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Regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2022  

Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 20.-21. oktober 2021 og fattet 
følgende vedtak: 

 
«Tobis 
Norges Fiskarlag viser til at det i 2021 ble gjennomført en metoderevisjon av den områdebaserte 
forvaltningsmodellen av tobis i norsk sone i Nordsjøen. Det ble ikke foreslått noen grunnleggende 
endringer i forvaltningsmodellen. Små tilpasninger/justeringer er blitt gjort underveis tidligere og 
Fiskarlaget antar at det også vil være mulig å gjøre fremover også. ICES hadde plan om 

benchmark av blant annet tobis i Nordsjøen i 2021, men det er blitt utsatt. Dersom en slik 

gjennomgang får konsekvenser for hvordan kvoterådgivningen skal gjennomføres vil Fiskarlaget 
komme tilbake til dette.  
 
Det fastsettes en totalkvote for hele NØS utenom Vikingbanken (forvaltningsområde 5). I dette 
forvaltningsområdet vil Havforskningsinstituttet gi et eget kvoteråd. Norges Fiskarlag mener at 
forskere, forvaltningen og næringen gjennom dialog har funnet akseptable løsninger knyttet til den 

områdebaserte forvaltningsmodellen, og er fornøyd med at den videreutvikles. 
  
Norges Fiskarlag legger til grunn at reguleringen av tobisfisket videreføres i 2022 etter de samme 
prinsipper som i 2021. Det ble innført et nytt RTC-regime i 2021 der Fiskeridirektoratet kan stenge 
områder i inntil 7 dager for å ta vare på fisk under minstemål. Under årets sesong ble det 
gjennomført stenging av områder.  
 

Den foreløpige kvoten i 2021 ble fastsatt til 110 000 tonn medio februar. Endelig kvoteråd på 145 
000 tonn kom 14. mai. Norges Fiskarlag forventer at det også fremover vil være vilje til å gjøre 
oppjustering av kvote underveis dersom det akustiske toktet tydelig viser at bestanden er bedre 
enn antatt. 
 
Fiskarlaget viser til at modellen med fastsettelse av en foreløpig kvote og en endelig kvote kan 
innebære utfordringer for flåten ved at kvoteoverskridelser av foreløpig fastsatt kvote vil kunne gi 

inndragninger (fangstverdi) på fartøynivå. Ut fra dette bør det derfor vurderes kvotefleksibilitet på 
fartøynivå både mellom de to «kvoterådsperiodene» og mellom kvoteår.» 
 
 
«Øyepål 
Kvoterådet på øyepål for perioden 1. november 2021 til 31. oktober 2022 er 118 273 tonn, som er 

en nedgang på 53 prosent. Norges Fiskarlag tilrår at en viderefører samme reguleringsmodell i 
dette fisket som en brukte i 2021, hvor maksimalkvotene til fartøyene i NØS hensyntar at 

totalkvoten blir redusert betydelig. Gitt at Norge tildeles øyepålkvote i EU/UK-sonen for 2022 bør 
dette fisket reguleres med fartøykvoter eller en forsiktig overregulering som i 2020. 
 
Norges Fiskarlag mener at øypålfisket i NØS ikke bør være begrenset til perioden 1. april til 31. 
oktober, men være åpent hele året slik som øyepålfisket er i EU-farvann (UK-farvann).  

http://www.fiskarlaget.no/
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Det tilrås at bifangster av sild i øyepålfisket avregnes av det enkelte fartøys sildekvote og ikke 

begrenses av en øvre innblandingsprosent på inntil 10 prosent. 
 
Fiskarlaget ber om at det i 2022 må åpnes for et prøvefiske etter øyepål på Patchbanken som har 
vært stengt for dette fisket i flere år. 
  
Det vises for øvrig til at det har vært jobbet med å få på plass en revidert forvaltningsstrategi for 

øyepål. ICES har konkludert med at en forvaltningsplan der en fastsetter et gulv til 30.000 tonn og 
et tak på 200.000 tonn er bærekraftig. Partene har ennå ikke avklart en ny forvaltningsregel. I den 
grad en forvaltningsregel får konsekvenser for reguleringen av øyepål må en komme tilbake til 
dette.» 
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