
   
           Welcon AS 

Org.nr.: 985 876 142 Foretningsadresse:  Deknepollen 
Kontonr.: 6501.06.33235 Postadresse: 6718 Deknepollen 
Tlf.nr. 57 85 35 00 
Fax.nr. 57 85 00 81 

 
 
Fiskeri- og kystdepartementet 
Postboks 8118 dep 
0032 OSLO 
 
 
 
 
         Deknepollen 12.11.2009 
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Det vises til høringsbrev og høringsnotat av 2. oktober 2009, fra Fiskeri- og kystdepartementet (FKD), 
hvor det foreslås endringer i forskriftene knyttet til eksport av fisk og fiskevarer.  
 
Welcon konsernet produserer og selger fiskemel og fiskeolje i Norge, og har hatt 3 fabrikker i 
produksjon i 2009. Følgende endringer foreslår FKD som berører vårt konsern og forretningsområde: 
 
Økt markedsavgift fra 0,3 til 0,75 % av FOB verdi av eksporterte varer og innføring av FoU-avgift på 
0,3 % av tilsvarende grunnlag. 
 
 
Når det gjelder økning av markedsavgift fra 0,3 til 0,75 % har vi følgende kommentar: 
 
Fiskemel og fiskeolje er standardiserte produkt på verdensmarkedet, med forskjell i kvalitet og 
proteininnhold. Norskprodusert fiskemel og fiskeolje har ingen fordeler/ulemper i dette markedet. 
Eksportutvalget for fisk (EFF) har sin kompetanse og virkeområde innenfor markedsføring for norsk 
sjømat, og å være døråpner inn mot eksisterende og nye marked for norsk sjømat. Vi ser derimot ikke 
hvordan (EFF) skal være tjenlig for vår industri, og i hvilken grad EFF sitter på kompetanse når det 
gjelder markedet for fiskemel og fiskeolje.  
 
Vi konkurrerer i et internasjonalt marked for fiskemel og fiskeolje, der den norske produksjonen utgjør 
ca 3 % av den totale produksjonen i verden. De store aktørene i verdensmarkedet er Peru og Chile, og 
det største markedet er Kina. Det er disse produsentene og dette markedet som setter prisen på våre 
produkter. Markedet er i tillegg prissensitivt, der vi konkurrerer med t.d. soyamel og rapsolje ut mot 
våre kunder, som først og fremst er forprodusenter.  
 
I tillegg konkurrerer vi internasjonalt om vårt råstoff, der vi har konkurranse spesielt fra Danmark og 
Færøyene. Dette er konkurrenter som kjøper råstoff gjennom Norges Sildesalgslag. Ved en 
eksportavgift på våre produkter, vil dette gi en konkurransevridning i kampen om råstoffet. Dersom en 
tar utgangspunkt i eksport av fiskemel og fiskeolje til Danmark, vil danske fabrikker få en fordel i 
kampen om råstoffet, da de vi ha en lavere kostnad i forhold til norske produsenter.  
 
Ut fra dette mener vi at markedsavgiften for vår industri bør tas helt bort, da dette er en ren kostnad for 
vår industri, som ikke gir oss noen fordel i markedet, og heller ingen merinntekter.  
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Når det gjelder innføring av FoU-avgift på 0,3 %, har vi følgende kommentar: 
 
Utviklingen i fiskemelnæringen de siste 10-20 år har vært en struktur med flere mindre aktører, til 
dagens situasjon der vi har to større grupperinger; Welcon og Nordsildmel, i tillegg til en mindre 
fabrikk i Båtsfjord, Miljøprosess eid av Scanbio. Dette har skjedd gjennom nedleggelser og 
konsolidering. En av hovedårsakene til utvikling har vært kraftig reduksjon av råstoffgrunnlaget for de 
norske fabrikkene.  
 
Frem til 2001var fabrikkene tilsluttet felles markeds- og forskningsinstitusjoner i samarbeid med 
fiskerne gjennom Norges Sildesalgslag. Siden den gang har grupperingene handtert FoU-behov på 
selskapsnivå. I de tilfeller vi har hatt felles interesse av FoU-prosjekter, har vi tatt dette gjennom 
bransjeorganisasjon og i enkelte tilfeller også i lag med Norges Sildesalgslag. 
 
Vår næring består i dag av få aktører i Norge, og vi ser ikke at en avgift på 0,3 % av eksportverdien vil 
være til noen hjelp for oss. Denne ekstrakostnaden vil derimot medføre at vi må redusere vår egen 
FoU-aktivitet. I de tilfeller vi trenger ekstern kompetanse innefor FoU, er vi i tillegg avhengig av å 
selv kunne velge samarbeidspartnere, dette være seg i Norge eller utenlands. 
 
En FoU avgift anser vi som direkte konkurransehemmende for vårt konsern.  
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