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Innspill fra NIBIO om forslag til endringer i virkeområdet til 
fiskeeksportloven og endringer i eksportavgiften i tilhørende 
forskrifter 
 

 

NIBIO viser til høringsbrev om forslag til endringer i virkeområdet til fiskeeksportloven og 
endringer i eksportavgiften i tilhørende forskrifter, av 08.08.2022 

Faglige vurderinger av endringsforslaget er gjort av Johan Johansen ved Divisjon Matproduksjon 
og Samfunn, Avdeling Biomarin Verdiskaping. 

 

Innspill 

NIBIO ønsker forlaget om å inkludere makroalger i fiskeeksportloven velkommen, slik at denne 
næringen også kan nyte godt av felles FoU og markedsføringsordninger. Videre sender det et signal 
om at økt status og fokus på marin primærproduksjon. 

Til forskjell fra agrikultur, er primærproduksjon lite utviklet innen akvakultur selv om det er en av 
de mest nærliggende naturlige kilder til fôrråvarer fremover. Dette gjelder protein, fett, mineraler 
& vitaminer, samt funksjonelle fôrtilsetninger. For å realisere dette potensialet kreves en langt mer 
koordinert og systematisk tilnærming via utdanning, virkemiddelapparat, finans og industri, og i så 
måte er de foreslåtte endringene et viktig skritt i riktig retning.  

Vi har dog følgende merknad: 

Det er uheldig å ekskludere eksport av marine bioressurser som ikke omsettes direkte til 
humankonsum. Fra vårt ståsted er alle marine bioressurser like viktige at inkludere: produksjon 
betinger lønnsomme verdikjeder, og disse kan endres vesentlig over tid, i takt med at ny utvikling 
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av teknologi, markeder samt produksjons-volum og -kvalitet. Ensidig fokus på humankonsum være 
kontraproduktiv: det kan være konkurransevridende og styre produktutvikling bort fra 
humankonsum, ekskludere gryende næringer som trenger støtte til FoU og markedsføring.  

Videre vil noen eksportprodukter være menneskemat på noen markeder, men ikke på andre (for 
eksempel tørkede torskehoder). 

Av samme begrunnelser mener vi også at det ikke er relevant å vurdere andelen av marint råstoff i 
produkter som eksporteres. Ethvert bærekraftig og bioøkonomisk anvendelsesområde av marine 
råstoff og deres bistrømmer er en del av vårt sirkulære ideal, og trenger også drahjelp mht FoU og 
markedsføring. NIBIO mener at det vil svekke, ikke styrke, konkurransekraften til norsk 
sjømatnæring om ikke slike biprodukter også faller inn under samme ordning. 

NIBIO foreslår at alle biomarine ressurser omfattes av fiskeeksportloven. 

 

 

Med vennlig hilsen  

 
 
Per Stålnacke 
Forskningsdirektør, NIBIO 
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