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SVAR - 16/5229-1 FORSLAG OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV 

EKSPORT AV FISK OG FISKEVARER OG FORSKRIFT OM SAMORDNET  

INNKREVING AV AVGIFT PÅ FISKEEKSPORT - HØRING 

 

 
Norges Råfisklag viser til vår høringsuttalelse om Norges Sjømatråd fra mars 2015 og vil 

understreke den store betydningen Sjømatrådet har for hele den norske fiskerinæringa. Vi 
legger til grunn at Sjømatrådet skal opprettholde det samme høye ambisjonsnivået innenfor 

alle sine tjenestefelt og vi mener det er avgjørende at de sikres stabile og forutsigbare 

rammevilkår. 
 

Råfisklaget vil også understreke at eksportavgiften reflekterer verdiskapninga i flere ledd i 

verdikjeden og ikke kan betraktes bare som en kostnad for eksportørene. 
 

Det er viktig å opprettholde prinsippet med generisk markedsføring som et fellesgode for alle 
aktører. Innsatsen kan justeres i tråd med endringer i markedsforhold og styrets strategiske 

prioriteringer.  

 
Arbeidet med markedsadgang, markedsanalyser og beredskap fordrer også nær og oppdatert 

informasjon fra markedene. Denne kompetansen opparbeides gjennom tilstedeværelse. 

 
Å opprettholde vedlikeholdsaktiviteter på generisk markedsføring også i perioder med høy 

etterspørsel betyr at en har grunnlag for å justere innsatsen på kort varsel. Som kjent svinger 

næringa brått, eksempelvis da Russland stengte grensene for norsk laks og sild. En rekordstor 
sildekvote for 2017 er et ferskt eksempel på at fleksibilitet og evne til rask omstilling er 

viktig for norske aktører. 
 

På kort sikt kan avgiften for laks og ørret reduseres noe, slik at en kan bruke av 

egenkapitalen og dermed komme ned mot det vedtatte egenkapitalkravet. En avgiftsjustering 
betyr ikke at en automatisk må endre på Sjømatrådets vedtatte strategi og planer. 

 

For pelagisk anbefales det å beholde dagens avgiftsnivå, i lys av nevnte kvoteøkning og 
antatt utfordrende markedssituasjon. 

 
 

 

 



Avgiftsnivået baseres på forventninger, og det er urealistisk å tro at en alltid treffer perfekt. 
Norges Råfisklag anbefaler at det på noe lengre sikt utarbeides en modell eller et sett 

styringsregler som gjør at avgiftsnivået kan endres i tråd med svingninger i inntekts- og 

aktivitetsnivå. Egenkapitalkrav og strategiske vurderinger rundt ønsket innsatsnivå på 
generisk markedsføring er faktorer som naturlig hører inn i en slik modell. 

 
 

Med vennlig hilsen 

NORGES RÅFISKLAG 
 

Svein Ove Haugland 

Ass.direktør 
Benedicte Nielsen 

Salgsteamleder 
Elektronisk saksbehandling, trenger ikke handskrevet signatur. 

 
 


