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29. mai 2020. 

Skatteregimet for havbruk må avklares nå! 

Skatteregimet for havbruk har vært under diskusjon og utredning over år. Regjeringen har i forbindelse med 

RNB lagt frem forslag til modell for særskattlegging av næringen hvor det foreslås at salg av vekst kombineres 

med innføring av en produksjonsavgift på 40 øret kiloet. Samtidig legges forslaget om innføring av en statlig 

overskuddsbasert grunnrenteskatt bort. Hovedprinsippene i dette forslaget er i tråd med innspill fra 

næringen og de ansattes organisasjoner. Vi har lagt bak oss behandlinger i Stortinget, utredning via NOU og 

en omfattende høringsprosess. Tilbakemeldingene fra et samlet norsk næringsliv, arbeidstakere i industrien, 

berørte kystsamfunn og en rekke andre interesser viser at en skattemodell basert på en produksjonsavgift i 

tillegg til salg av vekst gir bred legitimitet. Nå gjenstår det at Stortinget tydelig lander hvordan skatteregimet 

skal være, og at dette gjøres gjennom et bredere forlik slik at bedriftene får avklarte rammevilkår.  

Fallet i oljepris og usikkerheten koronapandemien skaper i markeder bidrar til at vi trenger flere 

investeringer. Havbruksnæringen har tydelig pekt på at næringen er beredt til å bidra, men NHO sine 

medlemsundersøkelser samt innspill Sjømat Norge og Norsk Industri får fra medlemmene viser at 

usikkerheten rundt skatteregime bremser investeringer. Lerøy har blant annet inngått intensjonsavtale med 

Umoe Mandal om bygging av Preline – et semilukket anlegg for postsmolt. Nordlaks AS er i sluttspurten på 

arbeidet med det havbaserte anlegget Havfarm II. Måsøval Fiskeoppdrett vurderer nå om de skal investere i 

utviklingskonsesjonsprosjektet Aqua Semi sammen med deres partner VARD. Cermaq er i planprosess for 

et storsmoltanlegg på Sørøya i Finnmark, Grieg og Bremnes Seashore jobber med et storsmoltanlegg på 

Tytlandsvik i Rogaland. Grieg Seafood har også et stormsoltanlegg i sluttplanleggingen i Finnmark. Salmar 

sin offshorestrategi vil bidra til viktige oppdrag for norsk næringsliv og underleverandører. Det er mange 

tilsvarende prosjekt langs kysten; utvikling av havbaserte anlegg, lukket, semilukket og annen kystnær 

innovasjon basert på dagens teknologiplattform, og satsing på økt foredling og bygging av egne merkevarer. 

Realisering av slike prosjekt forutsetter at bedriftene har forutsigbare og avklarte rammevilkår. Videre 

usikkerhet rundt skatteregimet vil dessverre bidra til at slike prosjekt blir skrinlagt, utsatt eller avkortet. Det 

vil ikke bare svekke utviklingen i den norske havbruksnæringen, men også redusere oppdrag til verksted-, 

og verftsindustrien, og andre deler av norsk næringsliv i en periode hvor det er høyst påkrevd med flere 

oppdrag.  
 

Vi henstiller sterkt om at alle partier nå opptrer ansvarlig slik at vi får en bred konsensus. Skatteregimet for 

havbruket må avklares gjennom et bredt forlik slik det er gjort for alle andre deler av norsk næringsliv. En 

løsning basert på salg av vekst i kombinasjon med en moderat produksjonsavgift er klok. Det er avgjørende 

at forslaget om en overskuddsbasert statlig grunnrenteskatt nå skrinlegges. Et slikt forlik må komme denne 

våren! 
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