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Høringssvar - Forslag om endringer i virkeområdet 

til fiskeeksportloven og endringer i eksportavgiften i 

tilhørende forskrifter 

Det vises til «Høring av forslag om endringer i virkeområdet til fiskeeksportloven og 

endringer i eksportavgiften i tilhørende forskrifter» datert 08.08.2022.  

Norges sjømatråd (Sjømatrådet) vil i dette høringssvaret komme med noen innspill og 

betraktninger til forslaget.  

Sjømatrådet støtter forslaget om å inkludere makroalger i virksomhetsgrunnlaget for 

Sjømatrådet og Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).  

Det foreslås å endre loven og tilhørende forskrift til å omfatte sjømat, og at alle arter 

og produkter skal være til humant konsum. For Sjømatrådet, som i all hovedsak har 

jobbet med sjømat til humant konsum er dette en presisering som ikke vil endre noe 

vesentlig for Sjømatrådets virke i dag. På den andre siden kan det føre til et bortfall av 

FoU-midler sammenlignet med dagens grunnlag for avgiften, ref. høringssvaret til 

henholdsvis FHF og Norwegian Seaweed Association.  

Det vises i høringsnotatet til alle de positive egenskapene til tang og tare som mat til 

humant konsum. Samtidig pekes det også på følgende:  

«Per dags dato mangler det fortsatt en del kunnskap om tang og tare som mat. Vi vet 

ennå ikke nok om hvilke prosesseringsteknikker som best kan redusere innhold av 

problematiske stoffer, om andelen av tang og tare i den norske befolkningens 

kosthold, med mere. Arbeidet med å utvikle tang- og tarenæringen i større skala og 

tilrettelegging for økt eksport må parallelt følges opp med at Mattilsynet fortsetter 

arbeidet med å utvikle regelverk og tilsyn for å ivareta grunnleggende krav til 

mattrygghet. Det er viktig å påvirke regelverksprosessene i EU og Codex, samt å 

fortsette dialogen med næringen. I påvente av at EU skal komme videre med 
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etablering av regelverk arbeider Mattilsynet med en veiledning for næringsaktørene. 

Det tas sikte på at denne skal ferdigstilles i løpet av 2022.»    

Sjømatrådet er helt enig i at det vil være viktig at det jobbes godt parallelt med å øke 

kunnskapen om tang og tare som mat, utvikle regelverk og tilsyn knyttet til 

mattrygghet og at relevante regelverkprosesser følges opp fortløpende for å sikre 

norsk sjømat sitt sterke omdømme globalt.   

I høringen er det også skrevet følgende:  

«For Norges sjømatråd innebærer forslagene at tang og tare til humant konsum 

innlemmes i selskapets virksomhet, men ikke på en måte som medfører nedskalert 

aktivitet i den generiske markedsføringen av andre sektorer.» 

 

I dag fastsettes endelige budsjetter for sjømatrådets virksomhet gjennom styret. 

Markedsprioriteringer og budsjetter for den enkelte bransje (laks og ørret, hvitfisk, 

konvensjonell, skalldyr og pelagisk) er også diskutert og vurdert i Sjømatrådets 

markedsgrupper som består av representanter fra næringen før styret fatter en 

endelig beslutning. Selv om Sjømatrådet søker at det skal være en forholdsmessighet 

mellom innbetalt markedsavgift fra den enkelte bransje og art, og hvor mye som 

benyttes av Sjømatrådet på den enkelte bransje og art, så er det ikke et 1 til 1 forhold 

i praksis. I en startfase så vil innbetalt avgift fra tang- og tarenæringen være 

begrenset, noe som vil gi svært begrensede midler for Sjømatrådet til å jobbe for 

denne delen av næringen dersom føringen i høringsnotatet tolkes på strengeste måte. 

Sjømatrådet vil anbefale at vi fortsetter med nåværende praksis knyttet til fastsettelse 

av blant annet markedsprioriteringer og budsjetter i tett dialog med sjømatnæringen 

og styret.  

I forslaget står det «Med sjømat mener loven alle arter fisk, krepsdyr, bløtdyr, 

pigghuder og makroalger, samt varer der disse artene er det eneste eller en vesentlig 

del av råstoffet.» 

 

Hva som er «en vesentlig del av råstoffet» er noe som bør vurderes nærmere med 

hensyn til tang og tare. Dette vil blant annet være avhengig av hvordan produktet 

oppfattes og markedsføres. I dag har Sjømatrådet tydelige retningslinjer for hvilke 

sjømatprodukter som kan merkes med varemerket «Seafood from Norway» og 

markedsføres som norsk sjømat. Tang og tare kan ha en sterk smak, og et høyt 

innhold av mineraler og jod som vil kunne begrense innhold av tang og tare i enkelte 

produkter ref. høringssvaret til Norwegian Seaweed Association. Dette betyr at dagens 

retningslinjer og vilkår til hva som kan omtales og markedsføres som norsk sjømat må 

vurderes i det videre arbeidet.  
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Sjømatrådet bidrar gjerne med mer informasjon knyttet til det ovennevnte dersom det 

er ønskelig.  

 

Med vennlig hilsen 

Norges sjømatråd  

 

Christian Chramer 

Administrerende direktør 


