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Høring om forslaget til statsbudsjett 2018

Sjømat blir stadig viktigere for å sikre velferden i Norge. Aldri har sysselsettingen og
eksportinntektene fra sjømatnæringen vært høyere. Samlet står sjømatbedriftene og deres
leverandører for 55 000 årsverk. En rekke utredninger viser samtidig at det er et svært stort
potensial for økt matproduksjon og verdiskaping fra våre kyst- og havområder. Sjømat Norge
forventer derfor at det føres en mer offensiv politikk som bidrar til å styrke og videreutvikle
sjømatnæringen.
De siste statsbudsjettene har vært preget av tiltakspakker for å motvirke fallet i oljeprisen. Det er
både positivt og nødvendig at Regjeringen signaliserer strammere budsjett i årene fremover. En
ansvarlig finanspolitikk er avgjørende for de norske eksportnæringene, valutakursene og for å
kunne holde et lavt rentenivå.
Den langsiktige omstillingen må fortsette. Det er ikke et spørsmål om Norge skal bli mindre
avhengig av oljeinntektene, men hvor raskt vi skal omstille oss. Selv med en gradvis nedtrapping
vil Norge stå overfor en svært stor oppgave. Vi tror i likhet med OECD og tunge norske
forskningsmiljøer at sjømatnæringen og dens leverandører vil bli viktigere for norsk økonomi.
Sjømatnæringen har de beste forutsetningene for å bygge subsidiefri, bioøkonomisk aktivitet i
Norge. Dette må avspeiles i politikken fremover.
Skattereform i riktig retning
Det er positivt at Regjeringen følger opp skatteforliket. At eiendomsskatten på produksjonsutstyr
og installasjoner, den såkalte maskinskatten, foreslås fjernet er viktig også for sjømatnæringen.
Reduksjon i selskapsskatten og at arbeidende kapital gis en rabatt som grunnlag for
formuesskatten, er skritt i riktig retning. For øvrig slutter vi oss til NHO sine synspunkter når det
gjelder skattereformen.
Kommunene vil få betydelige midler fra det eksisterende havbruksfondet
Sjømat Norge har støttet forslaget om å øke kommunenes inntekter ved salg av nye konsesjoner
eller økning i konsesjonsvolumet. Kommunene får nå 70% av disse inntektene, mot tidligere 40
%. Inntektene vil også bli bedre fordelt mellom kommunene som er vertskap for
havbruksnæringen, basert på hvor mye havbruksaktivitet den enkelte kommune har. Modellen for
Havbruksfondet ble utarbeidet i fellesskap mellom kystkommunene ved NFKK og næringen ved
Sjømat Norge. I forbindelse med iverksetting av trafikklysordningen høsten 2017, ventes det at
regjeringen også legger frem en mer detaljert oversikt over hvor store inntekter dette vil gi
kommunene i 2018.
Regjeringen har i statsbudsjettet slått fast at forslaget om å innføre en ny eksportavgift, som også
skulle gå til kommunene, bryter med internasjonale avtaler. Sjømat Norge mener at forslaget må
legges bort. Sjømat Norge oppfordrer partiene til å se hvordan det allerede etablerte

Havbruksfondet fungerer før en eventuelt foreslår innføring av ytterligere avgiftsbelastning på
næringsaktørene.
Sjømatnæringen vil fortsatt bidra til å trygge arbeidsplasser og til investeringer langs kysten. Dette
er det viktigste for fremtidig vekst og levekraftige kystsamfunn.
Unntak fra CO2-avgiften er viktig
Sjømat Norge er fornøyd med at regjeringen også for 2018 slår fast at fiskeri og landbruk gis
unntak når det gjelder CO2-avgiften. For sjømatnæringen er det viktig at miljøavgifter
harmoniseres internasjonalt ettersom råvarekonkurransen er global. En ensidig norsk
avgiftsøkning vil føre til råvarelekkasje og ha marginal effekt på utslippene.
Sjømat Norge er opptatt av at politikken som utformes både bidrar til å redusere
klimapåvirkningen fra sjømatnæringen og samtidig legger til rette for produksjon, sysselsetting og
verdiskaping i Norge. Sjømat har i dag et lavere klimaspor enn mange andre matproduserende
næringer, men også sjømatnæringen har forbedringspotensial. Her har næringsaktører,
myndigheter og relevante fagmiljøer et felles ansvar for å bidra til at sjømatsektoren i det lange
løp kan gi et vesentlig bidrag til å nå Norges og FNs bærekraftsmål.
Sjømat Norge vil advare mot Regjeringens forslag om å fjerne de reduserte satsene i CO2avgiften. Forslaget vil innebære en betydelig avgiftsøkning for flere virksomheter innenfor den
marine ingrediensindustrien. Sjømat Norge mener de reduserte satsene bør videreføres inntil
effektene og alternativene for produsentene er nærmere utredet. Det må i alle tilfeller legges opp
til en gradvis innfasing av økt CO2-avgift, og vi har god grunn til å frykte at konsekvensen av
Regjeringens forslag vil være redusert konkurransekraft og redusert produksjon i Norge. Forslaget
undergraver Regjeringens bioøkonomistrategi, og gir dårligere rammevilkår for sjømatnæringen
samlet sett.
Fortsatt satsing på samferdsel
Statsbudsjettet for 2018 varsler mer penger til samferdselstiltak, og for sjømatnæringen er gode
transportløsninger svært viktig. Økt matproduksjon vil kreve mer satsning på bane, båttransport
og havner. Vi vil bl.a. oppfordre Stortinget til å øke bevilgningene til fiskerihavner.
Åpningstider hos tollkontorene og på grensestasjonene
Sjømatnæringen er helt avhengig av internasjonal handel, og i den forbindelse spiller Tollvesenet
en sentral rolle både når det gjelder utstedelse av eksportdokumenter og ved grensepassering ut av
Norge. De siste årene har vi registrert at åpningstidene hos Tollvesenet har blitt redusert, og dette
skaper en vanskeligere situasjon for eksportørene og transportørene av norsk sjømat. Sjømat
Norge mener åpningstidene både hos tollkontorene og på grensestasjonene bør tilpasses
sjømateksportørenes behov, og vi advarer mot en utvikling med reduserte åpningstider.
________________________________________________________________
Sjømat Norge dekker hele verdikjeden, fra fjord til bord i norsk sjømatnæring. Medlemmene
består av omlag 500 bedrifter med 12.000 ansatte innen fiskeindustri, havbruk, fôrproduksjon,
biomarin industri, teknologi og service.
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