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1 Introduksjon

Dette notat er skrevet som vedlegg til rapporten "Klimatiltak og virkemiddel i
fiskeflåten". Et sentralt tema i denne rapporten er hvordan norske fiskeforetak
(enkeltfartøy eller flerbåtsrederi) eventuelt kan kompenseres for økning i CO2-
avgiften uten at incentivene til å redusere CO2-utslippene blir mindre enn de
ville ha vært uten kompensasjon. I det følgende settes det opp en enkel, illus-
trativ modell for rensing av utslipp i fiskeflåten. Første ser vi på tilfellet uten
kompensasjon, og så sammenligner vi dette med kompensasjon gitt som andel
av total fangstverdi. Andel av fangstverdi kan beregnes på flere måter; man kan
ta utgangspunkt i hele fiskeflåten eller man kan dele fiskeflåten opp i undergrup-
per basert på fartøygrupper. Hovedkonklusjonen i notatet er at kompensasjon
gitt som andel av total fangstverdi basert på hele fiskeflåten sannsynligvis ikke
vil påvirke incentivene til å redusere CO2-utslippene i nevneverdig grad.

2 Rensing uten kompensasjon

Anta at det er N fartøygrupper; i = 1, ..., N , og at hver fartøygruppe kan
representeres av et "gjennomsnittlig" fiskeforetak innenfor fartøygruppen. I
virkeligheten vil det være mange fiskeforetak innenfor hver fartøygruppe, men
for vårt formål kan vi se bort fra det. Verdien av fangsten til det representative
fiskeforetaket i fartøygruppe i er gitt ved aktivitetsnivået qi ganget med prisen
pi. Videre antar vi at fangskostnadene er gitt ved den kvaderatiske funksjonen
ci(qi)

2/2.
Utslippene til det representative foretaket i fartøygruppe i er videre gitt som

en funksjon av aktivitetsnivået qi og en variabel xi som omfatter alle typer tiltak
for å redusere utslippene. Det kan dreie seg om noe så enkelt som å endre farten
til fartøyet, eller noe mer omfattende som å bytte ut maskinen. For enkelthets
skyld antar vi at utslippene ui kan settes til qi(κi−xi) dvs. uten renseaktivitet
vil utslippene være κiqi. Videre antar vi at renseaktiviteten har en kostnad som
vi kan sette til γi(xi)

2/2, dvs. det første rensetiltaket koster γi/2, det andre
rensetiltaket 3γi/2 osv. Mao. det blir dyrere og dyrere å rense en gitt mengde
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utslipp. Vi antar også at γi er så stor i forhold til CO2-avgiften at vi alltid får
xi < ki, og dermed positive utslipp for fartøygruppen som helhet.
La t være nivået på CO2-avgiften. Det representative foretaket i maksimerer

da følgende uttrykk:

πi = piqi −
ci
2

(qi)
2 − tqi(κi − xi)−

γi
2

(xi)
2 (1)

hvor πi er profitten til fiskeforetak i, det første leddet etter likhetstegnet er sal-
gsinntekten, det andre leddet er fangstkostnader, det tredje leddet er innbetalt
CO2-avgift og det siste leddet er kostnadene til rensetiltak.
Derivasjon av uttrykket mhp. qi og xi gir følgende første-ordens betingelser

for profittmaksimum:

∂πi
∂qi

= pi − ciqi − t(κi − xi) = 0

∂πi
∂xi

= tqi − γixi = 0

Litt reorganisering gir:

qi =
pi − t(κi − xi)

ci
(2)

xi =
tqi
γi

(3)

Hvis aktivitetesnivået er gitt av kvotetildelingen f.eks. qi = q̄i, så ser vi at
rensenivået er gitt som tq̄i/γi mao. rensenivået er økende i CO2-avgiften, og
fallende i kostnadene ved rensing γi. Hvis aktivitetsnivået kan justeres, får vi:

qi =
pi − tκi
ci − t2

γi

xi =
t

γi

pi − tκi
ci − t2

γi

Vi ser at aktivitetesnivået er fallende i nivået på utslippene uten rensing
κi og rensekostnadene γi.Videre ser vi at rensenivået er fallende i nivået på
utslippene uten rensing κi og i rensekostnadene γi. Effekten av CO2-avgiften
er ikke like lett å gjennomskue. Vi har:

∂qi
∂t

= −κi − 2xi

ci − t2

γi

Så for begrensede rensemuligheter hvor utslippene pr. enhet blir mindre
enn halvert dvs. xi < κi/2, vil aktivitetsnivået gå ned. For tilfellet med svært
gode rensemuligheter kan aktivitetsnivået faktisk gå opp, noe som er utførlig
diskutert i Greaker (2003).
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For utslippene som er det mest interessante, har vi:

ui = qi(κi − xi)

=
pi − tκi
ci − t2

γi

κi −
t

γi

(
pi − tκi
ci − t2

γi

)2
Vi deriverer:

∂ui
∂t

=
−κi + 2xi

ci − t2

γi

κi − 2xi

(
−κi + 2xi

ci − t2

γi

)

⇐⇒

∂ui
∂t

= [κi − 2xi]
∂qi
∂t

Så utslippene vil være fallende i CO2-avgiften uansett. Dersom xi < κi/2,
så er ∂qi

∂t < 0, og uttrykket er negativt. Dersom xi > κi/2, så er
∂qi
∂t > 0, og

uttrykket er fortsatt negativt.

3 Rensing med kompensasjon på flåtenivå

De representative fiskeforetakene maksimerer nå:

πi = piqi −
ci
2

(qi)
2 − tqi(κi − xi)−

γi
2

(xi)
2 + t

∑
i

qi(κi − xi)
piqi∑
i

piqi
(4)

hvor kun det siste leddet er nytt fra (1). Dette leddet uttrykker kompensasjonen.
Total innbetalt CO2-avgift er gitt ved t

∑
i qi(κi − xi), total fangsverdi er gitt

ved
∑
i piqi, og foretakets fangstverdi er gitt ved piqi. På denne måten vil all

inbetalt CO2-avgift bli betalt tilbake til fiskeflåten via det siste leddet.
I virkeligheten vil hvert fiskeforetak være lite slik at de ikke kan påvirke total

skatteinntekt t
∑
i qi(κi−xi) og total fangstverdi

∑
i piqi i noe nevneverdig grad.

Vi definerer derfor følgende variabel:

η =

t
∑
i

qi(κi − xi)∑
i

piqi

dvs. η er total avgiftsinntekt delt på total fangstverdi. Denne vil betraktes som
gitt av det enkelte foretak. I Norge vil denne f.eks. kunne være rundt 0, 02.
Profittuttrykket i (4) kan dermed skrives:
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pi(1 + η)qi −
ci
2

(qi)
2 − tqi(κi − xi)−

γi
2

(xi)
2 (5)

Vi ser at ligning (5) nå er nesten identisk med ligning (1), bortsett fra pa-
rameteren η som altså er et lite tall på anslagsvis 0, 02. Regningen kan dermed
utføres på nøyaktig samme måte som uten kompensasjon. Hvis aktivitetsnivået
ikke kan justeres, har kompensasjonen ingen effekt på rensenivået. Rensingen
er fortsatt gitt av ligning (3) hvor qi er gitt som q̄i. Hvis aktivitetsnivået kan
justeres, har vi:

qKi =
pi(1 + η)− tκi

ci − t2

γi

xKi =
t

γi

pi(1 + η)− tκi
ci − t2

γi

Mao. det blir både litt mer fangst, og litt mer rensing. Det kan fortsatt vises
at utslippene vil være fallende i CO2-avgiften. Sammenligner vi utslippene for
samme avgift med og uten kompensasjon, er ikke resultatet gitt. Økt fangst
trekker i retning av økte utslipp, mens økt rensing reduserer utslippene igjen.
Effektene er uansett små siden η er liten.

4 Rensing med kompensasjon på fartøygruppenivå

For å se på dette kan vi ikke lenger operere med et representativt fiskforetak
innenfor en gruppe. Anta for enkelthets skyld at en fartøygruppe består av kun
to foretak. Foretak 1 maksimerer da:

π1 = p1q1 −
c1
2

(q1)
2 − tq1(κ1 − x1)−

γ1
2

(x1)
2 (6)

+t [q1(κ1 − x1) + q2(κ2 − x2)]
p1q1

p1q1 + p2q2

hvor det siste leddet nå utgjør kompensasjonen. Legg merke til at total innbetalt
CO2-avgift og fangstverdi nå begge består av kun to ledd; et for hvert av de to
foretakene i fartøygruppen.
For parameteren η har vi nå:

η =
t [q1(κ1 − x1) + q2(κ2 − x2)]

p1q1 + p2q2

der η fortsatt er total avgiftsinntekt delt på total fangstverdi. Med kun to
foretak virker det urimelig at denne skal betrakes som gitt av foretakene. Den
kan derfor ikke lenger betraktes som en parameter, og vi kan ikke skrive om
profittuttrykket (6) på samme måte som i (5) over.
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Første-ordensbetingelsen for optimalt rensenivå blir dermed:

∂π1
∂x1

= −tq1
p1q1

p1q1 + p2q2
+ tq1 − γ1x1 = 0

⇐⇒

x1 =

(
1− p1q1

p1q1+p2q2

)
tq1

γ1

Dette må sammenlignes med (3) dvs. xi = tqi/γi. Selvom aktivitetesnivået
er gitt av kvotetildelingen, vil effekten av kompensasjonen være at CO2-skatten
reelt sett reduseres med en prosentsats tilsvarende fiskeforetakets andel av total
fangstverdi. Med få foretak i fartøygruppen, kan dette utgjøre en ikke ubetydelig
reduksjon. Det er derfor ønskelig at kompensasjonen for økning i CO2-avgiften
beregnes utfra andel av total fangstverdi for hele fiskeflåten.
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