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Systematik og navngivning 
Arten blev oprindelig beskrevet på baggrund af materiale fra kysten af Normandiet i Frankrig, og 
der findes stadig tre typeeksemplarer på det Naturhistoriske Museum i Paris. Oprindelig blev den 
placeret i slægten Ammodytes Linnaeus, 1758, men i 1862 fik den sin egen underslægt Hyperoplus 
(Günther 1862). I 1973 ophøjedes underslægten til en separat slægt, og denne slægt delte den med 
den uplettede tobiskonge (Hyperoplus immaculatus Corbin, 1950) (Wheeler 1973). De holdes 
sammen af to karakterer: den manglede evne til at skyde overkæben frem samt at ganebenet bærer 
to store tænder (Ida et al. 1994). Derudover er maksimallængden hos de to tobiskonger ca. dobbelt 
så lang som maksimallængden hos de øvrige europæiske tobisarter. Nye genetiske undersøgelser – 
bl.a. udført på Københavns Universitet i samarbejde med Fiskeatlasset – har imidlertid vist, at de to 
tobiskonger ikke er hinandens nærmeste slægtninge, samt at de begge passer ind i slægten 
Ammodytes, som de også blev placeret i oprindeligt (Warnar 2011; Hinze 2016; Thiel & 
Knebelsberger 2016). Hyperoplus er således et synonym af Ammodytes. Her har vi dog valgt at 
afvente en egentlig videnskabelig udgivelse af resultaterne, før ændringen føres ud i livet. De 
genetiske undersøgelser viser endvidere, at den plettede tobiskonge er meget tæt beslægtet med 
kysttobisen, som den også kan hybridisere med (Hinze et al. 2016). Schwarzhans (2010) påviste ved 
hjælp af fossile øresten, at arten (eller en nært beslægtet art) har levet i Nordsøregionen siden 
Miocæn – det vil sige i over 10 mio. år.  
 
Det officielle danske navn er plettet tobiskonge (Carl et al. 2004) – et navn, der kun er brugt i de 
seneste årtier, efter der blev behov for et dansk navn til den uplettede tobiskonge (Muus & Nielsen 
1998). Før man blev klar over, at der også fandtes en uplettet tobiskonge , blev den blot kaldt 
tobiskonge (Otterstrøm 1914; Bruun & Pfaff 1950; Muus & Dahlstrøm 1964). I litteratur fra 1800-
tallet og begyndelsen af 100-tallet brugtes navnet almindelig tobis (Krøyer 1846-1853; Winther et 
al. 1907). Krøyer skriver dog, at navnet tobiskonge bruges om store tobiser på Sjællands nordkyst. 
Det videnskabelige slægtsnavn Hyperoplus kommer af græsk og hentyder til de to hugtænder i 
overmunden. Artsnavnet lanceolatus kommer af latin og betyder lanceformet (Kullander & Delling 
2012).     
 
Udseende og kendetegn 
Kroppen er langstrakt, slank og svagt sammentrykt. Hovedet er spidst, og det udgør ca. 20 % af 
totallængden. Snuden er lang – typisk omkring 2,5-3,0 gange øjets diameter. Munden er stor og kan 
spiles vidt op. Overkæben (mellemkæbebenene) kan ikke skydes ret langt frem, når munden åbnes. 
Arten har et markant underbid, og kæbernes bagkant ender foran øjet. Den er ingen tænder i 
kæberne eller på ganebenene, men forrest på plovskærbenet (vomer) i mundhulens loft findes to 
kraftige tænder, der er vokset sammen i roden. Hovedet er nøgent, men kroppen er dækket af 
bittesmå glatskæl, som løber diagonalt med de 165-195 skrå hudfolder, der findes langs siden (Reay 
1986). Skællene går ud på det inderste af halefinnen. Sidelinjen, der er uden små forgreninger, er 
placeret meget højt på kroppen, men på den bageste del af halen svinger den ned til midten. Der er 
ingen svømmeblære. Der er ingen ydre kønsforskelle. 
 
Der er en enkelt meget lang rygfinne, der begynder lidt bag hovedet og når næsten til halefinnen, og 
dens basis udgør ca. 60 % af totallængden. Den har 52-61 blødstråler og en lige overkant. 
Gatfinnen, hvis overkant også er lige, rummer 25-33 blødstråler (Otterstrøm 1914). Den er kort og 
udgør kun ca. 25 % af fiskens totallængde. Brystfinnerne, som har 12-15 finnestråler, er forholdsvis 
korte, og når de lægges tilbage, når de omtrent til en lodret linje gennem forkanten af rygfinnen. 
Tobiser har ingen bugfinner. Halefinnen er tydeligt kløftet. 
 
Ryggen er normalt grønlig, men den kan ifølge flere forfattere også være blålig. Siderne er 
sølvhvide, men de kan have et svagt rødt eller violet skær (Winther et al. 1907). Bugen er sølvhvid. 
Finnerne er stort set gennemsigtige. Der er en tydelig sort plet på hver side af snuden. Ved basis af 
halefinnen er der en svag antydning af en mørk W- eller M-formet blodåre. 



 
De fleste forfattere angiver en maksimalstørrelse på ca. 40 cm og en normalstørrelse på 20-30 cm. 
Jónsson & Pálsson (2006) nævner et eksemplar på 42 cm fra oktober 1994. I samlingen på 
Zoologisk Museum findes et eksemplar på 40,5 cm og 240 g fanget 240 sømil sydvest for Thyborøn 
i februar 1984. Den største plettede tobiskonge fra dansk farvand i Atlasdatabasen er 39 cm og blev 
fanget i forbindelse med en fiskeundersøgelse i Nordsøen i 2008. Den officielle danske 
lystfiskerrekord er et eksemplar på 33,9 cm fanget ved Glatved Strand den 27. august 2016. 
Lystfiskerne har dog formentlig fanget større eksemplarer, for det er kun siden 2014, at såkaldte 
”mikroarter” (fisk under 500 g), har kunnet anmeldes som rekord. 
 
Forvekslingsmuligheder 
Tobiser forveksles meget ofte indbyrdes, men den plettede tobiskonge er den af de danske tobisarter 
der er lettest at kende fra de øvrige, og det skyldes den sorte plet på hver side af snuden. Hvis 
pletten er svag, kan den plettede tobiskonge forveksles med især kysttobisen, idet begge arter har en 
mørk blodåre ved basis af halefinnen – dog meget tydeligere hos kysttobisen end hos den plettede 
tobiskonge (Warnar 2011). Den plettede tobiskonge er mere langstrakt og slank end kysttobisen, og 
så kan den også kendes på de to spidse tænder på plovskærbenet i ganen, som mangler hos 
kysttobisen. Det bør dog nævnes, at kysttobiser kan have en tvedelt bruskstruktur foran 
plovskærbenet. Endelig kan overkæben ikke skydes ret langt frem hos den plettede tobiskonge, 
mens den kan skydes tydeligt frem hos kysttobisen. 
 
Tænderne i ganen og den manglende evne til at skyde overkæben frem er også de sikreste 
karakterer til at skelne den plettede tobiskonge fra de to andre danske arter, havtobisen og 
nøgentobisen. Nøgentobisen adskiller sig yderligere ved, at kanterne på ryg- og gatfinne er bølgede, 
mens de er lige hos de øvrige. Nøgentobisen har desuden kun skæl på den bageste tredjedel af 
kroppen, og så har den små sidegrene på sidelinjen. Endelig mangler nøgentobisen de skrå 
hudfolder, som den plettede tobiskonge (og havtobis og kysttobis) har langs siderne.  
 
Den plettede tobiskonge har tænderne i ganen til fælles med den uplettede tobiskonge, men de er 
mindre hos den uplettede. Den uplettede tobiskonge findes i Nordsøen, men er endnu ikke fundet i 
dansk farvand. Den har som navnet antyder ingen plet på snuden. 
 
Selvom kropsbygningen er ret forskellig, sker det også temmelig ofte, at tobiser og hornfiskeyngel 
forveksles med hinanden. Især helt små hornfisk, som i begyndelsen mangler de forlængede kæber, 
kan minde om tobisyngel. Hornfisk er dog meget mere langstrakte end tobiser, og så har de kun en 
kort rygfinne, som sidder spejlvendt i forhold til en kort gatfinne langt tilbage kroppen. Hornfisk 
har også bugfinner (mangler hos tobiser). 
 
Udbredelse 
Generel udbredelse 
Den plettede tobiskonge er udbredt langs de europæiske kyster fra Murmansk til Portugal og findes 
også ved Færøerne og Island (Reay 1986; Pethon 1985; Jónsson & Pálsson 2006; Mouritsen 2007). 
En oplysning om forekomst ved Svalbard nævnt af adskillige forfattere synes fejlagtig, da den ikke 
nævnes fra stedet af hverken Andriashev (1954), Wienerroither et al. (2011) eller Mecklenburg et 
al. (2018), der giver en grundig gennemgang af fiskene i Barentshavet.  
 
Dens udbredelse er i høj grad sammenfaldende med kysttobisens, om end den trænger knapt så 
langt ind i Østersøen (Kullander & Delling 2012). Den forekommer dog fra tid til anden helt inde i 
Den Botniske Bugt og i Den Finske Bugt (Otterstrøm 1914).  
 
Fangststatistik fra standardundersøgelserne i Nordsøen viser største forekomster ud for den danske 
vestkyst samt sydvest for Dogger Banke og ind mod Den Engelske Kanal (pers. komm. P. Munk). 



Ved undersøgelser i Østersøen finder man de største forekomster ved de lavvandede områder øst for 
Falster og Møn samt syd for Bornholm (pers. komm. P. Munk).  
 
Genetiske undersøgelser udført i samarbejde med Fiskeatlasset har for nyligt påvist, at der findes to 
forskellige bestande af plettede tobiskonger i vores farvande. Den ene er udbredt i Nordsøen, 
Skagerrak og Kattegat ned til det nordlige Øresund, mens den anden er udbredt fra Øresund til den 
indre Østersø (Hintze 2016; Fietz et al. 2018). 
 
Udbredelse i Danmark 
Da den plettede tobiskonge er relativt let at kende i forhold til de øvrige tobisarter, er vores viden 
om dens udbredelse bedre underbygget end for de øvrige tobisarter. Den tidligste af de ca. 5.000 
registreringer i Atlasdatabasen er fra 1856 i Øresund. Det er dog meget småt med konkrete 
registreringer fra 1800-tallet, og Atlasdatabasen rummer kun oplysninger om yderligere seks 
registreringer – Svendborg Sund (1861), syd for Bornholm (1879), Køge Bugt (1881), Kalundborg 
Fjord (1883), Vordingborg (1887) og Nakskov Fjord (1892) – hvoraf de fleste sammen med fisken 
fra Øresund findes i samlingen på Zoologisk Museum. Der kan dog ikke være tvivl om, at arten var 
talrig og vidt udbredt herhjemme. Krøyer (1846-1853) skriver således, at den er almindelig på alle 
vore kyster. Winther (1879) skriver ligeledes, at den er talrig i alle vore farvande fra Vestkysten til 
dybt ind i Østersøen. Han skriver også, at den ved Bornholm næsten kun findes på den flade, 
sandede sydkyst. 
 

 
Figur 1. Udbredelse af plettet tobiskonge i danske farvande. 
 
Fra den første del af 1900-tallet er der ligeledes kun få konkrete registreringer i Atlasdatabasen, 
men de er spredt over hele landet, hvilket bekræfter de tidligere forfatteres oplysninger om 
forekomst i alle vore farvande. Fra slutningen af 1930’erne og adskillige år frem blev arten fanget 
adskillige gange i Vadehavet i forbindelse med undersøgelser udført af Dansk Biologisk Station (nu 
DTU Aqua). I de indre farvande begynder kortlægningen for alvor, da undersøgelsesskibet 
”Havkatten” begynder at fiske med yngeltrawl på lavt vand omkring 1950, og dette fortsætter ca. 20 
år frem. Det er dog først fra omkring 1970, da undersøgelser i ICES-regi for alvor bliver sat i 
system, at der er rigtig mange registreringer i Atlasdatabasen. 
 



Registreringerne fra de seneste ca. 50 år viser, at arten ganske rigtigt er udbredt i alle vore farvande, 
og mange steder er det en af de mere talrige fiskearter. Udbredelsen er dog lidt ujævnt fordelt, 
hvilket formentlig hænger sammen med, at arten kun er rigtig talrig på steder med sandbund. Den 
træffes dog også i områder, hvor der ikke er sandbund eller hvor sandbund kun udgør en meget lille 
del af arealet. Ved Bornholm er den således truffet kystnært hele vejen rundt om øen, men lidt 
længere fra land er den tilsyneladende fraværende nærmest overalt på nær et område sydvest for 
øen. Også i den dybe del af Skagerrak er den fraværende – lige med undtagelse af en fangst på 257 
meters dybde i 1996. 
 
Kortlægning 
Den plettede tobiskonge er den af vores tobisarter, som er lettest at skelne fra andre tobisarter, og 
der er derfor væsentligt flere sikre bestemmelser i Atlasdatabasen for den end for de øvrige. En 
mere detaljeret indberetning af de kommercielle fangster ville dog kunne give et endnu bedre 
overblik over artens forekomst i vore farvande. Langt de fleste registreringer er foretaget med 
bundtrawl af DTU Aqua og lignende institutioner i vore nabolande i forbindelse med 
videnskabelige undersøgelser. Til den målrettede overvågning af tobisbestandene bruges en 
ombygget muslingeskraber (Jensen et al. 2002).  
 
Den plettede tobiskonge fanges også effektivt i biologiske oversigtsgarn (garn med forskellige 
maskestørrelser), vod trukket fra land og under lystfiskeri (ofte med specielle tobisforfang – se 
Menneskets udnyttelse). Den er på grund af den sorte snudeplet også forholdsvis let at genkende 
under snorkling på det helt lave vand (Holm-Hansen et al. 2019). Atlasdatabasen rummer pr. dec. 
2019 160 registreringer fra snorkling. På grund af den store genetiske lighed med kysttobisen i de 
dele af genomet, som hidtil har været brugt til eDNA-studier, er det ikke let at skelne de to arter ved 
hjælp af eDNA (Sigsgaard et al. 2017). 
 
Biologi 
Levesteder og levevis 
Den plettede tobiskonge findes fra strandkanten og normalt ud til 50-60 meters dybde, og i mindre 
grad ud til 100-150 meters dybde – dybest om vinteren. I forbindelse med en svensk 
fiskeundersøgelse er arten dog fundet på hele 257 meters dybde i den danske del af Skagerrak på 
kanten af den Norske Rende i februar 1996. Det er dog meget få af registreringerne i 
Atlasdatabasen, der er fra mere end 60 meters dybde. 
 
Den plettede tobiskonge er som andre tobiser knyttet til områder med sandbund og grusbund, hvor 
den kan grave sig ned. Ligesom kysttobisen vandrer den ud på de større vanddybder i november for 
at overvintre (nedgravet), og den vender tilbage til lavere vand i april. Til forskel fra hav- og 
kysttobis er den mest aktiv i perioderne omkring skumring og dæmring, og den kan undertiden være 
nedgravet midt på dagen.  
 
Når de plettede tobiskonger opholder sig i områder med større vanddybde foregår det altid i stimer, 
men når de søger føde ved tangbæltet på lavt vand, svømmer de ofte enkeltvis. De ses ikke sjældent 
svømmende sammen med kyst- og havtobiser (Reay 1986). 
 
Fødevalg 
Unge plettede tobiskonger lever primært af vandlopper, krebsdyrlarver, lyskrebs, pungrejer, fiskeæg 
og fiskelaver (Wheeler 1969). Vandlopper er især vigtige for de unge eksemplarer, der opholder sig 
på dybere vand, men de er af mindre betydning end for hav- og kysttobis. Warnar (2011) fandt, at 
plettede tobiskonge normalt æder større byttedyr end kysttobisen og havtobisen, og at eksemplarer 
over 10 cm ikke æder vandlopper. De ældre eksemplarer æder en blandet dyrisk føde, og de kan 
ofte ses jage aktivt på det lave vand omkring tangbæltet, hvor byttedyrene kan være andre fisk – 
herunder andre tobiser. Krøyer (1846-1853) skriver, at plettede tobiskonger især lever af 



sandbundens orme, og at det vel især er under jagten på disse, at de graver sig ned. Dette er dog 
ikke korrekt, og det betvivles også af Winther et al. (1907). 
 
Plettede tobiskonger svømmer som nævnt ofte i stimer med kysttobiser, og kysttobiserne opfatter 
tilsyneladende ikke faren og er derfor et let bytte. I forbindelse med Fiskeatlassets snorkling er det 
således observeret adskillige gange, at plettede tobiskonger har snuppet en kysttobis fra stimen, 
uden at de øvrige fisk i stimen har reageret på det. I forbindelse med Fiskeatlassets feltarbejde har 
man set dem jage trepiggede hundestejler, brislinger og andre småfisk. 
 
Reproduktion og livscyklus 
Plettede tobiskonger bliver kønsmodne i en alder af to år. Gydningen finder sted fra april til august 
– tidligst i de sydlige dele af udbredelsesområdet. Den største gydeaktivitet ses som regel i maj og 
juni. Otterstrøm (1914) skriver, at gydningen sker ved en vanddybde på omkring 20 m, men Curry-
Lindahl (1985) skriver, at det sker ved en dybde på 20-100 meter og i nogle tilfælde helt ned til 200 
meters dybde. Hver hun gyder fra ca. 10.000 til 40.000 æg alt efter størrelse og alder (Wheeler 
1969; Mikelsaar 1984). Æggene måler 0,7-1,0 mm i diameter, og de fæstner sig til sand og grus 
(Ojaveer 2003).  
 
Efter en udviklingsperiode på 2-3 uger klækker larverne med længder på 4-5 mm (Ehrenbaum 
1905-1909). De er pelagiske, og graver sig ikke ned i bunden før om efteråret. 
 
De fleste forfattere skriver, at maksimalalderen er fem år, men Kullander & Delling (2012) angiver 
maksimalalderen til syv år. 
  
Vækst og økologi 
Plettede tobiskonger er hurtigvoksende. I forbindelse med en undersøgelse ved Dogger Banke i 
Nordsøen blev gennemsnitslængden for etårige målt til 14 cm. Det efterfølgende år var 
gennemsnitslængden 20 cm, efter tredje år 24-25 cm, fjerde år 25-26 cm og femte år 25-27 cm 
(Wheeler 1969). 
 
Den plettede tobiskonge er en aktiv rovfisk på det lave vand, og den indgår som et vigtigt led i 
økosystemet her. Samtidig er den selv et vigtigt bytte for andre fisk, fugle og sæler (Rindorf et al. 
2000; Scharff-Olsen et al. 2019). På trods af dens talrighed og til tider helt dominerede 
tilstedeværelse i vore farvande er der lavet meget få målrettede undersøgelser af dens biologi. Igen 
er det problemet med sikker artsbestemmelse, der er grunden, og desuden har der i høj grad været 
en tradition for at behandle tobiserne under ét. 
 
Forvaltning, trusler og status 
På den internationale rødliste fra IUCN rødliste regnes den plettede tobiskonge som ikke truet 
(kategorien Livskraftig, LC), da man regner med, at de senere års reduktion i det samlede 
tobisfiskeri (officielt efter havtobis) er med til også at beskytte de andre arter (Fernandes et al. 
2014). Det antages altså, at de kvoter og områdebegrænsninger, der sættes for havtobis, er til gavn 
for den plettede tobiskonge.  
 
I Nordsøen har den plettede tobiskonge en overlappende udbredelse med havtobisen, og den indgår 
derfor i det vigtige fiskeri, der hovedsaglig er rettet mod havtobisen. Den plettede tobiskonge 
forekommer sandsynligvis kun i mindre mængde i den centrale del af Nordsøen, men tættere ved 
kysten, kan de udgøre en betydelig andel eller ligefrem være dominerende. I en undersøgelse ved 
Horns Rev ud for den jyske vestkyst var den relative andel af tobisarter, der blev fanget under 
forsøgsfiskeri i 2010 således ca. 55 % plettet tobiskonge, 30 % kysttobis og 15 % havtobis (Warnar 
2011). Tilsvarende tal for en optælling under kommercielt fiskeri ved Horns Rev med trawl i 2015 



var de cirka 30 % plettet tobiskonge, 20 % kysttobis, 49 % havtobis og ca. 1 % nøgentobis (Hintze 
2015). 
 
Det internationale videnskabelige togt IBTS (International Bottom Trawl Surveys), der 
gennemføres i Nordsøen og det tilsvarende BITS (Baltic International Trawl Surveys), der 
gennemføres i Kattegat og Østersøen, giver kun i ringe grad indblik i fordelingen mellem arterne i 
vore farvande. Det skyldes en blanding af manglede fangsteffektivitet og problemer med at 
artsbestemme tobiserne ombord. Dog bliver den plettede tobiskonge oftere artsbestemt end de 
øvrige arter bl.a. på grund af størrelsen (Sparholt 2015). Der gennemføres imidlertid ofte et 
målrettet tobistogt i Nordsøen, hvor der anvendes en modificeret muslingeskraber særligt udviklet 
til tobis (Jensen et al. 2002). Det er primært dette togts resultater, der bruges til at rådgive om det 
kommende års samlede tobiskvote. Der gennemføres altså ikke en selvstændig bestandsvurdering 
for plettet tobiskonge.  
  
I de indre farvande fra Kattegat til Østersøen er det kysttobis og plettet tobiskonge, der dominerer (i 
havtobisens fravær). Siden 2009 har det danske tobisfiskeri været opdelt i syv underområder fra 
Nordsøen til Kattegat. Der udstedes samlede kvoter for alle tobisarter, og især i Kattegat-zonen, 
hvor havtobisen ikke er udbredt, må det formodes, at den plettede tobiskonge udgør en stor andel. 
Der foregår desuden et ikke-kvoteret tobisfiskeri i Østersøen fra bl.a. Klintholm, Rødvig og Nexø, 
og Fiskeatlassets stikprøver har vist, at fangsten udelukkende består af en blanding af kysttobiser og 
plettede tobiskonger. Ifølge Fiskeridirektoratet løb dette fiskeri op på ca. 3.000 ton i 2015, hvilket 
udgjorde ca. 1,7 % af det samlede tobisfiskeri i danske farvande. Den plettede tobiskonge er ikke 
omfattet af hverken mindstemål eller fredningstid. 
 
Menneskets udnyttelse 
Det er uvist præcist, hvor stor betydning den plettede tobiskonge har for erhvervsfiskeriet, idet 
fangsterne af tobiser generelt ikke opgøres i arter. Det har været fremført, at den er af begrænset 
betydning (Engelhardt et al. 2013), men de få opgørelser af artsfordelinger, der har været 
tilgængelige for Fiskeatlasset (se Forvaltning, trusler og status), viser, at det nok er en markant 
underdrivelse. Meget tyder på, at fiskeri af plettet tobiskonge er en milliardforretning, men på trods 
af dette har vi reelt ingen viden om bestandsudviklingen eller fiskeriudbyttet for denne art.  
 
Krøyer (1846-1853) skriver, at tobisen er en god spisefisk (især stegt), og at rognen er velsmagende, 
men at den ikke spises så ofte, som den fortjener. Otterstrøm (1914) skriver, at den bruges til 
menneskeføde i Sverige (underforstået ikke i Danmark). Tobiser bliver heller ikke anvendt til 
konsum i dagens Danmark. De anvendes udelukkende til industriprodukter som fiskemel og -olie, 
som igen som indgår i mange fødevarer og foder til diverse husdyr inkl. akvakultur. Tidligere blev 
tobiser brugt som agnfisk på kroglinerne sat efter ål, forskellige torskefisk og fladfisk (Winther et 
al. 1907; Pfaff & Bruun 1950), men det sker tilsyneladende ikke så ofte mere. Tobisfiskeriet foregik 
traditionelt med et landdragningsvod, som blev trukket af heste eller mennesker eller ved at fiskene 
blev gravet op af sandet ved lavvande. 
 
I begyndelsen af 1950’erne startede et egentligt industrifiskeri efter tobiser (formentlig primært 
havtobiser), og det voksede sig hurtigt rekordstort (Sparholt 2015). Tobisfiskeriet var i en periode i 
top to over verdens største fiskerier med årlige landinger fra 0,54-1,1 mio. ton fra 1982-2001 (ICES 
2003). Landingerne er dog faldet de senere år (bl.a. som følge kvoteregulering), og i 2018 blev de 
overgået af både blåhvilling og sild i de danske fiskerier (Fiskeristyrelsen 2019). Det er uvist, hvor 
mange af de 124.000 ton tobiser landet i 2018, der var plettede tobiskonger. Tobisfiskeriet foregår 
med bundtrawl fra både små og store fartøjer om foråret og sommeren. 
 
Der foregår et begrænset lystfiskeri efter plettede tobiskonge, som er den tobisart, der er lettest at 
fange på krog. Til det målrettede fiskeri benyttes specielle tobisforfang, som typisk består af 5-6 



kroge i størrelse 12 forsynet med en lokkeperle og nogle glimmertråde. Ofte er formålet med denne 
fangst at anvende tobiserne som agn til fx fiskeri efter pighvarre eller havørred. Jævnligt vil man 
også opleve at plettede tobiskonger hugger på blink eller flue under fiskeri efter andre arter som fx 
havørreder, og tobiserne kan finde på at angribe agn, der er overraskende store. 
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