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 Høring - endring av forskrift om eksportavgift på laks 
 
 
Konkurransetilsynet viser til Arbeids- og administrasjonsdepartementets brev av 
11. februar 2003, som var vedlagt Fiskeridepartementets (FID) høringsbrev av 5. februar 
2003 om ovennevnte. 
 
Det fremgår av høringsbrevet fra FID at Norge har operert med en eksportavgift på 
(oppdrettslaks) laks på 3 % siden den såkalte Lakseavtalen mellom Norge og EU ble 
inngått i 1997. Avgiften har fungert som et alternativ til den straffetoll EU fastsatte i 1997 
som følge av dumping- og subsidieundersøkelser mot Norge. I tillegg kommer en 
eksportrettet FoU-avgift på 0,3 %. Total eksportavgift har dermed vært 3,3 %. 
Avgiftsmidlene har vært brukt til eksportfremmende tiltak og har vært forvaltet av 
Eksportutvalget for fisk (EFF). Det har vært forutsatt at minimum 50 millioner NOK av 
midlene skulle forvaltes av et særskilt organ og anvendes til generisk markedsføring av 
laks (oppdrettslaks). 
 
Forslaget går i korthet ut på å videreføre på ubegrenset tid en eksportavgift på 3 % på laks 
etter at Lakseavtalen utløper 28. februar 2003. FID viser i den forbindelse til at EUs 
endelig beslutning om utfallet etter nye dumping- og subsidieundersøkelser i Norge ikke 
foreligger før mars 2003. Det fremgår av forslaget at EFF vil stå friere til å bruke 
avgiftsmidlene da det ikke lenger settes av særskilte beløp (50 mill.) til markedsføring av 
oppdrettslaks. 
 
Konkurransetilsynets merknader 
Slik vi forstår det vil eksportavgiften på 3 % gjelde for eksport av all slags oppdrettslaks 
fra Norge. Dersom man ser på disse eksportørene isolert, vil derfor ikke avgiften virke 
konkurransevridende i eksportmarkedet.  
 
Det fremgår imidlertid av § 4 i forskrift om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer at 
det for andre fiskeslag og fiskevarer normalt svares en eksportavgift på 3 promille. Det er 
gjort visse unntak for dette i forskriften. Det fremgår bl.a. av § 4 bokstav b) at for laks og 
ørret skal det svares en avgift på 7,5 promille. Unntatt er imidlertid de oppdrettsprodukter 
som denne forskriftsendringene dreier seg om; fersk laks, fryst laks, fersk laksefilet og 
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fryst laksefilet. Disse skal etter forslaget svare for en eksportavgift på 3 prosent inklusive 
FoU-avgiften.    
 
Konkurransetilsynet antar at den høyere eksportavgiften for oppdrettslaks enn for andre 
fiskevarer gir eksportørene av disse produktene en konkurranseulempe i eksportmarkedet. 
I hvilken grad dette har skadelige konkurransebegrensende virkninger i Norge er usikkert. 
Det vil bl.a. kunne avhenge av EFFs anvendelse av avgiftsmidlene til markedsføringstiltak.    
 
Konkurransetilsynet foreslår at § 4 første ledd punkt 2 bokstav b) i forskrift fastsatt ved 
kgl. res. 22 mars 1991 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer innføres en 
tidsbegrensning ved at avgiftsnivået gjelder ut 2004. FID vil da kunne ta stilling til om det 
fortsatt er behov for at oppdrettslaks skal belastes en høyere eksportavgift enn andre 
fiskeslag og –varer.  


