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Uttalelse til NOU 2019:18 Skattlegging av havbruk.
NHO Mat og Drikke viser til Finansdepartementets høringsbrev av 04. november 2019 og vil med
dette avgi uttalelse til NOU 2019:18 Skattlegging av havbruk.
NHO Mat og Drikke merker seg at medlemmer av utvalget har pekt på at næringer med god
avkastning og som har et immobilt skatteobjekt, kan skattlegges høyere enn annet næringsliv. I
dette tilfellet er det pekt på havbruksnæringen, men i diskusjonen vises det også på andre næringer
som driver stedbundent. I praksis vil innføring av en statlig grunnrenteskatt på havbruk legitimere
innføring av tilsvarende skatter på flere biobaserte næringer. NHO Mat og Drikke vil advare mot en
omlegging av skattesystemet som i praksis medfører at en rekke distriktsbaserte næringer gis økt
skattebyrde.
Markedene for næringsmidler er sterkt konkurranseutsatt både for landbasert og sjøbasert
produksjon. Etter vår vurdering er utvalget lite treffsikre når de ikke i større grad vektlegger at
næringsmidler opererer i et globalt konkurranseutsatt marked. I takt med en mer liberal handel og
økt globalisering møter produsenter av mat ikke bare konkurranse i sluttmarkedene, men også i
produksjonen. Nye endringer i forbrukermønster vil kunne forsterke dette fremover.
NHO Mat og Drikke vil understreke verdien av robuste industrielle næringsklynger knyttet til
bionæringene. For landbaserte bionæringer vil en sterk norsk havbruksnæring være viktig, og vil
fremover bidra til at vi utvikler verdikjeder på tvers av blå og grønn sektor.
Å understøtte sterke investerings- og industrimiljøer har vært en viktig del av norsk distrikts- og
regionalpolitikk, og gjør at vi nå klokt kan nyttiggjøre norske naturgitte fortrinn. NHO Mat og
Drikke mener en innføring av en statlig grunnrenteskatt på havbruk kan svekke havbruksnæringen
som en av motorene i de norske bionæringene, og anbefaler regjeringen å legge til grunn
mindretallets forslag om en videreutvikling av Havbruksfondet. Denne modellen synes å bidra til
lokal aksept for å avgi arealer til næringen, samtidig som den kan innrettes på en moderat måte slik
at den ikke svekker muligheten for industrielle investeringer fremover.
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