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Høring- Avgift på viltlevende marine ressurser. Uttalelse fra 

Trøndelag fylkeskommune. 

Vi viser til høring om forslag til ny avgift på viltlevende marine ressurser. 

 

Fylkesutvalget i Trøndelag har 09.03.2021 behandlet saken, sak 57/21 og fattet følgende 

vedtak: 

 

Trøndelag fylkeskommune fraråder at det innføres en fiskal avgift i størrelsesorden 100 

millioner kroner på viltlevende marine ressurser. 

Dersom det i framtiden vurderes innføring av avgifter på fiskeriene bør det foretas en 

vurdering av ulike formål for bruk av et årlig proveny på 100 millioner kroner. 

 

 

Fylkesutvalgets vedtak og fylkesrådmannens innstilling er vedlagt. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Peter Meinert   

Rådgiver    
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Fylkesutvalget 2019-2023 har behandlet saken i møte 09.03.2021 sak 57/21 

 

Fylkesutvalget 2019-2023 sitt vedtak  

 

Trøndelag Fylkeskommune fraråder at det innføres en fiskal avgift i størrelsesorden 100 

millioner kroner på viltlevende marine ressurser. 

Dersom det i framtiden vurderes innføring av avgifter på fiskeriene bør det foretas en 

vurdering av ulike formål for bruk av et årlig proveny på 100 millioner kroner 

 

Behandling/forslag 

Terje Sørvik pva Ap, Sp og SV, alternativt forslag 

Trøndelag Fylkeskommune fraråder at det innføres en fiskal avgift i størrelsesorden 100 

millioner kroner på viltlevende marine ressurser. 

 

Dersom det i framtiden vurderes innføring av avgifter på fiskeriene bør det foretas en 

vurdering av ulike formål for bruk av et årlig proveny på 100 millioner kroner 

 

Lill Harriet Sandaune (Frp), pva FrP, H og V tilleggsforslag:  

Dersom denne avgiften blir iverksatt så bør den avsettes til næringsrettede tiltak her i 

Norge for å øke bearbeidings- og verdiskapningen innen fiskeindustrien. 

 

Tommy Reinås (MdG), tilleggsforslag 

Om denne avgiften skal innføres så bør den avsettes til tiltak for å ta vare på villfiskens 

gyteområder, samt restaurere ødelagte gyteområder for villfisk. 

 

Votering 

Sørviks del 1 vs fylkesrådmannens 

innstilling 

Sørviks forslag enstemmig vedtatt 

Sandaunes tilleggforslag Avvist med 10 mot 4 stemmer 

(FrP, V og H) 

Reinås tilleggsforslag Avvist med 13 mot 1 stemme 
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Sørviks del 2 Enstemmig vedtatt 
 

 

Fylkesrådmannens innstilling:  

Fylkesrådmannen tilrår at det foretas en ny vurdering av en avgift på uttak av viltlevende 

marine ressurser, hvor ulike formål for bruk av et årlig proveny på 100 millioner kroner 

er utredet. 
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Fylkesrådmannens innstilling: 
Fylkesrådmannen tilrår at det foretas en ny vurdering av en avgift på uttak av viltlevende 

marine ressurser, hvor ulike formål for bruk av et årlig proveny på 100 millioner kroner 

er utredet. 
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Vedlegg:  

 

Nummererte vedlegg som følger saken: 

Høring – Avgift på viltlevende marine ressurser 

Høringsnotat – avgift på viltlevende marine ressurser 

Høringsbrev – avgift på viltlevende marine ressurser 

Høringsliste – avgift på viltlevende marine ressurser 

 

 

Bakgrunn: 

I forbindelse med behandlingen av Meld. St. 32 (2018-2019) – Et kvotesystem for økt 

verdiskaping – En fremtidsrettet fiskerinæring, fattet Stortinget anmodningsvedtak 

(vedtak 554), hvor de ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag om en 

fiskal avgift på villfiskeriene tilsvarende om lag 100 millioner kroner årlig. 

 

 

Faktiske opplysninger: 

Skattedirektoratet har etter oppdrag fra Finansdepartementet utarbeidet et forslag til 

innføring av en avgift på viltlevende marine ressurser. Avgiften er foreslått å tre i kraft 

fra 01.07.2021 og foreslås utformet som en ordinær særavgift.  

 

I forslaget til innretting av en avgift på viltlevende marine ressurser tilsvarende om lag 

100 millioner kroner årlig, er det vurdert om den nye fiskale avgiften bør vedtas som et 

påslag til dagens sektoravgift (fiskeriforskningsavgiften). Ettersom 

fiskeriforskningsavgiften er etablert som erstatning for bruk av forskningskvoter, av 

hensyn til dekning av kostnader i forbindelse med innhenting av kunnskap om 

fiskeriforvaltning, er det vurdert som unaturlig at den nye fiskale avgiften innarbeides 

som et tillegg til fiskeriforskningsavgiften. I forslaget legger Skattedirektoratet til grunn 

at avgiften innrettes som en særavgift med hjemmel i særavgiftsloven og Stortingets 

årlige avgiftsvedtak. 

 

Det legges videre opp til at fiskesalgslag godkjent etter fiskesalslagsloven blir avgifts- og 

registreringspliktig for avgiften, og at avgiften oppstår ved førstehåndsomsetning av 

viltlevende marine ressurser. For førstehåndsomsetning vises det i fiskesalslova til 

omsetning av viltlevende marine ressurser fra den som har høstet de, og den første 

omsetninga etter ilandføring dersom fangsten ikke tidligere er omsatt gjennom eller med 

godkjenning av et fiskesalgslag. Definisjonen viltlevende marine ressurser avgrenses til; 

fisk, sjøpattedyr med helt eller delvis tilhold i sjøen, andre marine organismer og planter 

med tilhold i sjøen eller på eller under havbunnen. 

 

I Skattedirektoratets forslag foreslås det et avgiftsgrunnlag basert på brutto salgsbeløp 

fratrukket den prosentvise lagsavgiften som betales til fiskesalgslaget i henhold til 

fiskesalslagsloven § 9. Avgiften foreslås å omfatte all fangst på viltlevende marine 

ressurser fra norskregistrerte fartøy som førstehåndsomsettes. Dette inkluderer fangst 

fra norskregistrerte fartøy som leveres i utlandet og fangst som overtas av fiskeren selv. 

For utenlandske fartøy som lander i Norge, foreslås en tilsvarende avgrensing som for 

fiskeriforskningsavgiften og produksjonsavgiften til NAV. Dette innebærer at utenlandske 

fartøy som lander viltlevende marine ressurser i Norge ikke omfattes av avgiften.  
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Drøftinger: 

I forslaget til en fiskal avgift på viltlevende marine ressurser foreslås det at 

norskregistrerte fiskefartøy ilegges en årlig belastning på om lag 100 millioner kroner. 

Avgiften foreslås innført etter modell av fiskeriforskningsavgiften og skal belastes 

førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser. 

 

I sammenheng med forslaget til innføring av en fiskal avgift, påpekes det at den 

generelle avgiftsbelastningen for fiskeflåten har økt betydelig den seneste tiden. Fra 

2021 er fiskefartøy over 15 meter omfattet av en kontrollavgift. Fra 2022 utvides denne 

avgiften til også å gjelde for fartøy under 15 meter. I klimaplan for 2021-2030 legges det 

i tillegg opp til en kraftig økning av CO2- avgiften parallelt med at 

kompensasjonsordningen for CO2- avgiften gradvis skal avvikles.  

 

Fiskeflåten står overfor store utfordringer i forhold til arbeidet med å redusere 

miljøutslipp. Dette gjelder på både fartøy- og redskapssiden. Fylkesrådmannen mener 

det er naturlig at samtlige norskregistrerte fiskefartøy omfattes av den foreslåtte fiskale 

avgiften, men at forslagets legitimitet vil være tjent med at det knyttes spesifikke formål 

til avgiften.  

 

Et alternativ vil derfor være at avgiften knyttes til spesielle fiskeriformål som i dag 

finansieres over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett. Her vil avgiften kunne 

utformes av hensyn til konkrete fiskeriformål som blant annet føringstilskudd, som det 

årlig er store utfordringer med ved behandlingen av statsbudsjettet.  

 

Havbrukssektoren bidrar gjennom Havbruksfondet med midler som fordeles til stat, 

fylker og kommuner. En avgift på uttak av viltlevende marine ressurser vil kunne 

fordeles på en tilsvarende måte. Her vil det være mulig for staten å kompensere 

fylkeskommunene for manglende overføring av nødvendige midler i forbindelse med 

overtakelse av fiskerihavnene. Midlene vil spesielt kunne brukes i forbindelse med rollen 

som regional utviklingsaktør, og bidra til en oppgradering av fiskerihavner i de enkelte 

fylker. 

 

 

Fylkesrådmannens konklusjon: 

Fylkesrådmannen tilrår at det foretas en ny vurdering av en avgift på uttak av viltlevende 

marine ressurser, hvor ulike formål for bruk av et årlig proveny på 100 millioner kroner 

er utredet. 

 

 


