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Høringssvar  -  forslag til forskriftsendringer knyttet til eksport av
fisk og fiskevarer

Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, viser til mottatt høringsbrev og høringsnotat av 2
oktober samt brev til Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) fra Fiskeri- og havbruksnærings
landsforening av 12 november 2009.

NHO støtter i hovedsak FHLs vurderinger av de endringer som foreslås i forskriftene knyttet
til eksport av fisk og fiskevarer.

Spesielt vil NHO fremheve at det vil være meget uheldig å øke markedsavgiften for fisk og
fiskevarer til 0,75 %. NHO mener også at det vil være uheldig å øke avgiftsnivået for
bearbeidet varer til samme nivå som ubearbeidede varer. Bearbeidede fiskeprodukter er i dag
underlagt betydelige handelshindre gjennom for eksempel toll til en rekke markeder. I tillegg
er bearbeidede varer ofte av en slik karakter at felles markedsføring ikke er tjenlig for salg til
konsumentmarkedet.

Fiskemel og fiskeolje foreslås også innlemmet i ordningen med økt avgift. Disse produktene
brukes i industriell virksomhet og vil således ikke dra nytte av de tjenester som
Eksportuvalget tilbyr. Det fremstår derfor som uheldig å skulle ilegge disse produktene en
avgift.

Vi vil påpeke at en økning av eksportavgiften som ikke skjer etter et klart ønske fra næringen
selv, vil kunne svekke tilliten til Eksportutvalget for fisk. Tidspunktet for økning av avgiften
er dessuten uheldig, fordi dette vil føre til økt belastning for en sektor som nå er presset
økonomisk.

Med vennlig hilsen
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