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Utskrift fra møteprotokoll 

Møte i: Styret i Salten Regionråd  

Dato: Epostmøte 14. desember 2020  

 

Sak: Styre-sak 62/20 
 HØRING – AVGIFT PÅ PRODUKSJON AV FISK 

Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Gildes-

kål, Fauske, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. I møte 14. desember 

2020 har styret i Salten Regionråd drøftet høringsnotatet om avgift på produksjon av fisk. Fra 

styret avgis følgende enstemmige uttalelse: 

Salten Regionråd viser til at Skattedirektoratet på vegne av Finansdepartementet foreslår 

regler for gjennomføring av Stortingets vedtak om avgift på produksjon av fisk. Avgiften er 

foreslått innført med virkning fra 1. januar 2021, med første gangs innbetaling i 2022. Salten 

Regionråd støtter hovedtrekkene i forslaget. 

Havbruksnæringen er en stor eksportnæring i Nordland og betyr mye for Nordland og Salten 

hvor flere av kommunene aktivt har tilrettelagt for at havbruksnæringen skal få gode vilkår for 

vekst og utvikling innenfor kommunenes sjø- og landarealer.  Næringen har også stor betyd-

ning for verdiskaping for en rekke andre næringer som leverer varer og tjenester til hav-

bruksnæringen. Nordland er Norges fjerde største eksportfylke hvor sjømat utgjør en stor 

andel av eksporten. Eksport av norsk sjømat samlet passerte i desember 2019 en verdi på 

mer enn 100 milliarder kroner for første gang. For Nordland utgjorde eksporten av sjømat 

nesten 17 milliarder kroner i løpet av året (Ref. Indeks Nordland 2020). 

Produksjonsavgiften foreslås kun å omfatte fisk fra produksjonsenheter i det norske territo-

rialfarvannet. Videre foreslås det at fisk fra både åpne og lukkede produksjonsenheter i terri-

torialfarvannet skal være omfattet av avgiften. Salten Regionråd støtter dette forslaget. 

I dag utstedes det gratis konsesjoner (null proveny til Havbruksfondet) til oppdrettsanlegg på 

land. Landanleggene beslaglegger store areal i strandsonen som ellers er «fredet» for byg-

ningsmessige inngrep. Investering i landbaserte anlegg skjer i dag gjerne som en alternativ 

investering når det gjelder å kjøpe nye konsesjoner eller økte produksjonsrettigheter i eksis-

terende sjøanlegg. Dersom en ser på den gjennomsnittlige prisen som ble betalt i siste auk-

sjonsrunde for erverv av vekst, kan investering i landbaserte anlegg bli foretrukket foran sjø-

anlegg. 

Salten Regionråd mener derfor at det ikke vil være formålstjenlig å frita landbaserte anlegg, 

som produserer fisk som sendes direkte til slakting, for den aktuelle produksjonsavgiften. En 

slik løsning vil ikke gi økonomiske bidrag til stat, fylkeskommuner og kommuner via proveny-

inntekter fra salg av produksjonskapasitet-/rettigheter, og et fritak fra produksjonsavgiften vil 

kunne gi stimuli til ytterligere bortfall av slike inntekter. I tillegg vil det representere nye ulem-

per og belastninger på lokalsamfunnet som etter vårt skjønn bør kompenseres. Salten Re-
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gionråd ber derfor om at landbaserte anlegg, som produserer fisk som går direkte til slakting, 

blir omfattet av produksjonsavgiften på lik linje som sjøanlegg i norske territorialfarvann.  

Vi viser ellers til innspillet som Nettverk for fjord og kystkommuner (NFKK) har avgitt. Salten 

Regionråd støtter deres innspill til høringen.  

 
 

 

Vedlegg: Høringssvar fra Nettverk fjord og kystkommuner 

 


