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Referat fra reguleringsmøte - forslag til regulering av fisket etter tobis i
2022
1. Innledning
Fiskeridirektoratets forslag til regulering av fisket etter tobis i 2022 ble behandlet som sak
23/2021 i reguleringsmøtet som ble avholdt 9.-10 november 2021.
Det vises til direktoratets nettsider for fullstendig oversikt over innspillene til denne saken.
2. Regulering av fisket etter tobis i 2022
I høringsdokumentet forutsatte Fiskeridirektoratet at tobisfisket i 2022 reguleres i henhold til
den områdebaserte forvaltningsmodellen. Dette innebærer at Havforskningsinstituttet (HI) gir
råd om foreløpig kvote tidlig i 2022, samt råd om hvilke områder som skal åpnes for fiskeri. Det
vil bli fastsatt en regulering med grunnlag i det foreløpige rådet. Reguleringen vil eventuelt bli
justert når det endelige rådet foreligger etter tobistoktet våren 2022. Fra reguleringsårets start
vil fisket etter tobis være regulert med et generelt forbud mot fiske. Etter at det foreløpige rådet
foreligger vil det bli fastsatt en oppdatert forskrift.
Fiskeridirektoratet foreslo også å videreføre RTC-regimet som ble innført i 2021 for å begrense
fisket av undermåls tobis og hvitfisk under minstemål, i fisket etter tobis.
I reguleringsmøtet støttet Norges Fiskarlag og Pelagisk forening denne tilnærmingen. Forslaget
opprettholdes.
Det legges til grunn at Norge og EU ikke avtaler overføring av tobis mellom partene i 2022, men
at svenske fartøy henhold til «Sverigeavtalen» blir gitt anledning til å fiske 800 tonn industrifisk,
inkludert tobis.

Figur 1. Kart over områder i den områdebaserte tobisforvaltningen. Gyldig fra og med 2020.
3. Innblanding og bifangst av hvitfisk
Historisk sett har fisket etter tobis vært å regne som et relativt rent fiskeri med lite bifangst når
det er god tilgang på tobis i de ulike feltene. Sesongene 2020 og 2021 har imidlertid vist at det
kan være mye bifangst av annen fisk på enkelte felt hvor arter som blant annet hyse og hvitting
er i sterk vekst og opptrer på feltene samtidig med et pågående tobisfiske.
Forut for 2021-sseongen ble det derfor innført et RTC-regime i tobisfisket, jf.
utøvelsesforskriften § 47, som gir Fiskeridirektoratet hjemmel til å stenge felt dersom
innblandingen av undermåls tobis eller hvitfisk under minstemål er høy.
I 2021 ble det også lagt vekt på å følge fisket tett. I tillegg til Kystvaktens tilstedeværelse på
havet og Fiskeridirektoratets ordinære landingskontroller, innførte Norges Sildesalgslag en
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prøveordning hvor sildelagets inspektører sammen med mannskap fra fartøy eller mottaket
gjennomførte prøvetaking for å sikre en korrekt registrering av ressursuttaket ved landing av
tobis. I reguleringsmøtet ble det fra Sildesalgslaget påpekt at denne ordningen hadde fungert bra
og ville bli videreført i 2022.
4. Dispensasjon fra oppmalingsforbudet
Som utgangspunkt er det forbudt å lande torsk, hyse og sei til oppmaling. Vedkommende
salgslag kan gi dispensasjon fra oppmalingsforbudet.
I 2020, ble det som nevnt landet en del hyse som bifangst i tobisfangstene, og i praksis ble
fartøyene gitt dispensasjon fra oppmalingsforbudet i disse tilfellene. Før 2021-sesongen drøftet
Fiskeridirektoratet og Norges Sildesalgslag dispensasjonspraksisen. Konklusjonen fra denne
dialogen var at sildelaget i 2021 ville ha en strammere praksis enn den som ble lagt til grunn i
2020. Konkret ville Norges Sildesalgslag ikke gi dispensasjon ved innslag av torsk, hyse og sei av
et visst omfang i tobisfangstene. Aktuelle saker ville derfor bli oversendt til Fiskeridirektoratet
(de aktuelle regionkontorene), som er gitt kompetansen til å treffe vedtak om eventuell
inndragning av landinger av torsk, hyse og sei til oppmaling uten at det gis dispensasjon.
Fiskeridirektoratet forutsetter at praksisen videreføres i 2022.
5. Evaluering av forvaltningsmodellen
Tobisforvaltningen evalueres jevnlig av representanter fra næringen, HI og Fiskeridirektoratet.
Forrige evaluering var før 2020-sesongen og medførte enkelte områdejusteringer. Neste
evaluering vil være før 2022-sesongen.
I tråd med vanlig praksis vil det bli holdt et slikt møte mellom Fiskeridirektoratet, HI og
næringen i løpet av januar 2022.
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