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Mat- og drikkevareindustrien er Norges nest største fastlandsindustri med produksjon, verdiskaping 
og arbeidsplasser i alle fylker, og den sysselsetter om lag 53 000 mennesker. Denne komplette 
verdikjeden trenger gode rammevilkår for vekst, utvikling, rekruttering og flere arbeidsplasser. Norsk 
produksjon av mat og drikke er en sentral del av framtidens klimaløsninger, og det trengs flere tiltak 
for redusert klimabelastning i norsk mat- og drikkevareproduksjon og økt selvforsyning. 
 
 

Grensehandel Prop. 1 LS Kap.2.4 og 8 

SSB statistikken viser at grensehandel er på vei tilbake til et varig høyt nivå. Vi mener at særavgifter ikke må 

prisjusteres. Våre naboland foretar ikke denne årlige prisjusteringen. Resultatet er et stadig større gap i pris på 

grensehandelutsatte varer.  

NNN ønsker en grundig gjennomgang av tiltak og virkemidler som kan bidra til redusert grensehandel. Det må 

foretas en helhetlig vurdering av avgiftene på mat og drikke. Målsettingen må være å tilpasse avgiftene til 

formålet med dem, samtidig som de må være tilpasset den internasjonale konkurransesituasjonen til mat- og 

drikkevareindustrien.  

Merverdiavgiften på mat og drikke må reduseres med tre prosentpoeng til 12 %, dvs. til samme nivå som 

Sverige. Det vil gi lavere grensehandel i tillegg til å være et godt tiltak for å senke matutgiftene til 

lavinntektshusholdninger.  

 

Bekymringen for økt grensehandel omfatter også norskproduserte mat- og drikkevarer. I SSB sin nye 

pilotundersøkelse for grensehandel (publisert juli 2022) ser vi at en større del av handlekurven inkluderer varer 

som kunne vært produsert i den norske verdikjeden for mat og drikke. Økt grensehandel betyr tapt 

produksjon, tapte arbeidsplasser og reduserte skatteinntekter i Norge.   

Det må nedsettes et partssammensatt offentlig utvalg med et tydelig mandat om å finne konkrete tiltak for å 

redusere grensehandel hvor alle muligheter utforskes, inkludert avgifter på tobakk og alkohol.  

Vi mener det er viktig at den norske alkoholpolitikken må utøves aktivt gjennom Vinmonopolet og ikke 

gjennom Systembolaget og butikkene langs grensen til Sverige. Den norske dagligvarehandelen har viktige 

intensjonsavtaler med myndighetene om reduksjon av sukker-, salt- og fettinnhold.   

NNN mener at: 

• Det bør nedsettes et partssammensatt offentlig utvalg som utreder konkrete tiltak for å 

redusere grensehandelen.  

• Dagens særavgifter og reguleringer må stilles i bero, dvs. ikke prisjusteres.  

• Merverdiavgiften på mat og drikke må reduseres med tre prosentpoeng.  
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Grunnrenteskatt på havbruk Prop. 1 LS Kapittel 5.3. 

Konsekvensene av Regjeringens forslag til økt skattlegging av havbruksnæringen bekymrer NNN og mange av 

våre lokale tillitsvalgte. Det kan være gode grunner til å pålegge denne næringen økt skatt, men NNN vil 

komme tilbake med innspill om innretning, nivå m.m. i høringen om grunnrenteskatt på havbruk.  

 
NNN mener at:  

• Skattelegging i havbruk må sees i sammenheng med hele verdikjeden for sjømat. 

 

 

Strømstøtteordninger 

De ekstraordinære strømprisene har tæret kraftig på økonomien til Norges neste største fastlandsindustri – 

mat- og drikkevareindustrien. Strømprisene i Sør-Norge utgjør for mange bedrifter langt mer enn bedriftenes 

normale årsresultater. Det høye strømprisnivået kan føre til irreversible endringer og i verste fall nedleggelser 

av viktige hjørnesteinsbedrifter.  

 

I den norske mat- og drikkevareindustrien er det om lag 50 000 arbeidstakere som bearbeider norskproduserte 

råvarer til produkter. Arbeidsplassene er spredt på hundrevis av små og store bedrifter over hele landet. Noen 

få er børsnoterte selskaper, men de aller fleste er mindre familieeide virksomheter.  

 

I Regjeringens «Liste over virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell», sist oppdatert i 

februar 2021, er denne verdikjeden helt sentral når det det gjelder forsyningssikkerhet av mat og drikke. 

Produksjon, organisering og logistikkløsninger for å håndtere biologiske, og til dels sesongbaserte råvarer, er 

stor og innviklet. Denne verdikjeden kan ikke skrus av og på uten store konsekvenser. Kua skal melkes, grisen 

skal slaktes, korn og poteter skal høstes - og folk skal ha mat hver dag hele året. 

For å ivareta forsyningssikkerheten og samfunnsoppdraget, må mat- og drikkevareindustrien sikres en egen 

strømstøtteordning som er bedre tilpasset denne bransjens spesielle behov og som utlikner 

konkurranseulemper mellom bedrifter av ulik størrelse og med produksjon i ulike strømprisområder. Den 

foreslåtte strømstøtteordningen ivaretar ikke dette behovet.  

Strømstøttetiltak tilpasset mat- og drikkevareindustrien må gjelde inntil et godt system for fastprisavtaler, som 

er lett tilgjengelige for alle virksomheter, også de små, er på plass. 

 

NNN mener at:  

• Innretningen på strømstøtteordningen må justeres slik at bedriftene i mat- og 

drikkevareindustrien får strømstøtte som er tilpasset bransjens spesielle behov, som gir 

mulighet for produksjon på dagens nivå.  

• Det må lages et system for fastprisavtaler som er lett tilgjengelig for bedriftene i mat- og 

drikkevareindustrien, også de små.  

• Ordningene må være tilgjengelige også etter 2023. 

 


