTER TOBIS I 2020 
 
 
1 SAMMENDRAG 
 
Forvaltningsmodellen som har dannet grunnlaget for tobisforvaltningen skal evalueres før 
tobissesongen starter i 2020.  Forutsatt at det ikke gjøres større endringer i modellen, foreslår 
Fiskeridirektøren at tobisforvaltningen i 2020 blir fastsatt i henhold til den områdebaserte 
forvaltningsmodellen.  
 
 
2 FISKET ETTER TOBIS I 2019 
 
Fisket etter tobis i 2019 ble gjennomført i henhold til den områdebaserte 
forvaltningsmodellen. 
 
Den 11. februar 2019 ga Havforskningsinstituttet et foreløpig råd om tobisfisket i NØS i 
2019. Havforskningsinstituttet foreslo at den foreløpige totalkvoten ikke skulle overstige 
55 000 tonn, og at underområdene 1b,1c, 2b, 2c, 3b, 3c og 4a (se figur 1) ble åpnet for fiske 
etter tobis i perioden fra 15. april til 23. juni 2019. 
 
Havforskningsinstituttet gjennomførte i perioden 23. april til 13. mai 2019 et tokt i 
tobisområdene. Der kom det frem at 2016-årsklassen fortsatt var svært tallrik, men at 
rekrutteringen av 2017-årsklassen var svak og at 2018 årsklassen er middels høy. Videre 
beskriver toktrapporten at den individuelle veksten har vært god, og at mye mat i magen på 
tobisen og en god kondisjon viser at det hadde vært gode beiteforhold våren 2019. 
Utbredelsen av tobis betraktes som god da det ble observert fangstbare forekomster i alle 
forvaltningsområdene i den sørlige delen av den norske sonen i Nordsjøen. På dette grunnlag 
tilrådet Havforskningsinstituttet at tobiskvoten i 2019 ikke skulle overstige 125 000 tonn. 
 
Havforskningsinstituttets anbefalinger har blitt fulgt i reguleringsforskriften.  
 
I starten av sesongen ble maksimalkvoten for de enkelte fartøy ble fastsatt på basis av en 
kvoteenhet på 1,9. Denne ble økt til 4,34 når kvoten ble fastsatt til 125 000 tonn. I slutten av 
sesongen ble kvoteenheten økt til 4,47.  Totalt ble det tatt 124 785 tonn tobis. Det meste, eller 
om lag 59 000 tonn, ble tatt i mai. Første fangst ble rapportert 17. april. Siste fangst ble 
rapportert 27. juni. Totalt leverte 26 norske fartøy tobisfangster fra NØS i 2019. 
 
I henhold til avtale med EU («Sverigeavtalen») fisket et svensk fartøy 800 tonn tobis av en 
kvote på 800 tonn industrifisk.  
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Figur 1. Kart over områder i den områdebaserte forvaltningen. 
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2.1 FISKE I EU-SONEN 
 
I de bilaterale forhandlingene mellom Norge og EU for 2019 ble det ikke avtalt overføring av 
tobis mellom partene.   
 
 
3 REGULERING AV FISKET ETTER TOBIS I 2020 
 
 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter tobis i 2020 blir regulert i henhold til den 
områdebaserte forvaltningsmodellen, forutsatt av at det i forbindelse med evalueringen av 
modellen ikke gjøres større endringer..  
 
 
Det forventes at Havforskningsinstituttet gir råd om foreløpig kvote tidlig i 2020, samt råd om 
hvilke områder som skal åpnes. Det vil bli fastsatt en regulering med grunnlag i det foreløpige 
rådet. Reguleringen vil så bli justert når endelig råd gis etter tobistoktet våren 2020.  
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