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Regulering av fisket etter tobis i 2023.
Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 25.-26. oktober 2022 og fattet
følgende vedtak:
«Tobis
Foreløpig kvoteråd på tobis foreligger først i februar 2023, og endelig kvoteråd medio mai etter
gjennomført tokt.
Metoderevisjon på den områdebaserte forvaltningsmodellen av tobis i norsk sone i Nordsjøen ble
gjennomført 2021. Det ble da ikke foreslått noen store endringer i forvaltningsmodellen. Små
tilpasninger/justeringer er blitt gjort mellom metoderevisjonene ved behov.
Det fastsettes en totalkvote for hele NØS utenom Vikingbanken (definert som forvaltningsområde
5). I forvaltningsområde 5 vil Havforskningsinstituttet gi et eget kvoteråd dersom det er grunnlag
for det. Norges Fiskarlag mener at forskere, forvaltningen og næringen gjennom dialog har funnet
frem til akseptable løsninger knyttet til den områdebaserte forvaltningsmodellen, og er tilfreds med
å videreutvikle den.
Det pågår en metoderevisjon i ICES for tobis i Nordsjøen. Dersom metoderevisjonen får
konsekvenser for hvordan kvoterådgivningen skal gjennomføres i norsk sone forbeholder
Fiskarlaget seg retten til å kunne kommentere dette. Spørsmål om å kunne sette den foreløpige
kvoten høyere bør inngå i vurderingene.
Norges Fiskarlag legger til grunn at reguleringen av tobisfisket videreføres i 2023 i henhold til
forvaltningsplanen og etter de samme prinsipper som i 2022.»
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