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Høringsuttalelse om forenklet modell for finansiering av matforvaltningen.
Høringsnotatet trekker fram forskj ellene mellom de ulike bransj ene der 90% av
sjømatproduksj onen eksporteres i et konkurranseutsatt marked mens landmatproduksj onen
produserer for det innenlandske markedet beskyttet av sterke importvern. Forskjellene i
produksjonskvantum er også svært store. Norsk havbruksnæring produserer dobbelt så mye
kjøtt som hele det norske landbruket. Inkluderes all landet fisk i Norge er produksjonen ca
3,4 millioner tonn eller 13-14 ganger høyere enn landbrukets kjøttproduksjon.
I Høringsnotatets kapittel 3.3 sies det at: “Mattilsynets hovedmål vil være å sikre forbrukerne
trygg mat”. I det påfølgende kapittei (3.4) sier notatet at: “Det er lagt til grunn at risikobasert
tilsyn skal være førende for Mattilsynet. Dette innebærer at tilsynets innsats skal prioriteres
slik at aktiviteten står i forhold til sannsynlighet og alvorlighetsgrad av negative effekter.”
“Dette krever at tilsynet må kunne ha evne og anledning til å vii ressursbruken mellom
omrader når situasjonen tilsier det.
Havforskningsinstituttet ser fare for enkelte urimeligheter med det foreslåtte system:
o

Nærhet til problemene gjør at sikkerhet for norske forbrukere blir prioritert forran
oppgaver rettet inn mot eksport. Norsk sjømat kan derfor bli skadelidende fordi en
oppfatter de innenlandske problemene som viktigst. Uttalelsene i kapittel 3.3 der den
norske forbruker blir framhevet understreker at dette kan bli et problem.

o

Deler av firskeri- og havbruksproduksjonen er svært kvantumsorientert der en
produserer store kvanta basert på samme råstoff i et lite antall bedrifter. En lik avgift
basert på kr/tonn vil her slå meget urimelig ut. Det vil ikke være en lineær
sammenheng mellom behov for kontroll og produsert kvantum.

Havforskningsinstituttet mener at følgende forhold må sikres:
i. Det over tid er en rimelig sammenheng mellom hva en bransje betaler og hva en får
igjen. Prinsippet om at en skal betale det det koster må med andre ord knyttes til
bransjer. Det vil sikre at norsk sjømateksport ikke blir satt opp mot problem knyttet til
innenlandsk mattrygghet.
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2. Mattilsynets oppgaver er å føre tilsyn med forhold knyttet til mat fra land og sjø, og
tilsynet er underlagt tre fagdepartementer. Mattilsynets mulighet til prioritering på
tvers av sektorene må begrenses. Fagdepartementene har ansvar for sin sektor.
Departementene må derfor ogsåha sikkerhet for at midler krevd inn i en sektor også
blir brukt der.
Havforskningsinstituttet ser positivt på at en forsøker å finne fram til kostnadseffektive rutiner
for innkreving og administrasjon av gebyrer.

For Roald Vaage
Med vennlig hilsen
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