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Gode fagforeningskamerater! Kjære alle sammen! 
 
Vi som står her i dag, er bekymra for konsekvensene av forslaget til grunnrenteskatt 
på havbruk.  
 
Vi er bekymra for framtidas arbeidsplasser, vi er bekymra for verdiskapinga og for 
innovasjonen i havbruk og foredlingsindustri i Norge.  
 
Vi er bekymra for alle de ansatte og våre medlemmer i havbruksnæringa, som nå har 
fått permitteringsvarsler. 
Men vi er ikke bekymra for formuene til eierne i havbruksnæringa. De har til salt i 
fiskesuppa. 
 
Vår kritikk av forslaget om grunnrenteskatt dreier seg blant annet om  
mangel på involvering og mangel på forutsigbarhet for en hel næring og liten 
forståelse og kunnskap for biologiske prosesser og en komplisert verdikjede. 
 
I tillegg er det et stort problem at skatten etter planen skal innføres fra 1. januar 2023, 
mens høringsfristen er 4. januar 2023. Dette skaper stor usikkerhet om hva som blir 
den endelige utformingen av skatten. 
 
Forutsigbarheten for rammevilkårene i havbruksnæringa er derfor betydelig redusert.  
 
Det er usikkerhet om skattegrunnlaget framover. 

Det er usikkerhet om hvor mye som må betales i skatt. 

Det er usikkerhet om framtidige investeringer.  

Markedet for langsiktige salgskontrakter har tørket ut.  

Derfor blir det mindre produksjon framover. 

Derfor blir det permitteringer. 

 
Havbruksnæringa er noe helt annet enn å temme en foss, eller en elv, eller å utvinne 
olje og gass.  
Havbruksnæringa er en lang og komplett verdikjede, og aktiviteten foregår både på 
land, i smoltanlegg, i slakterier og foredlingsanlegg, og til sjøs i merdene.  
 
Gode venner 
Flere har påstått at eierne har kommet med tomme trusler om permitteringer og 
stopp i investeringer.  
At eierne bruker alle triks i boka i sitt forsøk på å stoppe eller utsette 

grunnrenteskatten.  

Og at våre medlemmer er i lomma på de såkalte «laksebaronene».  

For våre medlemmer, som nå har fått permitteringsvarsler, er det ikke tomme trusler. 

For dere er permitteringsvarslene beinharde realiteter, som skaper bekymring.  

For dere oppleves ikke dette som triks, men blodig alvor. 



Det er provoserende å høre påstandene om at dere er kjøpt og betalt.  

I likhet med ansatte og tillitsvalgte i andre bransjer, sloss dere for deres 

arbeidsplasser.  

 
La meg slå fast, NNN mener at eierne i havbruksnæringa kan og må betale mer skatt 
enn i dag! 
 
Jeg gjentar; vi er ikke bekymra for eiernes formuer. Vi løper ikke deres ærend. 
 
Kamerater 
Økt bearbeiding har vært og er et politisk mål, både for Regjeringa, for oss i NNN og 
for LO. 
 
I Hurdalsplattformen står det blant annet følgende om havbruk: «Regjeringen vil 
legge til rette for videre vekst for å skape flere arbeidsplasser, mer bearbeiding, 
større verdiskaping og større eksportinntekter. Dette må skje på en forutsigbar, 
kontrollert og bærekraftig måte.»  
 
Kjære regjering - dette er formuleringer som forplikter!  
 
Økt bearbeiding gir faste og langsiktige arbeidsplasser langs kysten. Vi har større 
ambisjoner for havbruksnæringa enn at den bare skal være en råstoffleverandør til 
fiskeindustrien i EU og resten av verden.  
 
Kamerater 
Vi mener at innretningen i forslaget til grunnrenteskatt må endres.  

Vi krever en skattemodell som ikke truer nåværende og framtidige arbeidsplasser. 

Vi krever en skattemodell som sikrer fortsatt investeringer i hele verdikjeden. 

Vi krever at en skattemodell som gjør det mulig og mer attraktivt å drive med 

filetproduksjon og bearbeiding i Norge.  

 
Det er bra at Regjeringa nå har foreslått å se på modellen for normprisfastsetting, 
men det er fortsatt mye usikkerhet. Dette må det ryddes opp i nå sånn at 
fastprismarkedet kommer i gang igjen. Det kan ikke vente til en stortingsbehandling 
langt utpå våren.  
 
Kamerater 
Sammen skal vi jobbe for konstruktive innspill til myndighetene for endringer i 

grunnrenteskatten.  

Sammen skal vi ikke gi oss før Storting og Regjering har skjønt alvoret! 

Sammen skal vi være med å bygge framtidas havbruksnæring! 

 


