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Høring om forslag om endring i virkeområdet til fiskeeksportloven 
og endringer i eksportavgiften i tilhørende forskrifter 

Sjømat Norge viser brev av 8. august 2022 hvor forslag om endringer i virkeområdet til 
fiskeeksportloven, samt endringer i eksportavgiften i tilhørende forskrifter ble sendt på høring.  

Foreslåtte endringer 

 

I) Navneendringer 

Nærings- og fiskeridepartementet har foreslått å endre navnet på fiskeeksportloven til 
sjømateksprotloven. Videre der det foreslått å erstatte henvisninger til «fisk- og fiskevarer» 
gjennomgående til «sjømat», samt at «fiskeeksport» erstattes av «sjømateksport». Endringene 
gjelder i fiskeeksportloven, samt forskrift om samordnet innkreving av avgift på fiskeeksport, 
fiskeeksportforskriften og forskrift om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og 
havbruksnæringen. Sjømat Norge støtter forslaget om endringer. 

II) Utvidelse av virkeområde til fiskeeksportloven og arbeidsfeltet til Norges sjømatråd 
AS 

Departementet har videre foreslått å utvide virkeområdet til fiskeeksportloven § 1 annet ledd til 
også å omfatte «makroalger», samt et nytt tredje punktum hvor det heter at «Alle arter og 
produkter skal være til humant konsum». Hensikten med endringen er at Norges sjømatråd AS 
skal kunne innlemme tang og tare til humant konsum i sitt arbeidsområde og at eksport av disse 
varene skal kunne ilegges en markedsavgift. Det er lagt til grunn at innlemmingen ikke skal 
medføre en nedskalert aktivitet i den generiske markedsføringen i andre sektorer. Sjømat Norge 
støtter departementets intensjon om å innlemme makroalger til humant konsum i Sjømatrådets 
virkeområde. 

Departementets forslag til ordlyd med et humankonsumkrav for alle arter og produkter i et nytt 
tredje punktum, kan imidlertid ha utilsiktede konsekvenser. Vi vil derfor anbefale å løse 
avgrensningen for makroalger på en annen måte.   

III) Utvidelse av arbeidsområdet til FHF 
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Det er foreslått at tang og tare til humant konsum også skal innlemmes i arbeidsfeltet til FHF og 
ilegges en fou-avgift på 0,3 pst. Dette skjer ved at «makroalger til humant konsum» innlemmes i 
forskrift om samordnet innkreving av avgift på fiskeeksport § 2 (1) bokstav a. Sjømat Norge stiller 
spørsmål om det er hensiktsmessig med samme avgrensning av hvilke makroalger som skal 
inngå i FHFs portefølje som i Sjømatrådets portefølje. Med samme avgrensning vil FHF være 
avskåret fra prosjekter som gjelder for eksempel fôr, fôringredienser osv. FHFs nedslagsfelt er 
bredere enn Sjømatrådets og vi ser ingen grunn til å dette skal være annerledes fremover.  

IV) Angivelse av hvilke varer som er avgiftspliktige i forskriftene 

I fiskeeksportforskriften er det foreslått å innta at det skal svares markedsavgift for sjømat til 
«humant konsum» i § 4 første ledd punkt 2. Presiseringen om «humant konsum» gjelder 
generelt. I tillegg er det foreslått å innta «makroalger til humant konsum» som hører under 
tolltariffens posisjon 12.12 i bestemmelsens bokstav a. På samme måte som under punkt II over, 
vil vi advare mot utilsiktede konsekvenser av å innta nye generelle krav i ordlyden som ikke er 
knyttet til en spesifikk vare.  

I forskrift om samordnet innkreving er det i § 2 første ledd bokstav a foreslått å innta 
«makroalger til humant konsum» i listen over det som er avgiftspliktig. Det er ingen henvisning til 
tolltariffens posisjon 12.12 i denne forskriftsteksten.   

Gitt at Sjømat Norge over har gitt uttrykk for at det bør være ulik avgrensning for hvilke 
makroalger som inngår i arbeidsfeltet og dermed også avgiftsgrunnlaget til Sjømatrådet og FHF, 
vil det ha konsekvenser for ordlydsvalget i forskriftene. 

Vi vil på generelt grunnlag anbefale at angivelsen av hvilke varer som er avgiftspliktige og ikke 
gjøres så spesifikke som mulig slik at det blir lett for næringsaktørene å bedømme om det er 
avgiftsplikt eller ikke. 

V) Foreslått avgiftsnivå 

Sjømat Norge støtter det foreslåtte nivået på samlet eksportavgift for makroalger. Vi legger til 
grunn at nivået bør vurderes med jevne mellomrom og at det legges vekt på innspill fra 
næringen. 

VI) Andre kommentarer: Styresammensetningen i Norges sjømatråd 

Sjømat Norge har ved flere anledninger tatt til orde for at sjømatrådets styre må bestå aktive 
næringsaktører som har inngående kjennskap til sjømatnæringen i dag. Dette er viktig for å sikre 
både legitimiteten og effektiviteten til Sjømatrådet.  

Vennlig hilsen 
Sjømat Norge 

Stine Akselsen 

Direktør Industri og handel 

(sign) 


