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Forslag om endring i forskrift om regulering av eksport av fisk og fiskevarer og forskrift
om samordnet innkreving av avgift på fiskeeksport - høring

Det vises til ovennevnte høringsnotat av 06.10.2016 fra Nærings- og fiskeridepartementet.

I høringsnotatet legger departementet frem forslag til endringer i markedsavgiften som finansierer
Norges sjømatråd. Hovedelementet i endringsforslaget er reduksjon i markedsavgiften for enkelte
arter.

Departementet viser til at verdien til norsk sjømateksport er i rask vekst. Stabilt høye priser på
både laks, ørret, sild og makrell og til dels torsk har førttil at inntektene til Sjømatrådet er
forventet å øke mer enn man antok i2015. Reduksjonen i markedsavgiften blir derfor raskt
utlignet av økte priser. Videre blir det vist til at for spesielt pelagisk sektor og lakse- og
ørretsektoren er egenkapitalen i dag langt støre enn kravet om fem måneders drift. Imidlertid sier
departementet at noe av bakgrunnen for dette, er vedtaket om å redusere bransjeinvesteringene i
2015-budsjettet i lys av usikkerhet tilknyttet nivået på markedsavgiften under høringen vinteren
2015. Kombinert med økte inntekter, vesentlig høyere enn hva prognosene som ble lagltil grunn,
medførte 2015 en betydelig oppbygging av egenkapitalen for disse bransjene.

Norges Fiskarlag kan ikke se av høringsnotatet at pelagisk sektor har hatt lik utvikling som
lakse- og ørretsektoren med hensyn til økning av inntekter fra markedsavgiften til Sjømatrådet de

siste årene. Det vises til høringsnotatets diagram 1.1: <Utviklingen i Sjømatrådets inntekter fra
markedsavgiften2009-2015>. Av denne går det frem at i2012 var de totale inntektene fra
markedsavgiften3TT mill. kroner og i 2015 ble inntektene 538 mill. kroner. Inntektsøkningen i
perioden kommer i hovedsak fra lakse- og ørretsektoren. Diagrammet vises videre at inntekten
fra markedsavgiften fra pelagisk sektor er redusert i den samme perioden. Etter det Fiskarlaget er
kjent med skyldes en oppbygging av egenkapital i pelagisk sektor i2015, dels arbeid med ny
strategi, og implementering av denne i2015. Med andre ord underbygger ikke denne økningen
av egenkapitalen i 2015, et redusert behov for markedsarbeidet innen pelagisk sektor.
Implementering av den nye strategien kan tvert imot bety behov for økte inntekter til
markedsarbeid i pelagisk sektor, dersom en ikke skal begrense innsatsen til relativt fä markeder.

Fiskarlaget viser videre til at markedsavgiften for pelagisk sektor ble redusert fra 0,7 5 % i 2015
til 0,6 % i 2016. Dette kan bety at inntektene til markedsarbeid for pelagisk sektor blir redusert
fta2015 til2016, og kan bli betydelig lavere enn det inntektene var f.eks. i2012.

Norges Fiskarlag mener at forslag til reduksjon av markedsavgiften for pelagisk ikke er
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markedsfaglig begrunnet, men en anser at forslaget handler om en snever næringspolitisk
prioritering.

Norges Fiskarlag mener at pelagisk næring står overfor store utfordringer i markedene, og det er

behov for å øke innsats på flere markeder. Norges Fiskarlag er derfor sterkt kritisk til å redusere

markedsavgiften for de viktigste pelagiske artene fra dagens 0,6 o/o, og som for øvrig vil være en

ytterligere reduksjon fta2}I5-nivået. Fiskarlaget mener at avgiften for alle villflrskarter
prinsipielt bør være mest mulig lik. Høringsnotatet manglende markedsfaglige vurderinger for
endring i avgiftsnivået, og underbygger ikke behovet for redusert avgiftsnivå. En mer
markedsfaglig analyse og tilnærming i høringsnotatet kunne ha gitt en motsatt konklusjon.

Departementet legger til grunn at det fortsatt bør være en obligatorisk markedsavgift, men at man

i større gradbør sikre jevne og stabile inntekter for Sjømatrådet og begrense at inntektene ikke
øker ut over hva som er nødvendig for å finansiere Sjømatrådets aktiviteter. Departementet ber

om synspunkter på hyppigere vurderinger av nivået på markedsavgiften.

Norges Fiskarlag er enig om betydningen av å ha en obligatorisk markedsavgift. Fiskarlaget
mener at Sjømatrådet må sikres en forutsigbar, stabil og sikker inntekt som gjør det mulig for
selskapet å ivareta de oppgaver det er satt til àutføre.I lys av dette vil det være uheldig med f.eks.

årlige endringer av markedsavgiften. Fiskarlaget mener at Sjømatrådet bør kunne sette av midler i
gode tider til dårlige tider. Fiskarlaget er kritisk til en modell der en hurtig justerer ned

markedsavgiften i gode tider, og tilsvarende justerer opp avgiftene i dårlige tider.

Fiskarlaget etterlyser en bedre analyse av hvorfor siste års sektorbudsjett i Sjømatrådet anses dels

som optimal og dels for høye. Detbør foreta analyser om effekten av å investere mer eller mindre
i ulike markeder, noe som kan bidra økt kunnskapsnivået om effekter av markedsarbeid i
næringen, og bedre beslutningsgrunnlaget i slike høringssaker.

Med hilsen
FISKARLAG
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