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Introduksjon  

     v/Jostein Albert Refsnes, TRITON tenketank havbruk (jostein.refsnes@fishlink.no) 
 
 
Tenketanken har ønsket å sette fokus på ordningen med lovpålagt markedsavgift (ofte kalt eksportavgiften) av norsk sjømat. Det er strid om ordningen, 
om den er lovlig i hht. Norges avtaler med EU, om totalbeløpet som Norges Sjømatråd AS årlig disponerer er for stort, om tiltakenes nytteverdi for de 
ulike sjømataktørene og sikkert også andre spørsmål. 
 
Det er verdens største havbruksselskap, Marine Harvest, som er spydspiss i kritikken. Men store selskaper som Salmar, Lerøy og Pelagia har også hengt 
seg godt på Marine Harvest i denne saken. Men disse selskapene foretrekker en noe mer tilbaketrukket rolle i debatten. 
 
TRITON har strevet med å få andre kritikere enn Marine Harvest på banen, det være seg med innlegg i denne pamfletten eller deltagelse i nettdebatten 
16. januar 2017. Alle har takket nei til å delta. Med ett positivt unntak. Marine Harvests advokat og våpendrager i klagen til ESA av ordningen og 
oppfølgingen i EFTA-domstolen, Torben Foss, stikker for egen regning hodet frem både med innlegg her i pamfletten og deltagelse i den nettsendte 
debatten. Det står det respekt av. 
 
Fiskeriminister Per Sandberg halverte avgiften på rød fisk f.o.m. 1/1 2017. Kanskje dette trekket var nok til at farvannet oppleves som mer håndterbart? 
Kanskje matglade og interesserte fiskekunders nye måte å etterspørre fisk på, i kjølvannet på mange matskandaler, øker forståelsen for at 
fiskematprodusenten Norge må jobbe kontinuerlig for å få en akseptabel plass i den internasjonale matmarkedet? Det rettes skarpe lyskastere på 
matbransjenes arbeid med dyrevelferd, miljømessige bærekraft og seriøsitet. 
 
Godt omdømme er i matkonkurransen helt avgjørende. I vår kontakt med bransjen med dette TRITON temaet, så har vi ikke støtt på uenighet om det. 
Tverimot. Men hvor mye penger som skal til, hvordan arbeidet til Norges Sjømatråd drives, og ikke minst den lovpålagte finansieringen, nytteverdien for 
commodities som pelagisk fisk, konkurransevridning, alt dette finner vi på en kritisk liste. 
I den akademiske verden forskes det på generisk fellesmarkedsføring (USA, New Zealand, EU). Amerikanerne er for øvrig pålagt å forske på dette tema. 
Vi har etterspurt innlegg i denne pamflett om dette, men aktuelle bidragsytere hadde ikke tilstrekkelig tid denne gang. 
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 Mine studier i sakens anledning avslører ingen spesielle overraskelser. Felles generisk markedsføring virker godt, spesielt når konkrete forhold er i fokus 
(f.eks. dyrevelferd). Systemet anvendes med ulike modeller i mange land. Det er som nå i Norge, diskusjon om nytteverdien blant enkelte aktører. Frivillig 
vs. tvungen finansiering av ordninger er definitivt et diskusjonstema. 
 
Jeg takker  professor Svein Ottar Olsen ved Universitetet i Tromsø, p.t. på utenlandsopphold, for hans bidrag til meg i form av en rekke artikler om emnet, 
t.o.m. en hel bok på 521 sider (!) er oversendt. For spesielt interesserte videresender jeg meget gjerne prof. Olsens mail til meg. Mailen er full av artikler 
om relevant forskning. 
 
Marine Harvest fremholder i sitt innlegg her i pamfletten at selskapet ønsker ikke nedleggelse av Sjømatrådet. Men ordningen skal være frivillig. Det 
hadde vært formålstjenelig å gå mer i dybden på idéen om frivillighet. Forskningen gir noen svar.  Men kanskje ikke tydelig nok? NSL har lansert idéen 
om å knytte en tvungen felles avgift til solgt volum, ikke verdi. En annen variant er et tvunget lovpålagt minimumsbeløp pr. aktør kombinert med en 
frivillig del på toppen. Det finnes også flere løsninger. Men hovedspørsmålet er ubesvart, nemlig hvor mange «free riders» vil vi få med et frivillhets-
system? 
 
TRITON sitter med en følelse av at vi i denne saken står på tribunen på veddeløpsbanen og gambler og husker det gamle prinsipp «never change a winning 
horse». Dagens system har forandret norsk fiskeri fra en anonym commodity tilværelse til en industri med tydelige kjennetegn i et globalt marked som 
ønsker seg mer god fisk. At systemet settes under lupen fra tid til annen er sunt. At innsatsen måles og evalueres er bra. At det kjøres med stramme tøyler 
og konkrete krav er også riktig. 
  
Lille Norge er i ferd med å få en internasjonal posisjon som en god matprodusent. Det er det eldgamle fiskeriet i moderne form som endelig begynner å 
få tyngde. Det blir mer og mer viktig for Norge at foredlingsindustri og konsumenter er opptatt av opprinnelseslandet for råvaren i ferdigmaten. Innkjøpet 
av fisk får en prioriteringsrekkefølge når det skal velges. Som en moderne primærnæring er norsk fiskeri- og havbruk på offensiven.  Laksen har vist vei 
som andre kan følge. 
  
Advokat Torben Foss har i sitt innlegg med relevant personlig bakgrunn skrevet om bakteppet for dagens ordning med Sjømatrådet. Han bistår Marine 
Harvest som har ønsket å utfordre EFTA-domstolens tolkning om markedsavgiften på norsk sjømat er konkurransevridende statsstøtte. Det er mulig at 
denne saken i EØS-sammenheng er en bjørnevekker. Ikke vet vi. Men etter vår oppfatning ville det være et tilbakeskritt om Norge mister tempo og styrke 
i vår streven etter å posisjonere «Seafood from Norway» som en av vinnerne i den pågående industriomstilling i landet. 
TRITON tenketank havbruk takker alle bidragsytere til denne pamfletten. Vær så god – les deg opp i saken. Gå også inn på hjemmesiden www.triton-
tenketank.no og strøm debatten på Rica Hell 16/1 2017. 
 

 

http://www.triton-tenketank.no/
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      v/Renate Larsen, adm.dir. Norges Sjømatråd 
 

Norges sjømatråd har som oppgave å fremme norsk sjømat i inn og utland, både i nye og etablerte markeder. Dette arbeidet gjør vi i nært samarbeid med 
de norske sjømateksportørene. Vi jobber for og med alle bransjer og arter innenfor sjømatnæringen i Norge. Vårt arbeid skal øke konkurransekraften til 
sjømat fra Norge. Norges sjømatråd bygger kjennskap og preferanse for norsk sjømat over hele verden. I tillegg har vi en viktig oppgave som 
opplysningskontoret for sjømat i Norge.  
 
Norges sjømatråd arbeider med fellesoppgaver som det er hensiktsmessig at et fellesorgan løser på vegne av fellesskapet. Våre hovedoppgaver er innenfor 
områdene markedsadgang, markedsinnsikt, beredskap og markedsføring av norsk opphav gjennom utekontorene.  
Sjømatrådet er finansiert gjennom en markedsavgift på sjømateksporten. Fra 1. januar 2017 er markedsavgiften for laks, ørret og pelagiske arter 0,3 
prosent av eksportverdien. For hvitfisk, konvensjonell og skalldyr er markedsavgiften 0,75 prosent.  
 
I 2017 vil inntektene fra de ulike bransjene være som følger:  
Bransje Prognose inntekter 
Laks og ørret 200 MNOK 
Pelagisk 25 MNOK 
Hvitfisk 65 MNOK 
Konvensjonell 45 MNOK 
Skalldyr 15 MNOK 
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Markedsadgang 
 
Norge sjømatråd arbeider i samarbeid med norske myndighetsorganer for å sikre god markedsadgang til nye og eksisterende sjømatmarkeder. Sjømatrådet 
bistår daglig norske sjømateksportører som opplever ulike konkrete handelshindringer (tariffere og veterinære) i forbindelse med eksport av sjømat. 
Sjømatrådet jobber også aktiv for å tilrettelegge for at Fiskeri- og næringsdepartementet og øvrige norske myndighetsorganer som Mattilsynet, 
Tolldirektoratet, m.fl. har nødvendig informasjon om norsk sjømateksport, og eventuelle konsekvenser av begrenset markedsadgang.  
Sjømatrådet bidrar også til praktisk gjennomføring av veterinære inspeksjoner fra andre land. Vi finansierer en nasjonal fangstsertifikat ordning, som er 
en betingelse for at norsk sjømat skal ha adgang til mange markeder. Sjømatrådet har ved flere anledninger tatt et overordnet ansvar (finansielt og praktisk) 
og bidratt til å løse handelshindringer som har vesentlig negativ innvirkning på eksporten. Eksempler på dette er Sjømatrådets aktive bidrag for å få fjernet 
sanksjonene mot Norsk laks i EU (2008), og senere fjerning av straffetoll til USA (2012). Verdien av sjømatrådets jobb innen dette området er ofte 
vanskelig å måle i verdi for næringen. I tilfellet USA er det gjort beregninger av professor Frank Asche som beregner merverdien i perioden 2013-2015 
som følge av bedre markedsadgang til USA til 737 millioner kroner. 
  
Markedsinnsikt og kompetanse 
 
Norges sjømatråd er tilstede med kontor i 14 markeder og har en avdeling for markedsinnsikt i Tromsø. Dette bidrar til relevant innsikt i de viktigste 
markedene for den norske sjømatnæringen. 
  
Behovet for oversikt over norsk sjømateksport var i 1991 en av hovedgrunnene for opprettelsen av Eksportutvalget for fisk (fra 2012 Norges sjømatråd). 
Opp gjennom årene har Sjømatrådet gått fra å levere enkel statistikk, til i dag å levere avansert markedsinnsikt. Sjømatrådet har bygd opp verdens mest 
komplette database for kunnskap om global sjømat eksport, konsum og forbrukertrender, som er eksklusivt tilgjengelig for norsk sjømatnæring 
.  
Våre ulike analytikere jobber aktivt med å spre innsikt til sjømatnæringen gjennom dybdeanalyser for de ulike sjømatartenes «reise» fra merd eller fartøy 
til  tallerken. Analysene beveger seg i spennet fra global vareflyt til spesifikke forbrukergruppers drivere og barrierer for valg norske sjømatarter 
.   
Innsikten deles med næringen av sjømatrådets ansatte, gjennom standardiserte rapporter, vår digitale løsning «Sjømatrådet Innsikt» og dybderapporter. I 
tillegg arrangerer Sjømatrådet en rekke konferanser, seminarer og møter for hele eller deler av sjømatnæringen, der innsikten deles aktivt. Utstrakt 
møtevirksomhet med enkelt aktører og stakeholder er også en viktig arena for dialog og kunnskapsdeling. 
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Sjømatrådets databaser er tilrettelagt og oppdateres jevnlig med eksportdata fra 54 land, hjemmekonsumdata (Paneldata) fra 14 land, og årlige 
forbrukerundersøkelser i 20-25 land.  I tillegg gjennomføres det årlig et 50-talls dybdestudier for reklameevaluering, driveranalyser, omdømmeutvikling 
etc. 
Sjømatrådet opplever generell stor interesses for våre data og analyser, og mottar daglig henvendelser om dette fra sjømatnæringen. «Sjømatrådet Innsikt», 
som bare er tilgjengelig for norske sjømateksportører, brukes per i dag av 175 unike brukere hver måned.  Det er likevel slik at den potensielle 
konkurransekraften som ligger i denne innsikten, på langt nær er fullt utnyttet. 
 
Identitet, omdømme og konsumrettede tiltak 
 
Norges sjømatråd har kontor i 14 land og aktiviteter i over 20 av våre viktigste sjømatmarkeder. Arbeidet i de ulike markedene avhenger i stor grad av de 
norske sjømateksportørers tilstedeværelse i- og egenskapene til markedet 
.  
Sjømatrådets rolle er i etablerte markeder å være en aktiv støttespiller til de norske selskapene som er tilstede i markedet. I nye/umodne markeder, med få 
eller ingen norske aktører tilstede, har Norges sjømatråd en utøvende rolle hvor vi markedsfører og fremmer sjømat fra Norge til konsumenter.  
Vår rolle som støttende eller utøvende styres også av hvilke arter/bransjer vi arbeider med. Sjømatrådet jobber i alle markeder med å overvåke og håndtere 
beredskapssaker, samt bygge kunnskap om norsk sjømat og den norske sjømatnæringen. 
  
Målet for markedsarbeidet er å bygge kjennskapen til- og preferansen for norsk sjømat. Resultatene viser at norsk sjømat per i dag har en sterk posisjon i 
våre viktigste markeder. Sjømat fra Norge er høyt preferert av konsumentene i våre 19 viktigste sjømatmarkeder. Kun Japan er mer kjent enn Norge som 
Sjømatnasjon. 
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Figuren viser hvor stor andel av kundene som foretrekker å kjøpe laks fra Norge fremfor laks fra andre opprinnelsesland. Kilde: Markedsinnsikt, Norges sjømatråd. 
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Markedskommunikasjonen i våre viktigste sjømatmarkeder bygger på historien om de naturgitte forutsetningene Norge har for å høste av havet og 
produsere verdens beste sjømat. I vår kommunikasjon står menneskene, forvaltningen og den kompetansen nordmenn har utviklet innenfor fiskeri og 
havbruk, gjennom historien og i nyere tid, sentralt. Det samme gjør de norske sjømatproduktenes unike egenskaper og muligheter for anvendelse innenfor 
ulike matkulturer. 
  
Sjømatrådet som virkemiddel for økt eksport av sjømat er på ingen måte unik. Ulike bransjer i USA har i utstrakt grad gjort bruk av tilsvarende ordninger, 
hvor de har etablert markedsråd som investerer i eksportfremmende tiltak. Alle disse rådene må hvert tredje år dokumenter effekten av sine investiger 
overfor kongressen. Ulike fagmiljøer ved amerikanske universiteter har derfor utviklet spesial kompetanse på denne type evalueringer.  
Professor Kaiser på Cornell University i USA gjennomførte i 2014 en slik studie. Denne viser at Sjømatrådets markedsføring av norsk laks i EU har vært 
svært profitabel for den norske laksenæringa. Norges sjømatråd vil fra 2017 gjennomføre systematiske ROI-analyser av våre markedsinvesteringer utført 
av Texas A&M University 
.  
Beredskap og omdømmesikring 
 
Norges sjømatråd overvåker omdømmet til den norske sjømaten i våre viktigste markeder. Målingene viser at den norske sjømaten har høy kjennskap og 
et gjennomgående godt omdømme, men tilliten kan påvirkes av negative oppslag i mediene eller gjennom andre informasjonskanaler. 
Norges sjømatråd har som oppgave å overvåke og forvare den norske sjømaten i våre viktigste markeder. Gjennom et tett samarbeid mellom uteapparatet, 
hovedkontoret og selskapene i sjømatnæringen fanger vi flere ganger per uke opp medieoppslag og andre fortellinger som sprer feil eller unyanserte 
budskap om den norske sjømaten. Når dette skjer bidrar Sjømatrådet til at de norske eksportørene blir orientert om saken. Vi deler fakta om produkt/næring 
til utenlandske importører og vi går aktivt ut og korrigerer de feilaktige påstandene gjennom media eller i andre kanaler.  
 
Norges sjømatråd gjennomfører hvert år en rekke tiltak som bygger kunnskap om norsk sjømat og den norske sjømatnæringen hos ulike målgrupper i 
utlandet. Det iverksettes tiltak i form av PR-kampanjer, rundebordsmøter, seminarer og konferanser for å øke kunnskapen om norsk sjømat og den norske 
sjømatnæringen. Det gjennomføres også en rekke studieturer for utenlandske mediehus som ønsker økt kunnskap om den norske sjømatnæringen.  
Omdømmemålinger utført i våre 20 viktigste sjømatmarkeder viser at norsk sjømat har stor kjennskap og tillit i disse markedene. 
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Kunnskapsrollen i Norge 
 
Norge er et viktig marked for den norske sjømatnæringen. I Norge har Norges sjømatråd som oppgave å øke kunnskapen om norsk sjømat og den norske 
sjømatnæringen, samt å bidra til økt sjømatkonsum. Sjømatrådet er ansvarlig for kostholdsprogrammet «Fiskesprell» som bidrar til at barn og unge får 
lage og smake på norsk sjømat i skole og barnehage. Vi bygger stolthet og kunnskap om den norske sjømatnæringen gjennom løpende markedsføring og 
kommunikasjonstiltak, og gjennom programmet «Laks er viktig for Norge» som fokuserer spesifikt på havbruksnæringen. 
  
Sjømatrådet er ansvarlig for nettsiden «godfisk.no» som deler kostholdsråd og inspirerer flere innbyggere i Norge til å spise mer sjømat. Arbeidet for økt 
sjømatkonsum i Norge vil være en sentral oppgave for Sjømatrådet fremover. 
  
Vinne verden for norsk sjømat 
 
Norges sjømatråd har en viktig rolle å fylle for den norske sjømatnæringen. Siden starten i 1991 er det gjort mye godt arbeid for å fremme norsk sjømat i 
hele verden. I dag er behovene til næringen endret, men det er fortsatt behov for markedstiltak som støtter opp om og legger til rette for den norske 
sjømateksporten.  
 
Norge er verdens nest største eksportør av sjømat og vi er helt avhengig av tilgang til det globalt marked for våre produkter. Derfor skal Norges sjømatråd 
fortsatt jobbe aktivt for å vinne verden for norsk sjømat i årene som kommer.  
 

Eksportavgiften hindrer utvikling  

v/Kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad, Marine Harvest ASA 
 
Norges Sjømatråd AS har siden opprettelsen i 1991 hatt en viktig rolle i utviklingen av norsk fiskeeksport. Som en konsekvens av stor økning i eksporten 
har inntektene til Sjømatrådet, i form av avgifter pålagt næringen, økt dramatisk. Bare i perioden 2009 til 2015, økte inntektene fra avgiftene fra 
henholdsvis 271 millioner kroner til 538 millioner kroner. Økningen i driftsinntektene har kommet som en følge av en bransje i vekst, og ikke som et 
behov fra næringen om å øke den generiske markedsinnsatsen. 
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Da eksportavgiften ble innført, hadde ordningen en mening og fungerte godt. Hverken produktet eller selskapene var tilpasset moderne markedsføring. I 
tillegg var også den totale kostnaden for næringen, på omkring 20 millioner kroner, til å leve med. Mye har endret seg i verden siden 1991, men 
eksportavgiften består fremdeles. Marine Harvest har vært svært tydelige på at både finansiering og funksjonen til Sjømatrådet må endres. 
  
Siden 1991 har oppdrettsnæringen utviklet seg og blitt langt mer profesjonell. Produktene er i større grad tilpasset kundenes ønsker og behov, og selskapene 
selger og markedsfører egne merkevarer i Norge og i utlandet. Gjennom den lovpålagte eksportavgiften er Marine Harvest i realiteten pålagt å finansiere 
markedsføringen av våre konkurrenters produkter. De siste årene har vi betalt rundt 70 millioner i året for en avgift som er direkte skadelig for vår 
virksomhet. Det må ta slutt. 
 
Grunnlaget for videre vekst i norsk havbruksnæring, er ytterligere utvikling av markedet. Marine Harvest ønsker å komme konsumenten i møte med sunne 
produkter som tilberedes enkelt og smaker godt. Det må være krystallklart at selskapene er de beste til å markedsføre våre egne produkter.  Det kan ikke 
lenger være slik at et aksjeselskap underlagt Nærings- og Fiskeridepartementet skal markedsføre ulike selskapers produkter i fremtiden. Fremtidig 
lønnsomhet i næringen fordrer offensiv produktutvikling med ytterligere differensiering drevet frem av produsentene selv. 
  
 Selv om vi mener både innretning, organisering og finansiering er til hinder for utvikling av næringen i dag, så ønsker vi ikke en nedleggelse av 
Sjømatrådet. Vi mener derimot en fremtidsrettet løsning vil være å gjøre ordningen frivillig. Norges Sjømatråd kan fortsatt ha en viktig funksjon når det 
gjelder kommunikasjon, beredskap og markedsinformasjon. Dette er et arbeid Marine Harvest mener kan fortsette, under den forutsetning at ordningen 
gjøres frivillig for næringen. At Marine Harvest er lovpålagt å finansiere markedsføringen av våre konkurrenters produkter i Norge og i utlandet må det 
derimot bli en slutt på. 
   
Både politisk og rettslig mener vi avgiften er til hinder for en fremtidsrettet utvikling av norsk havbruksnæring. Etter at det ble kjent at Marine Harvest 
har klaget Staten inn for EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har vi mottatt mange reaksjoner. Enkelte har også hevdet at det er et “problem” at vi påpeker 
at gjeldende regelverk kan være i strid med EØS-avtalen. Det blir en avsporing i en viktig debatt. Denne saken handler om hvorvidt Norge etterlever det 
regelverk de selv har vedtatt. Det er et av grunnprinsippene i en rettsstat at privatpersoner eller selskaper kan be om en kontroll av at myndighetene 
etterlever sitt eget regelverk. Overvåkningsorganet ESA har i sin foreløpige konklusjon kommet til at Norge bryter sitt eget regelverk. Problemet her er 
altså ikke at Marine Harvest klager, men at Norge ikke etterlever det regelverket Norge selv har vedtatt.  
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I 2015 opphevet regjeringen forskrift om fordeling og avgrensing av produksjonskapasitet i lakseoppdrettsnæringen. I den forbindelse ble det fra politisk 
ledelse kommunisert at man ønsket færre særreguleringer for havbruksnæringen. Marine Harvest støtter regjeringens ønske om en oppdrettsnæring uten 
særreguleringer som bidrar til mer byråkrati og svekket konkurransekraft for næringen. Den lovpålagte avgiften på eksport av laks er en særregulering og 
har utspilt sin rolle. Når eksisterende lovverk og reguleringer er til hinder for næringens utvikling, må myndighetene ta grep.  
 

Sjømatrådet – En suksess?  

 v/Sverre Søraa, adm.dir. Coast Seafood as   
‘ 

 
Norsk Sjømatnæring har utviklet seg til å bli en av Norges viktigste næringer. Grunnlaget for denne veksten ble lagt av små oppdrettere langs norske 
kysten, gjennom flere 10 år på 70 og 80 tallet. Både opp og nedturer har vært mange i årenes løp. Men utfordringene på slutten av 80 tallet og starten på 
90 tallet, viste behovet for å arbeide annerledes ute i markedet enn det som hadde vært gjort opp til da 
. 
Norges Sjømatråd ble etablert, og grunnlaget for å starte generisk markedsføring ble lagt. Etter hvert som næringen vokste, ble det naturlig å øke innsatsen 
i markedsføringen da stadig nye land ble utviklet for salg av norsk sjømat. I dag selges norsk Sjømat til 140 forskjellige land. Behovet for tilstedeværelse 
for å sikre Norge sin posisjon er større enn noen gang. Vi ser også en polarisering av land/regioner mer enn noen gang tidligere, og endringer skjer med 
en hastighet vi aldri før har sett. Stengingen av Russland, handelshindringene i Kina er eksempler på det. 
 
Det finnes mange forskjellige studier om virkninger av genererisk markedsføring. Den sammenfallende konklusjonen på disse er nettopp at dette virker. 
En av de store effektene er at en klarer å øke størrelsen på markedene, som i neste omgang skal fordeles mellom de ulike aktørene.  
I tillegg viser studier at merkevare markedsføring eller aktørene hver for seg, ikke klarer å øke størrelsen tilsvarende som det generiske markedsføring 
klarer. Ergo så handler merkevare markedsføring om å ta markedsandeler internt av et gitt marked og begrensningene er dermed gitt.  
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Vi er likevel klare på at det finnes en studie, som sier at generisk markedsføring «might or might not» har en konkurrerende effekt vis a vis merkevare 
markedsføring. Men denne studien er alt annet en entydig konklusjon på det. Likevel skal vi ta dette med i vurderingene som blir gjort, når vi planlegger 
generisk markedsføring. Dette blir gjort i dagens moderne Sjømatråd.  
   
Norges regjering har satt seg mål på at vi skal 5 doble produksjonen frem mot 2050. Behovet for generisk markedsføring, hvor nettopp markedene skal 
bli større, er enorm. Da blir det totalt galt i å kutte i markedsavgiften, når målsetningen vår, som sagt, er en 5 dobling. 
 
Motstanderne av ordningen bygger sitt utspill på en rapport fra Menon Business Economics, som slår fast at den potensielle nytten ved sjømatrådets 
fellesmarkedsføring er redusert de siste årene. Dermed konkluderer den at rådets finansieringsmodell bør revurderes 
. 
Det finnes mange studier som ser på effektene av generisk markedsføring av norsk sjømat. Disse viser at generisk markedsføring klarer å øke etterspørselen 
etter norsk Sjømat. 
 
Cornell rapporten er et eksempel på en slik studie. Studiet er utført av professor Harry M. Kaiser ved Cornell universitetet. Den viser at investering i 
generisk markedsføring har stor effekt. 
 
Når det gjelder effekten av Sjømatrådets markedsinvesteringer for laks i EU i perioden 2004-2014, er prof. Kaisers konklusjon at markedsføringen har 
bidratt til å øke etterspørselen etter laks i EU. Den har bidratt til å øke eksporten til EU med 58.300 tonn. Med en eksport verdi på nok 60 utgjør dette en 
omsetning på 3,5 milliarder. 
  
Professor Kaiser konkluderer med at markedsføring i regi av Sjømatrådet har vært svært lønnsom for den norske laksenæringen. For hver krone som er 
investert i markedsføring i EU har verdien i gjennomsnitt økt mellom 4,95 og 9,53 kroner for perioden 2004-2014. 
 
Sagt på en annen måte: dersom vi relaterer denne avkastningen til pris, så har Sjømatrådet investert 14 øre pr. kg laks, som har vært solgt i perioden. Dette 
har medført en prisgevinst i perioden på knappe 70 øre pr. kg (laveste estimat). Professoren mener at lakseeksporten fra Norge ville ha vært 15 prosent 
lavere årene 2004-2014 uten felles markedsføring. 
 
Avslutningsvis så virker det som at det hersker en oppfatning av at det foregår en merkevarebygging på siden av det Sjømatrådet står for. Eksportnæringen 
er ikke kommet så langt i å bygge merkevare med den oppfatning som teorien av merkevare bygger på. Det vil gå mange år før vi kommer dit. Men likevel 
så viser studiene at det går fint å kombinere generisk markedsføring med egen brandbygging, hvis en spiller på de samme verdiene. Da får vi en vinn vinn 
situasjon hvor vi snakker om enda større merverdier enn hva kun generisk markedsføring gir. 
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Hvis derimot ett selskap velger sine egne verdier og kjører på tvers av fellesskapet, så har de skapt en konkurranse situasjon. Men da er det et eget bevisst 
valg som er gjort av selskapet. 
 
Vi bygger et marked for Sjømatnasjonen Norge. Dette er større enn et selskaps interesse, hvis de velger å gå sine egne veier. Dette arbeidet må ikke stanse 
opp. Da kan vi plutselig våkne opp til en blå mandag, hvor vi har fått et behov for å øke totalmarkedet. Dette arbeidet vil være en mye tyngre prosess å 
sette i gang kontra å fortsette det gode arbeidet som konkurrentene eller andre ønsker å kopiere. Med andre ord: den norske suksessoppskriften.    
 
                                              

Den ubevoktete eplehagens dilemma  

        v/Torben Foss, advokat/dir., PWC  
 
Leseren vil kanskje spørre seg: Hva har denne tittelen med eksportavgiften å gjøre?  
Jeg skal forklare det på bakgrunn av det som jeg 1opplevde de forhandlingene og tolker forhandlingsresultatet. 
 
Bakteppet 
 
Den nye Fiskeeksportloven ble vedtatt i Stortinget i slutten av april 1990. Den var – som mye annet Syse-regjeringen gjorde - et radikalt brudd med 
fortiden. 11, vel etablerte, organisasjoner med delvis enerett til eksport ble nedlagt. Uten ankemulighet.  
I stedet ble det i 1991 opprettet ett nytt eksportutvalg i Tromsø. Meningen var å skape et sekretariat i Nord-Norge hvor det kunne bygges opp kunnskap 
om eksportmarkedene og om markedsføring av fisk.  Sideblikket var nettopp å redusere avhengigheten av ekspertkompetansen Bergen og Ålesund. 
Skyggene fra Tilvirkerloven – som også nettopp var blitt opphevet -  hang over Nord-Norge. 

                                                             
1 Som ekspedisjonssjef i fagavdelingen i Fiskeridepartementet fra april 1990 til september 1995 og som en av dets representanter i hele EØS-forhandlingsprosessen.   
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Den første direktøren, Dag Eivind Opstad, kom fra Fiskeridepartementet og fikk med seg på turen nordover kr 25 millioner i «startkapital». Beløpet var 
ikke bevilget av Stortinget, men tatt fra de ca kr 50 millioner som var igjen som restkapitalen etter at Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene 
var blitt nedlagt.           
 
Det indre marked i EU 
 
EØS-forhandlingene fant sted samtidig med etableringen av Eksportutvalget. Norge og Island ønsket ikke bare tollfri adgang for alle fiskeproduktene til 
EU-markedet, men at produktene fra sjømatnæringen ble en del av den frie vareflyten i Det indre markedet.  
Mange vil huske at EU krevde at dette ble kompensert i kvoterettigheter i norsk sone. Det var Spania og Portugal som innad i EU presset på for en slik 
løsning. 
 
Forløpet 
 
Forhandlingene kulminerte i den helt spesielle «forhandlingsavslutningen» i Luxembourg i juni 1991. I omkring 12 timer trodde alle på norsk (og islandsk) 
side at man hadde oppnådd politisk enighet med EU om full markedsadgang for fisk uten kvoteavståelse. Det var en misforståelse. Intet var undertegnet 
og ord er som man vet, flyktige. 
  
Så var det som for Eggum; «på han igjen». Det gjaldt å redde så mye av den fri markedsadgang og av hovedprinsippene som mulig.     
Forhandlingspartene kom frem til enighet om en EØS-avtale natten mellom 21 og 22 oktober 1991.  
 
Forhandlingsresultatet 
 
Resultatet for sjømatnæringen var en slags hybrid. Det var preget av at flere hensyn skulle ivaretas fra begge parters side.  
Norge og Island ønsket at så mye som mulig av primær-ønsket; fri vareflyt, var i behold. For Norge var det uhyre viktig at fiskesalgslagene overlevde i 
sin daværende form.2 Norge og Island ønsket å opprettholde reglene om at bare egne statsborgere skulle kunne eie majoriteten i et fiskefartøy. Island 
mente  
                                                             
2 Kristelig folkeparti stilte så vidt jeg husker det som en forutsetning for å stemme for avtalen når den kom til Stortinget. PO ordningen i EU er også et ektefødt barn av en korporativ 
organisasjons-tanke, men ordningene var tross alt for ulike til at vi kunne «ta over» den lovgivningen.     
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også at eiendomsrett til fiskebedrifter på land skulle forbeholdes egne innbyggere. EU kom – overraskende – ikke med noe motkrav på dette området.  
På torskesektoren ble det etablert praktisk talt full tollfrihet. På laksesektoren var forhandlingsklimaet dårlig. Det lå 40 000 tonn norsk laks på lager og 
prisene var lave. Dette var et problem for Norge. Island var uinteressert. Dette var før lakseoppdrett var aktuelt i Island. 
  
For fersk laks var tollen til EU fra før bare 2 % - og bundet i GATT- så den ble det ikke brukt krefter på. EØS-avtalen inneholder imidlertid ingen 
tollreduksjon for bearbeidet laks. Det ble med norske øyne betraktet som en stor svakhet, og flere dristige forsøk ble gjort for å få EU til å jenke seg. 
Egentlig verre var det at den betente situasjonen i laksesektoren førte til at EU ikke ville gi fra seg muligheten til å bruke anti-dumping og anti-subsidie 
tiltak mot fisk (laks) fra Norge. Det viste seg senere å bli en kostbar mangel. 
  
Sildesektoren fikk en noe forbedret markedsadgang, men langt fra det man hadde ambisjonen om. For reke var det ingen tollmessige forbedringer.    
Utover det bar avtalen sterkt preg av at fisk var omfattet av den frie flyten i Det indre markedet. Opprinnelsesreglene var de samme.  Når det gjaldt 
hygiene- og kvalitetsregler for sjømatprodukter, overtok Norge EUs lovgivning ord for ord. 
 
Håndheving 
 
EØS-avtalen var en internasjonal avtale av en type Norge aldri hadde inngått tidligere. Det ga ikke bare rettigheter og plikter til de landene som hadde 
inngått avtalen, men også direkte til borgerne. I tillegg ble det opprettet et overvåkningsorgan, ESA, som helt uavhengig av de kontraherende partene 
skulle overvåke at plikt- og rettighetssystemet ble respektert.  
Selv om regler som angår sjømatnæringen finnes litt overalt i avtalen var det i hvert fall min oppfatning at det var selvsagt at reglene disse skulle overvåkes 
av ESA. 
Det mente ikke ESA selv, og der står vi nå. Den materielle plikten til å avstå fra bruk av konkurransevridende statsstøtte er utvilsom. Likeså at det var 
EUs rettstilstand som skulle være normen alt skulle bedømmes etter.   
Hva som i praksis er konkurransevridende statsstøtte er det også relativt lett å finne frem til gjennom EU-domstolens rettspraksis. Derfor min tittel «den 
ubevoktede eplehages dilemma». Man vet hva som er rett og galt, men når oppdagelsesrisikoen er liten det ikke alltid så lett å holde seg på den smale sti.  
Nå står saken for EFTA-domstolen. Jeg skal ikke prosedere saken her. Vi får vente å se hva domstolen kommer til, trolig i løpet av 2017. Uansett utfall 
vil den ha en enorm betydning for sjømatnæringene i Norge og Island i årene som kommer.  
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