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Til regjeringsforhandlerne 
 
(brevet sendes kun elektronisk) 

 
Trondheim, 09.01.2018 

 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen sier nei til særskatt på 
distrikts-Norge - nye skatter på havbruk et angrep på regionene  
 
Regjeringen har oppnevnt et utvalg som utreder om det bør innføres en ny 
skatt på norsk havbruksnæring, en såkalt «grunnrenteskatt». 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen vil sterkt advare mot at norsk 
sjømatnæring pålegges høyere skatt enn andre norske bedrifter. Trøndelag er 
en av de regionene som vil bli rammet aller hardest av en slik særskatt. I 
denne regionen er havbruk den neste største verdiskapende næringen, basert 
på lønninger, skatter, finanskostnader og årsresultat. Den er også Trøndelags 
største eksportnæring.  
 
For trønderske kommuner representerer enkelte oppdrettsselskaper opp til 70 
prosent av verdiskapingen. For region Trøndelag er næringens verdiskaping 
beregnet til 12 milliarder kroner. I tillegg kommer verdiskapingen i de mange 
bedriftene, forskningsmiljøene mm som leverer varer og tjenester til 
oppdrettsnæringen. 6 av de 20 største verdiskapende bedriftene i Trøndelag 
er helt eller delvis involvert i laksenæringen. Særskatt på denne næringen vil 
være et angrep på en viktig norsk konkurranseutsatt næring, og på 
kystdistriktene som rammes. Det er også et angrep på byregionene langs 
kysten som har denne næringen og dens økosystem som avgjørende 
fundament for vekst og utvikling. En slik fiskeskatt vil ramme hele Norge, ved 
å svekke kapitalgrunnlaget for en viktig eksportnæring som skal finansiere 
den norske velferdsstaten i årene fremover.     
 
Et bredt flertall på Stortinget har vedtatt å senke selskapsskatten fra 28 til 23 
prosent. Etter budsjettforliket vil denne skatten senkes til 22 prosent i 2019. 
Formålet er å sikre etablering og verdiskaping i Norge, og norsk næringslivs 
konkurranseevne. Dette gjelder også for bedrifter som er skjermet mot 
internasjonal konkurranse, blant annet stort sett alle bedrifter etablert i Oslo - 
en by som nå har passert én million innbyggere og opplever sterk vekst i 
sysselsetting og næringsliv. Desto mer meningsløst vil det være å gå i motsatt 
retning og øke skattene på en konkurranseutsatt næring som er avgjørende 
for vekst og sysselsetting langs store deler av kysten.  
 
Havbruk er en av de få næringene hvor Norge har en ledende posisjon 
globalt, både i produksjon, forskning og teknologisk utvikling. 
Havbruksnæringen er nå i betydelig vekst i mange andre land. Norge har i 
noen år hatt stor fordel av høye laksepriser grunnet høy etterspørsel i forhold 
til globalt produksjonsvolum og gunstig valutakurs. For ikke mange år siden 
var det motsatte tilfellet, med tilhørende konkurser og utfordringer for 
bransjen. Det vil være svært uheldig om den norske staten på grunn av gode 
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konjunkturer skulle innføre nye skatter og avgifter som kan svekke 
konkurransekraften til en viktig eksportnæring.     
 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen vil stekt advare mot en slik ny skatt. 
NOU-utvalget som nå utreder skatte- og avgiftsregimet for 
oppdrettsnæringen, bør avvise dette forsøket på å velte nye skattebyrden på 
regionenes næringsliv.  
 
Oppdrettsselskapene er kjernen i et omfattende og stadig viktigere 
kompetansebasert nettverk av norske leverandørbedrifter og 
forskningsinstitusjoner som betjener denne næringen. I Trøndelag er det ca. 
14.000 ansatte innen havbruk og tilstøtende industri. Disse næringene og 
deres ansatte bidrar med milliarder i skatteinntekter som går til sykehjem, 
skoler, kultur og andre viktige offentlige formål.  
 
Med de begrensete mulighetene for vekst i den tradisjonelle fiskerinæringen 
får havbruk en stadig viktigere betydning for den globale matforsyningen. For 
å dekke dette behovet vil havbruksnæringene i årene fremover måtte bruke 
store ressurser på forskning og utvikling for å sikre bærekraftig vekst. Det 
investeres i dag milliarder i landbasert oppdrett nær de store markedene, bl.a. 
i Florida, samt at det investeres mye i havbasert oppdrett i eksempelvis 
Skottland, Island, New Zealand og Chile. Denne skjerpede konkurransen fra 
utlandet forsterker behovet for at norsk havbruk har likeverdige rammevilkår 
som resten av norsk næringsliv, og at dens konkurransekraft ikke svekkes 
gjennom nye skatter og avgifter.  
 
Næringen bidrar allerede i dag med over 20 mrd kroner i året i skatter og 
avgifter. Gjennom tilrettelegging for økt produksjon vil beløpet økes betydelig. 
Vekst i næringen forutsetter at vi har en lønnsom industri med evne til å 
investere i de kystbaserte næringer. Næringen betaler også for nye tillatelser 
og vekst i allerede tildelte tillatelser, noe det er aksept for. Bare i 2018 har 
næringen betalt nærmere 4 milliarder kroner, som har blitt fordelt gjennom 
Havbruksfondet. 80%  av dette vederlaget går til næringens vertskommuner 
og fylkeskommuner. Næringen betaler med andre ord store beløp for å 
benytte sjøareal til matproduksjon - noe som gir enda mindre grunn til å 
innføre nye skatter og avgifter som vil svekke Norges konkurransekraft som 
internasjonal matprodusent.  
  
 
Med vennlig hilsen 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen 
 

 
Berit Rian 
Administrerende direktør 
 


