
Nærmere om Bremnes-modellen og prøveordning 

Bremnesmodellen som regjeringen nå innfører, er en variant av rullerende-MTB som 
tidligere har vært på høring. Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter nå den konkrete 
profilen for prøveordningen. Det vil imidlertid med det første kunne bli enkelte justeringer i 
biomasseprofilen, etter en dialog med næringsorganisasjonene. Den samme profilen vil bli 
gjeldende for hele landet. 

Fristen for den enkelte oppdretter til å vurdere tilbudet om prøveordningen settes til 1. 
september. Fiskeridirektoratet vil med det første lyse ut tilbudet. Det er mulig å 
søke/akseptere tilbudet om prøveordningen også før 1. september. Prøveordningen vil for den 
enkelte igangsettes fra vedtaksdato, og vederlaget må innbetales på søknadstidspunktet. 
Prøveordningen vil utløpe 31. desember 2019. Også tillatelser (kommersielle tillatelser og 
utviklingstillatelser) som blir tildelt i løpet av prøveperioden vil kunne inkluderes i 
prøveordningen. Det tas sikte på at ordningen skal evalueres mot slutten av perioden, der en 
midlertidig eller permanent videreføring vil kunne være blant alternativene som vurderes. I 
evalueringen vil det også være naturlig å vurdere størrelse på vederlag ved en eventuell 
videreføring av ordningen. 

  
  
Biomasseprofil under prøveordningen 
  
Tabellene representerer NFD biomasseprofil i hhv. sør for Troms og i Troms og Finnmark.  
  
For tillatelser skal tillatt MTB beregnes forholdsvis utfra prosentene oppgitt som differansen mellom 
dagens MTB og Bremnes-modellen i tabellen under. MTB-grensen rundes av til nærmeste hele tonn. 
De månedsvise grensene for standardtillatelser i hhv. Sør for Troms og i Troms og Finnmark 
fremkommer også i tabellen. 
  
  
  jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des snitt 
Differanse 7,5 % 3,0 % -2,5 % -6,0 % -9,5 % -8,5 % -5,0 % 0,0 % 2,0 % 4,0 % 7,5 % 7,5 % 0,0 % 
              
Sør for 
Troms jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des snitt 
Dagens 
MTB, tonn 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 
Bremnes-
modellen 839 803 761 733 706 714 741 780 796 811 839 839 780 
Troms og 
Finnmark jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des snitt 
Dagens 
MTB 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 
Bremnes 1016 973 921 888 855 865 898 945 964 983 1016 1016 945 

  
Tabellen viser tillatt MTB gjeldende fra den 1. januar, 1 februar osv. Dette betyr at oppdretter sør for 
Troms ikke kan ha stående en større biomasse enn 803 tonn 1. februar, mens oppdretteren i perioden 



1. januar til 31. januar kan ha stående maksimalt 839 tonn. Videre at fra 1. juli til 31. juli kan 
oppdretter ha stående maksimalt 741 tonn.  
  
Figuren under viser hvordan MTB-grensene vil se ut for en alminnelig tillatelse sør for Troms med 
biomasseprofilen i prøveordningen. Figuren inneholder også dagens kapasitet basert på den gjeldende, 
konstante MTB-begrensningen. 
  

 

Laksen har sin beste tilvekstperiode når det er høyere temperaturer i sjøen, på sommeren og 
utover høsten. De fleste oppdrettere tilpasser seg slik at de når biomassetaket, i figuren angitt 
med den blå linjen, på slutten av denne perioden. For å holde seg under grensen må 
oppdretter da sette i gang utslakting av fisk. Den stående biomassen vil dermed følge 
tilvekstmønsteret inntil kapasiteten nås mot slutten av høsten og fisk må slaktes ut. 

MTB-grensen i prøveordningen er angitt med den røde linjen. Arealet under den blå og røde 
linjen, og med det den gjennomsnittlige MTB-kapasiteten, er like stort. Med Bremnes-
modellen settes MTB-taket høyere i den gode tilvekstperioden. Dette gjør at oppdrettere kan 
la mer fisk vokse seg stor før den må slaktes ut. 
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