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Fiskeri- og kystdepartementet
HØRING – FISKERIFORSKNINGSAVGIFTEN
Fiskebåt viser til Fiskeri- og kystdepartementets høringsnotat av 15. juli 2013 om avgift til
fiskeriforskning og overvåkning. I Stortingsmelding 22 (2012-2013) - Verdens fremste sjømatnasjon
(Sjømatmeldinga) foreslo Regjeringen en omlegging av dagens bruk av forskningskvoter.
Omleggingen innebærer at forskningskvoter ikke lenger skal benytt
overvåking, men kun settes av for å ta

Stortingsflertallet har sluttet seg til forslaget.
I høringsnotatet sier Fiskeri- og kystdepartementet at størrelsen på avgiften (beløpet som næringen
skal finansiere – vår parentes) skal samsvare med førstehåndsverdien til den nåværende
forskningsfangsten de siste tre årene, fratrukket verdien av de kvotene som fortsatt må avsettes til
praktiske forsøk og undervisningsformål. Avgiftssatsen skal fastsettes på bakgrunn av prognoser for
førstehåndsomsetningen i året avgiften gjelder for. I Sjømatmeldinga ble det anslått at avgiftssatsen
ville bli rundt 1,15 prosent. Nøyaktig avgiftssats vil bli fastsatt i statsbudsjettet for 2014. Avgiften
foreslås innkrevd av fiskesalgslagene i forbindelse med avregning til fisker av oppgjør for levering.
Ressursforskningen i Norge har tradisjonelt vært finansiert over statsbudsjettet, men de siste årene
har inntekter fra forskningskvoter fått større betydning for finansieringen av Havforskningsinstituttets
oppgaver. Fiskerbåt mener at dette har skapt uforutsigbarhet i finansieringen av viktige
forskningsprosjekt. Dette har blitt spesielt framtredende de siste par årene som følge av reduserte
priser på fisk, og dermed redusert verdi av forskningskvotene, som igjen har ført til at planlagte
forskningstokt er lagt på is.
Fiskebåt mener prinsipielt at ressursforskningen bør finansieres over statsbudsjettet, i likhet med
annen grunnforskning. Fiskebåt mener særlig at de mest sentrale forskningstoktene, som er
avgjørende for bestandsberegningene i ICES, må sikres forutsigbarhet og finansiering over
statsbudsjettet. Fiskebåt aksepterer likevel at det innføres en forskningsavgift til erstatning for dagens
forskningskvoter, forutsatt at forskningsavgiften blir holdt innenfor førstehåndsverdien av dagens
forskningskvoter (eksklusiv det som fortsatt må avsettes), og at avgiften ikke erstatter bevilgningen
over statlige budsjetter. Dette bør klart fremgå i forarbeidene til loven.
Fiskebåt vil samtidig påpeke en uheldig side ved utformingen av avgiften, som har visse likhetstrekk
med dagens beregning av produktavgiften. Det er at avgiftssatsen vil øke i perioder med lav
førstehåndsverdi. Dette kan unngås dersom det etableres et fond med en viss startkapital, og at
avgiften fastsettes til en fast størrelse ut fra en gjennomsnittsbetraktning. Fiskebåt vil anmode
departementet om å vurdere en slik utforming.
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