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UTTALELSE – INNFØRING AV AVGIFT PÅ VILTLEVENDE MARINE 

RESSURSER 

 

Sammendrag 

På vegne av Finansdepartementet har Skattedirektoratet sendt på høring forslag til nytt 

stortingsvedtak om avgift på viltlevende marine ressurser. Bakgrunnen for forslaget er 

Stortingets anmodningsvedtak 7. mai 2020, i forbindelse med behandlingen av Meld. St. 32 

(2018–2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping - En fremtidsrettet fiskerinæring, hvor 

Stortinget ba regjeringen "komme tilbake til Stortinget (så snart som mulig, eventuelt fra 

2021) med et forslag om en fiskal avgift på fiskeriene (villfisk) tilsvarende om lag 100 mill. 

kroner årlig. Avgiften er planlagt innført 1. juli 2021 og forutsetter at Stortinget vedtar 

avgiften i det ordinære budsjettopplegget. 

 

Avgiften på viltlevende marine ressurser foreslås utformet som en ordinær særavgift. 

Avgiften skal ha et fiskalt formål. Det foreslås at registreringen som særavgiftspliktig for 

denne avgiften knyttes til fiskesalgslag som er godkjent etter fiskesalslagslova. Avgiftsplikten 

foreslås å oppstå ved førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser i samsvar med 

fiskesalslagslova. Videre foreslås at avgiftsgrunnlaget skal være brutto salgsbeløp fratrukket 

den særskilte avgiften (lagsavgift) som betales til fiskesalgslaget, jf. fiskesalslagslova § 9. 

Avgiften foreslås kun å omfatte fangst fra norskregistrerte fartøy. Det foreslås enkelte fritak 

fra avgiften. 

 

 

Nærmere om forslaget 

Norges Kystfiskarlag betrakter forslaget om innføring av fiskal avgift som en videreføring av 

regjeringens ønske om ressursrentebeskatning, som var diskutert inngående i Meld. St. 32. I 

Innst. 243 S (2019-2020) - Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen, redegjøres det 

nærmere for bakgrunnen for forslaget (s. 18-19):  

 

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig  

Folkeparti, viser til meldingens kapittel 3.8. På bakgrunn av at flertallet går mot 

opprettelse av fellesskapets kvotebeholdning, faller også forslagene knyttet til dette 

bort. Strukturgevinster ved framtidig strukturering og utløp av tidsbegrensning 

fordeles til gjeldende gruppe og i tråd med merknader og forslag over. Flertallet viser 

til at kvotetildeling likevel innebærer en betydelig økonomisk mulighet basert på 
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fellesskapets ressurser. Deler av denne gevinsten hentes inn gjennom skattesystemet, 

og deler gjennom en variert flåtestruktur med aktivitet langs hele kysten. Det er derfor 

naturlig at de som får disse tildelingene, også bidrar noe mer til fellesskapet. Et slikt 

forslag er i tråd med forslag fra næringen selv. 

 

 

Formål og fordeling ikke diskutert 

Norges Kystfiskarlag konstaterer at hverken formål eller mulige fordelingsmodeller av en 

fiskal avgift er nærmere redegjort for, og at denne høringen utelukkende tar for seg de 

tekniske og administrative mulighetene for innkreving av avgift. Utgangspunktet for 

diskusjoner om en fiskal avgift har per dags dato derfor ingen legitimitet blant våre 

medlemmer. I kjølvannet av Riksrevisjonens granskning av kvotesystemet har også 

regjeringen varslet en grundig konsekvensanalyse av fordelingen av strukturgevinst, som vi 

mener vil ha vesentlig betydning for spørsmålet og behovet omkring innkreving av en fiskal 

avgift.  

 

Norges Kystfiskarlags tilrådning 

Norges Kystfiskarlag mener at ressursrenten i fiskeriene for fremtiden også skal hentes ut i 

form av aktivitet i og bindinger til lokalsamfunn langs kysten. Med dette mener vi at 

fiskeriene skal gi arbeid og inntekt til flest mulig i kystsamfunnene, ved at landindustrien 

sikres god tilgang på råstoff og distriktene sikres arbeidsplasser og bosetting. Det er en 

vesentlig del av det samfunnsoppdraget vi mener at fiskeriene har og fortsatt skal ha i 

fremtiden.  

 

I den tradisjonelle kystflåten, som vi definerer som fartøy under 28 meter faktisk lengde, 

opplever vi at fiskerens og samfunnets interesse går hånd i hånd, og at kystflåten bidrar til at 

formålsparagrafene i norsk fiskerilovgivning følges. Vi konstaterer likevel at flåtesegmentet 

under 28 meter har fått svekket sitt driftsgrunnlag gjennom de siste årene, hvilket også har 

utfordret etablerte fiskeripolitiske målsetninger og prinsipper. Dette fastslår også 

Riksrevisjonens granskning av kvotesystemet (2020). 

 

En skattlegging av flåteleddet frykter vi vil bidra til ytterligere press om liberalisering og av 

eksisterende lovverk, og at formålsparagrafene på sikt taper legitimitet og på denne måten 

svekker mulighetene for aktivitet og bindinger som fiskeressursen har hatt til lokalsamfunn. 

Det er en utvikling vi sterkt vil advare mot, og vårt primære standpunkt er derfor at 

myndighetene i stedet for å pålegge flåteleddet en ny avgift som skal gå til fiskalt formål, må 

søke og finne løsninger og virkemidler som bidrar til å styrke og videreutvikle 

samfunnskontrakten mellom flåteleddet og landindustrien på en måte som kan øke 

verdiskapingen av fiskeressursene i Norge. Forestående konsekvensutredning rundt måten 

strukturgevinsten skal refordeles mellom fartøy påpekes i denne sammenheng som det 

viktigste verktøyet som myndighetene har til å kunne påvirke utfallet av dette arbeidet.  

 

Høringsnotatet diskuterer muligheter for alternative avgrensninger gjennom unntak eller 

differensiering av avgift for enkelte fartøy, eksempelvis basert på fartøylengde eller 

strukturkvoteordning, men foreslår hverken differensiering eller unntak i høringen. Dersom 

Stortinget vedtar å innføre en fiskal avgift, så må denne rettes til den delen av fiskeflåten som 

i dag ikke lenger oppfyller den samfunnskontrakten som kvoterettigheter ble gitt under 

forutsetning av. Fiskeflåten som leverer råstoff som landindustrien kan nyttiggjøre seg av 

gjennom bearbeiding i Norge bør da unntas avgift. Kystflåten under 28 meter største lengde 

bidrar i dag til dette, og vi mener derfor det blir feil dersom denne flåten pålegges avgift. 



Avslutningsvis må det nevnes at det totale avgiftstrykket som fiskeflåten allerede er pålagt 

kommende år oppleves svært høyt. Kontrollavgift, tredobling av CO2-avgift, samt krav om 

nytt sporingssystem for fiskeflåten under 15 meter er alle avgifter som kommer til å innebære 

store økonomiske konsekvenser for kystflåten. En fiskal avgift på toppen av dette mener vi vil 

vanskeliggjøre ønsket om prioritering av flåtefornying og grønn omstilling som også store 

deler av kystflåten er i gang med, til tross for stor økonomisk usikkerhet som følge av covid-

19 pandemien. 

 

 

 

  

Med vennlig hilsen 

NORGES KYSTFISKARLAG 

 

Annsofie Kristiansen        

daglig leder        

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift. 
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