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Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø 25.03.2021 17/21 

 
 
Hovedutvalg for næring, klima og miljø har behandlet saken i møte 25.03.2021 
sak 17/21 
 
 
Votering 
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for næring, klima og miljø – vedtak 
Hovedutvalg for næring, klima og miljø gir innspill om at innføringen av avgift på 
viltlevende marine ressurser bør utsettes, til det er gjort en vurdering av CO2-
avgiftens påvirkning på de samlede utgiftene for fiskerinæringen. 
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Fylkesrådmannens forslag til vedtak 
Hovedutvalg for næring, klima og miljø gir innspill om at innføringen av avgift på 
viltlevende marine ressurser bør utsettes, til det er gjort en vurdering av CO2-
avgiftens påvirkning på de samlede utgiftene for fiskerinæringen. 
 
 
Vedlegg 
Høringsnotat - avgift på viltlevende marine ressurser.pdf 
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Sammendrag 
 
Skatteetaten foreslår en ny avgift på viltlevende marine ressurser, som oppfølging av 
stortingsvedtak om ressursavgift under behandling av Kvotemeldingen. Avgiften 
foreslås utformet som en ordinær særavgift. 
 
Fylkesrådmannen viser til at de samlede avgiftene til fiskerinæringen har økt 
vesentlig siden kvotemeldingen ble utformet. Fylkesrådmannen mener at 
Regjeringen bør se på de samlede avgiftene, og særlig hvordan CO2-avgiften 
påvirker fiskerinæringen, før det innføres flere nye avgifter og skatter for næringen.  
 
 
Saksopplysninger 
 
Skatteetaten foreslår en ny avgift på̊ viltlevende marine ressurser, som oppfølging av 
Stortingsvedtak om ressursavgift under behandling av Kvotemeldingen. Avgiften er 
planlagt innført 1. juli 2021, forutsatt oppfølging av stortingsvedtak og statsbudsjett. 
 
Avgiften på̊ viltlevende marine ressurser foreslås utformet som en ordinær særavgift. 
Avgiften skal ha et fiskalt formål og skal utgjøre ca.100 millioner kroner årlig. Endelig 
sats for avgiften fastsettes i fremtidige Statsbudsjett.  
 
 
Vurderinger 
 
De samlede avgiftene for fiskerinæringen har økt vesentlig siden kvotemeldingen ble 
utformet, og samtidig står fiskerinæringen ovenfor store behov for omstilling for å 
tilpasse seg dårligere markedsforhold i lys av pandemien og klimagassreduserende 
tiltak for å oppfylle Regjeringens ambisjoner for klimautslipp i tråd med Klimaplanen.  
 
Innføringen av full CO2-avgift for fiskeflåten i Statsbudsjettet for 2020 og 
Regjeringens mål om å utfase kompensasjonsordningen for CO2-avgift innen 2025 vil 
gi store utgifter for fiskerinæringen i Agder. Det finnes per i dag ingen alternativer for 
diesel som drivstoff for fiskefartøyene. 
 
Regjeringen fremhever at statens inntekt fra CO2-avgiften skal bli brukt til å redusere 
andre skatter og avgifter for de som blir berørt av økt avgift. Fylkesrådmannen mener 
derfor det er unaturlig å innføre en avgift på marine ressurser som naturlig vil måtte 
blir redusert som følge av CO2-avgift for fiskeflåten. 
 
Fylkesrådmannen mener at en fornyelse og omstilling til en klimavennlig fiskeflåte 
forutsetter forutsigbare kostnadsrammer, og mener det må presenteres et samlet 
avgiftsbilde før nye avgifter innføres. 
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Regionplan Agder 2030 
 
Fiskerinæringen i Agder er viktig for sysselsetting og verdiskaping langs kysten, og 
gir kortreist og sunn mat til befolkningen. En bærekraftig og levedyktig fiskerinæring 
bygger opp under målene om en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig 
region. 
 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for Agder fylkeskommune. 
 
 
Konklusjon 
 
Fylkesrådmannen mener at Regjeringen bør se på de samlede avgiftene, og særlig 
hvordan CO2-avgiften påvirker fiskerinæringen, før det innføres flere nye avgifter og 
skatter for næringen. 
 
 
Kristiansand, 09.03.2021 
 
 
Tine Sundtoft Anita Henriksen 
fylkesrådmann fylkesdirektør 
 
26.mars.2021 
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