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Innhold

• Hva er ressursrente? 

Og fins det ressursrente i fiskerinæringa?

• Hva skjer når vi beskatter ressursrenta,
og hva skjer når vi ikke gjør det? ?



26.11.2018 4



5

Ungdommen vil gjerne i sjarken



Ressursrente

• Avkastning på arbeidskraft og kapital utover

det som er normalt i andre næringer

• Avkastning av en gratis innsatsfaktor i 

produksjonen – nemlig naturressursen



Ressursrente i fiskerier
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Er det ressursrente i norske fiskerier, og i så fall, 

hvem besitter den ?

• Økende trend

• Over 2 milliarder i dag, mot 

9 milliarder potensielt (SSB; 2011)

• Fiskere/redere som har 

forlatt og solgt seg ut, eller som 

har nytt godt av strukturering 

uten å selge seg ut, sitter med 

Ressursrenta 

Totalkapitalrentabilitet i 
torsketrål og ringnot
versus industri 
Kilde: Fiskeridirektoratet og SSB
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Argumenter mot beskatning av ressursrenta:

• Fordi fiskerne fortjener den

• Fordi fiskerne gjør bedre bruk av den 

enn staten

• Fordi fiskerne bruker den på kysten

• Fordi ressursrenta ellers forlater kysten

Tunnelsyn.no

Fiskeribladet

«Ettersom jeg har drevet 
med dette fisket i ni år nå, 
så synes jeg prisen er 
fortjent»

Naturpark og fiskerimuseum i Bekkjarvik



Argumenter for beskatning av ressursrenta:

• Fordi fiskerne gis feile insentiver for å fiske i åpne fiskerier pga forventning 

om ressursrentegevinst ved senere stenging

• Fordi en ressursskatt er en ikke-vridende skatt som dermed gjør det mulig 

å redusere vridende skatter (som inntektsskatt)

• Fordi ubeskattet superprofitt i mindre samfunn kan ha negative effekter -

prispress, næringsfortrengning, ulikhet 

• Fordi ressursbeskatning vil redusere kvoteprisene

• Fordi ulik strukturering skaper noen vinnergrupper med ressursrente 

innabords, med gunstige forutsetninger for vekst og utvikling i næringen i 

forhold til andre grupper (uten ressursrente)

• Legitimerer fiskeriaktivitet i havet, hvor det blir stadig flere konkurrerende 

interessenter



«Ressursrente vil kreve et enormt byråkrati….»

• Island

• Færøyene

• Namibia

• Grønland 

• Olje og vannkraft 

i Norge

Ressursrenteavgifter i Grønland, 2007-2017,  i mill DKK
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Takk for oppmerksomheten!


