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Nytt produksjonsavgrensningssystem basert på MTB – konvertering av 
konsesjonsvolum til biomasse. 

Innledning 
Det vises til høring datert 12. august 2003 - forslag om grunnprinsipper for nytt 
produksjonsavgrensningssystem for oppdrett av laks og ørret. Fiskeridepartementet 
har på bakgrunn av høringen besluttet at maksimal tillatt biomasse – MTB skal legges 
til grunn for nytt produksjonsavgrensningssystem, som skal erstatte nåværende system 
basert på beregnet merdvolum. Det nye systemet skal tre i kraft 1. januar 2005.  
Fiskeridepartementet tar sikte på å sende nytt regelverket basert på MTB på alminnelig 
høring i september 2004. Prosjektplanen for implementering av MTB med tilknyttede 
elementer følger som vedlegg 1. 
 
Det nye produksjonsavgrensningssystemet – MTB, vil sette de ytre rammene for 
konsesjonsstørrelsen og dermed erstatte gjeldende avgrensningssystem basert på 
volum (12 000 m³). Innføring av MTB forutsetter således en konvertering av dagens 
avgrensning på 12 000 m³ til en maksimalt tillatt biomasse (MTB). MTB har for øvrig 
klare likhetstrekk med det produksjonsavgrensningssystemet som gjelder i Skottland.  
 
Fiskeridirektoratets tilrådning og forslag til MTB-verdi 
Fiskeridirektoratet har på oppdrag fra departementet utformet forslag til konvertering 
fra m³ til biomasse. Direktoratets forslag går i korthet ut på at:  
 

1. 1 m³ konsesjonsvolum konverteres til en maksimal tillatt biomasse på 65 kg. 
Dette innebærer at en standard konsesjon på 12000 m³ får en MTB på 780 tonn, 
dvs. en videreføring av gjeldende biomasseregel. 
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2. Ingen differensiering mellom nord og sør. 
 
Ad. 1 
Fiskeridirektoratet forutsetter tydelige og preventive kontrolltiltak av den foreslåtte 
grenseverdi. Direktoratet tilrår videre av hensyn til forenkling og regelforståelse at 
konverteringen også gjøres gjeldende for marine fiskearter. 
 
Beregninger fra Fiskeridirektoratet har vist at en direkte bruk av 65 tonn per 1000 m³ 
vil kunne gi et teoretisk potensiale for 27-29% økning i produksjonen på landsbasis ut 
over 2003-nivået.  
  
Den foreslåtte MTB vil bli et sentralt element for de ulike reguleringer av 
havbruksvirksomhet på konsesjons- og lokalitetsnivå, herunder øvrige 
sektormyndigheters reguleringer. Fiskeridirektoratet har derfor lagt til grunn at MTB 
bør være en fast størrelse som vil stå seg over tid.  
 
Dersom det av markedsmessige hensyn skulle være ønskelig med en særskilt 
begrensning i produksjonen av laks og ørret utover det begrensningen i antall 
konsesjoner og den foreslåtte MTB-verdi representerer, så tilrår Fiskeridirektoratet at 
dette skjer gjennom å bare tillate at en viss andel av den faste MTB-verdi utnyttes. 
 
Ad. 2 
Fiskeridirektoratet peker på at det er ulike produksjonsforutsetninger langs 
norskekysten, herunder ulik vanntemperatur. En oppdretter i nord vil derfor måtte ta i 
bruk høyere biomasse for å oppnå samme produksjon som på lokaliteter lenger sør. 
 
Fiskeridirektoratet tilrår likevel ikke at det bør foretas en differensiering av 
biomasseverdi mellom nord og sør. Fiskeridirektoratet peker i denne sammenheng 
særlig på at to ulike biomassebeskrankninger medfører økte utgifter og utfordringer 
knyttet til forvaltning av regimet. 
 
Fiskeridepartementets foreløpige standpunkt 
Som det fremgår av prosjektplanen, er det flere elementer som skal bearbeides for å 
komplettere det nye MTB-systemet. Det er derfor nødvendig med en foreløpig 
avklaring av nivået for B i MTB, slik at Fiskeridirektoratet har mest mulig konkrete 
holdepunkter for sitt videre arbeid. På denne bakgrunn vil Fiskeridepartementet 
tilkjennegi følgende standpunkt: 
 

1. Biomassegrensen (B) ved konvertering til nytt MTB-system settes til 65 kg. 
pr. nåværende m³ konsesjonsvolum – i samsvar med Fiskeridirektoratets 
forslag.  

2. Det legges opp til en høyere biomassegrense helt i nord, avgrenset til 
tiltakssonen Nord-Troms og Finnmark. Dette skjer etter en samlet vurdering 
u.h.t. den politiske dialogen med næringen da saken var ute på høring i fjor 
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høst og at det er gradvis ”dårligere” forhold for oppdrett i nord, dog uten at det 
avtegner seg en klar geografisk grense. Fiskeridepartementet anser at 
biomassegrensen (B) i Nord-Troms og Finnmark kan settes inntil 10 kg 
høyere pr. m³ konsesjonsvolum. 

 
Fiskeridepartementet vil understreke at endringen fra nåværende avgrensningssystem i 
form av m³ konsesjonsvolum til nytt system (MTB) ikke har betydning for 
produksjonsvekstregulering som bidrag til markedstilpasning. Som nevnt over vil dette 
kunne skje i form av en markedstilpasset reduksjon i B i forhold til det nye systemets 
maksimale B. 
 
Som det fremgår innledningsvis vil utkast til forskrift bli sendt på alminnelig 
høring i september. Dersom mottakerne av dette brev har vesentlige 
merknader til vårt foreløpige standpunkt, bør dette meddeles 
Fiskeridepartementet så snart som mulig, og senest 1. august d.å. 
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