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HØRINGSINNSPILL - GRUNNRENTESKATT PÅ HAVBRUK 
 

Naturvernforbundet støtter grunnrenteskatt på havbruk. Forslaget på høring er godt faglig begrunnet 

og i tråd med flertallsanbefalingen fra Havbruksskatteutvalget i 2019. Grunnrenteskatt framstår 

berettiget siden staten i det alt vesentlige har delt ut oppdrettstillatelser svært billig og dermed gitt 

enkeltaktører unike rettigheter til å utnytte begrensede naturressurser som tilhører fellesskapet. Ifølge 

Havbruksskatteutvalget hadde havbrukstillatelsene per 2019 en markedsverdi på rundt 200 mrd. 

kroner, noe næringen kun har betalt i underkant av 7 mrd. kroner for, det vil si bare om lag 3 prosent 

av verdien. Tillatelsene til å utnytte fellesskapets sjøområder har gitt opphav til noen av de største 

private formuene i Norge, på bekostning av blant annet fjordmiljø, kystfiskerier, natur og friluftsliv. 

 

Med referanse til høringsnotatet fra Finansdepartementet 28. september 2022 anbefaler vi at 

grunnrenteskatten på havbruk bør omfatte all produksjon av forskjellige fiskearter i sjø og alle 

typer konsesjoner og lokaliteter: både offshore, i kystvann og på land i nærheten av sjø, og 

både store og små. All havbruksproduksjon i eller ved sjø utnytter knappe naturressurser som tilhører 

fellesskapet. Også utviklingstillatelser, lukkede eller semilukkede anlegg og landbaserte anlegg bruker 

arealer, vannressurser og naturlig rensekapasitet og bæreevne i sjøområdene og bidrar til samlet 

miljøbelastning og -risiko. Unntak fra grunnrenteskatt for visse typer anlegg basert på teknologi eller 

størrelse kan gi såkalte perverse insentiver til miljøskadelige «paragrafanlegg» satt opp kun for å 

omgå beskatning og betaling for konsesjoner. Vi viser her til bekymringsmelding sendt i 2022 om 

landbaserte anlegg som ødelegger strandsonen og til Sivilombudets uttalelse 20. desember 2022 om 

manglende konsekvensutredning i sak om arealer for landbasert oppdrett i Brønnøy. 

 

Insentiver for miljøvennlig produksjon og for å sikre utvikling og nyetableringer i bransjen bør gis med 

målretta og godt utredete virkemidler heller enn eventuelle fritak fra grunnrenteskatten, jamfør 

miljønormen i akvakulturloven, som gir regjeringen handlingsrom til direkte å sikre miljøforsvarlig drift. 
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https://naturvernforbundet.no/content/uploads/2022/12/MEDIA_FILE_ID_176491__220201-oppdrett-miljoskadelig-landbasert-oppdrett.pdf
https://www.sivilombudet.no/aktuelt/ma-utrede-alternative-lokaliteter-for-naeringsomrade/

