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Innspill – Rullerende MTB/Variabel MTB  
 
Bakgrunn:  
 

Det vises til Stortingets anmodningsvedtak nr. 72 (2020-2021), som lyder:  
 
«Stortinget ber regjeringen utrede en ordning med rullerende MTB, og legge fram en sak for 
Stortinget innen utløpet av fristen for behandlingen i vårsesjonen 2021, med sikte på å innføre en 
prøveordning som skal bidra til økt bearbeiding og verdiskaping.»  
 
I prop. 195 S (2020-2021) fremkommer det at regjeringen vil sende forslag til en mulig prøveordning 
med rullerende MTB (RMTB) på alminnelig høring. Forslaget gikk ut på å innføre en frivilling 5-årig 
prøveordning for rullerende maksimalt tillatt biomasse (RMTB), for å gjøre MTB-systemet som 
regulerer havbruksnæringens produksjonskapasitet mer fleksibelt på tillatelsesnivå.  
 
Sjømatbedriftenes innspill:  
 
Sjømatbedriftene konstaterer at saken har stoppet opp. Vi mener det viktig å sikre like 
muligheter til fleksibel produksjon uavhengig av om man har regionalt/konsern MTB eller 
ikke.  
 
Sjømatbedriftene mener ett nytt tillatelsessystem bør sikre lik fleksibilitet i produksjonen og 
ber derfor om at det innføres rullerende maksimalttillatt biomasse (RMTB). Innføring av 
RMTB som prinsipp vil etter vårt syn, som nevnt, kunne bidra til å gi flere oppdrettere 
nødvendig fleksibilitet og forutsigbarhet i produksjonen. Dette vil igjen kunne gi økt 
bearbeiding og bedre markeds- og merkevarebygging. En jevnere produksjon vil sikrer 
råstoff til slakterier og kan redusere muligheten for permitteringer, og økt videreforedling vil 
igjen gi flere arbeidsplasser.  
 
For å ivareta dette målet må produksjonen kunne økes i noe i de minst produktive perioden, 
vinter og vår, og tas noe ned i den mest produksjonsintensive perioden, da fortrinnsvis på 
høsten. På årsbasis vil dette også gi en bedre kapasitetsutnyttelse på brønnbåter, slakteri og 
avlusningsenheter.  
 
Sjømatbedriftene mener det er viktig at ordningen innrettes på en slik måte at den er lett å 
forstå, og praktisere, både for aktørene og forvaltningen. Vi mener videre at den enkelte 
aktør selv bør få mulighet til å legge opp til hvilke måneder man ønsker å øke produsere og 
hvilke måneder man skal ha nedtrekk. Dette innebærer at det enkelte selskap vil kunne 
tilpasse sin produksjon på en langt bedre måte basert på de ulike fortrinn som eksisterer i de 
ulike geografiske områdene langs kysten. 
 



Sjømatbedriftene mener en fastsatt periode, der gjennomsnittlig stående biomasse i løpet av 
en 12 måneders periode ikke kan overstige den tillatte biomassen, og at en fastsatt periode 
vil være mest egnet til å gi oppdretterne reell fleksibilitet i tråd med ordningens formål. 
 
Sjømatbedriftene mener ordningen også må gjelde for aktører som har felles biomassetak 
mellom to produksjonsområder. 
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