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HAVBRUKSFOND – ET BETYDELIG TILSKUDD SOM TAKK
Havbruksnæringen er en viktig verdiskaper og samfunnsbygger i Nord-Norge. Næringen skaper ikke bare
verdier i form av sysselsetting, verdiskaping og skatteinntekter til samfunnet. Den kjøper i tillegg lokale
varer og tjenester som styrker lokalsamfunnet. Havbruksnæringen er utvilsomt en viktig bidragsyter til ny
jobb- og verdiskaping langs Nord-Norgekysten.
Havbruksfondet ble opprettet i 2016 slik at kommuner og fylkeskommuner som legger til rette for
havbruksnæringen, belønnes for det. NHO Arktis og NHO Nordland er glade for at kommunene som
avsetter areal til havbruksnæringen får midler som kompensasjon og motivasjon til næringsfremme. 140
kommuner og 7 fylkeskommuner har til sammen fått utbetalt 2,5 milliarder kroner i 2020, og neste år blir
det utbetalt 1 milliard kroner. Det er penger som gjør en betydelig forskjell for kystkommunene.
Nytt fra og med 2022 er at kommunene og fylkeskommunene vil få 40 prosent av salgsinntektene fra
kapasitet fordelt gjennom Havbruksfondet. I tillegg vil kommunene få inntekter fra en produksjonsavgift.
Avgiftssatsen er satt til 40 øre per kilo produsert laksefisk, og er anslått å gi kommunene inntekter på rundt
500 millioner kroner årlig på landsbasis.
NHO i nord mener at det viktigste for å sikre eksisterende arbeidsplasser, og å skape nye, er forutsigbare
rammevilkår for næringen. Nivået på skattleggingen må derfor ligge fast og kun indeksreguleres. På den
måten vil næringen, men også kommunene, kunne innrette seg og slippe å forholde seg til den usikkerheten
som lenge har ligget over næringen.

Bør brukes til nærings- og stedsutvikling
Det er viktig at kommuner får direkte økonomiske fordeler av å satse på havbruksnæring. NHO i nord
ønsker imidlertid å understreke betydningen av at midlene brukes målrettet for økt jobb- og verdiskaping,
og samfunnsutviklingstiltak som understøtter dette. NHO i nord ber derfor om at kommunene bevisst
bruker disse ekstrainntektene til å legge til rette for nye bedriftene, stedsutvikling og økt verdiskaping i sine
lokalsamfunn. Årsaken er at landsdelen trenger 30 000 nye arbeidsplasser i næringslivet i løpet av de neste
ti årene, og målrettet bruk av midlene fra havbruksfondet kan være en av nøklene til å nå dette målet.
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