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ÅRSAVGIFT FOR TILSYN MED FISKEMOTTAK – MELDING OM
OPPJUSTERT AVGIFT FRA JUSTERVESENET.
Fiskekjøpernes Forening får i brev fra Justervesenet melding om økning i satsen som
fastsetter årsavgiften med tilsyn av fiskemottak. Meldingen består i at avgiften fra
fiskemottakene skal dekke Justervesenets samlede kostnad ved tilsyn. Justervesenet
begrunner sine fakturaer basert på høyere satser med vedtak i NFD av 17.10.19.
Fiskekjøpernes Forening (FiFor) sin reaksjon på dette er to-delt;
-

FiFor finner det kritikkverdig at en så vidt stor endring i avgiftsberegning og
avgiftsøkning for noen vedtas innført uten en forutgående høringsprosess.
Enda mer kritikkverdig er den bakenforliggende årsaken til avgiftsøkningen som
Justervesenet (JV) forklarer i brevet. JV viser til at departementet (NFD) presiserte at
for fryselagre må forskriften § 6 – 3 forstås slik at årsavgiften for tilsyn beregnes på
grunnlag av omsetningen slik det framkommer i siste årsregnskap. Ikke av
omsetningsverdien av fisken som selges gjennom fryselageret.
Når Justervesenet har som målsetting å beholde den totale avgiftsbelastningen
uendret fra 2018 til 2019, så krever de at fiskemottakene som kjøper fersk fisk må
subsidiere den store avgiftslettelsen de innvilger fryseriene. Dette kan ikke FiFor
akseptere.
Fiskemottakene sin råstoffleverandør består av kystflåten som følger sitt
samfunnsansvar i tråd med gjeldende fiskerilover. De leverer fersk fisk, i hovedsak av
god kvalitet, nettopp slik råvaremottakene kan videreforedle. Dette gir høy
verdiskaping i forhold til fryseriene sin hovedfunksjon som er å sluse ubearbeidet
råstoff på billigst og raskest mulig måte ut av landet. Denne «lekkasjen» av viktig
råstoff for norsk videreforedling/verdiskaping forsterkes nå ytterligere. Indirekte

subsidierer nå fiskemottakene frysetrålerne som nå får redusert avgiften ned til et
nivå som utgjør bare knapt 2% av det mottakene belastes. Det viktige arbeidet våre
medlemsbedrifter gjør med sin videreforedling av fisk, får med dette forverret sine
arbeidsvilkår.
Et viktig moment i dette forholdet er Fiskekontrollutvalgets innstilling som ble
presentert 29.nov. Med den pågående fiskerikriminaliteten er det realistisk å
forvente at flere av de foreslåtte tiltakene vil bli krevd innført. I sum kan da
fiskemottakene få betydelige merkostnader bestående av investeringskrav i
automatiserte vektsystem, 54% avgiftsøkning til Justervesenet samt krav etter
oppfølging av Fiskekontrollutvalget. På 2 år er avgiften til Justervesenet firedoblet.
Bransjeregnskapene viser at mottaksanleggene har marginal fortjeneste, mens
fryseriene hovedsakelig bestående av sentralfryselagre, har høy fortjeneste.
Hovedårsaken til marginal fortjeneste hos fisketilvirkerne er mangel på egnet råstoff.
Når nå myndighetene ved NFD aktivt - ved sin avgiftsendring tilrettelegger for
fangstaktivitet som fører råstoffet utenom kystmottakene - forverrer det økonomien
der det gjør mest vondt.
Det er fullstendig uakseptabelt at den delen av bransjen som gir høyest verdiskaping,
det som alle politikere etterlyser, skal subsidiere konkurrerende aktører i utlandet.
FiFor forventer følgelig at beregningen av denne avgiften blir endret.
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