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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 med dens leverandører vil bli viktigere for norsk
økonomi. Sjømatnæringen har de beste forutsetningene til å bygge subsidiefrie
bioøkonomiske aktiviteter i Norge. Dette må avspeiles i politikken fremover.

Kommunene vil få betydelige midler fra det eksisterende havbruksfondet
Sjømat Norge har støttet forslagene 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. Dette
er en modell som 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 vist hvordan flertallsvedtaket i Stortinget om å innføre en ny
produksjonsavgift, 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.
Havbruksnæringen har for tiden god inntjening. Samtidig er dette en sektor som er prisgitt
varierende råvarepriser, tilgang til internasjonale markeder og hard konkurranse fra andre
produsenter av proteinrik mat. Derfor er det viktig å sikre næringens konkurransekraft

framover. Det er dokumentert en kraftig økning i produksjonskostnadene de siste årene, og
Stortinget må ikke treffe tiltak som forsterker denne effekten. En ubalanse mellom
markedspris og produksjonskostnad vil kunne ha dramatisk effekt for kystsamfunnene.
Sjømatnæringen vil fortsatt bidra til å trygge arbeidsplasser og til investeringer langs kysten.
Det er det viktigste for fremtidig vekst og levekraftige kystsamfunn.

Endring i arealforvaltning
Sjøareal må i større grad avsettes til sjømatproduksjon. Flere har påpekt at dagens forvaltning
av tilgang til sjø for matproduksjon ikke er god nok, som følge av at den er fragmentert og at
den i for liten grad gjør en helhetlig vurdering av arealdisponering. I Kommunal- og
moderniseringsdepartementet Meld. St. 22, 2015-2016, Nye folkevalgte regioner, omhandles
forvaltningsoppgavene innen fiskeri og havbruk. Departementet viser til dagens ordning som
relativt effektiv, men at overføringene av oppgaver til fylkeskommunen i 2010 til nå ikke har
nådd formålet godt nok. Sjømat Norge ber derfor om at Kommunal- og forvaltningskomiteen
bidrar til at det gjøres en ny vurdering om det kan være hensiktsmessig å delegere myndighet
fra de forskjellige sektormyndighetene til større folkevalgte regioner. Dette bør i alle fall
gjøres i kurante saker i forbindelse med behandling av akvakultursøknader, alternativt at dette
ansvaret tildeles en av sektormyndighetene som f.eks. Fiskeridirektoratet. Det ligger inne en
søknad fra Trøndelag i Nærings- og fiskeridepartementet om å prøve ut det første alternativet,
noe som vil kunne gi et bedre grunnlag for å vurdere hvilken innretning som er mest
hensiktsmessig.

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.

____________________________________________________________
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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