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Nært, men fjernt 

• Nærhet til ressurser  - svekket betydning 
• Råderett over ressurser – økende betydning 
• Slaktedyr fraktes over lange distanser 
• Fisken selges til andre land 
• Industrien flagges ut 
• Kysten står i fare for å bli tappet for ressurser 

evt et subsidiesluk i fremtiden 
 

• Resultat av redusert eierskap og 
disposijonsrett 



Eksempler 

• Norsk fiskeforedling kjøper norsk råstoff fra 
fjerntliggende land 

• Vertikal integrasjon i fiskenæringen dreper 
lokalt eierskap 

• Kvoteadel baner veg for eksternt eierskap 
• Generasjonsskifte umulighet 
• Lokal industri kjøpes opp og eksporteres ut 
• Få offentlige arbeidsplasser langs kysten 
• Kystjordbruket truet 
• Kystlinjen har likevel klart seg forbløffende bra 



Kysten preget av 

• Foretaksomhet 

• Nøkternhet 

• Entreprenørskap 

• Omstillingsevne 

• Familiebdrifter 

• Lokalt eierskap 

 

• Dette er truet nå. 



Hva er grunnrente? 

• Avkastning man kan få av å eie eller disponere jord 
eller andre naturherligheter 

• Avkastningen kan lettest måles ved den pris man 
får for å leie ut grunn 

• Avhenger av 

– Kvalitet 

– Nærhet til marked 

– Tilbud 

– Etterspørsel 

David Ricardo 1772-1823 



Hva er ressursrente? 

• Ressursrente = Grunnrente som ikke nødvendigvis 
er knyttet til jordrettigheter 

• Ressursrente henspeiler ikke nødvendigvis på 
eiendomsrett, men bruksrett 

• Eksklusiv bruksrett i almenning kan gi 
ressursrente 

• Ressursrente er den avkastningen som ikke 
kommer fra driften selv, men i høsting fra verdien 
av ressursene 



SSB om ressursrente 

• Grunnrente, eller ressursrente, er definert 
som avkastning på arbeid og kapital utover 
hva som er normalt i andre næringer, basert 
på utnyttelse av en naturressurs. 

 

• Dette er en operativ definisjon, altså hvordan 
kan ressursrente måles. 



Hva forstår vi med  
ressursrente i dag? 

• Ingenting? 

• Den avkastning naturkapital (naturressurs) gir 
etter at produksjonskostnader og normal 
avkastning er dekket 

• Ressursrente er da i praksis ekstrafortjeneste for å 
ta ut produksjon av naturressurser. Det vil si 
fortjeneste som tilfaller en produsent på grunn av 

at denne høster ekslusive fordeler av naturen  



Ressursrentebeskatning  
i Norge i dag 

• Petroleumsvirksomhet = 53% (særskatt) 

• Vannkraft = 33% 

• Jordbruk = 0% - næringen eier naturkapitalen selv 

• Fiskeri = 0% - kvotesystem kan innebære indirekte 
ressursrentebeskatning 

• Havbruk = 0% - konsesjonsordning kan innebære 
indirekte ressursrentebeskatning 



Hvordan ser en økonom på 
ressursrente i fiskeriene 

• Havbruksnæringen gir i dag eventyrlige overskudd 
– Gir grunn til å beskatte ressursrente 

• Fiskeriene i dag er ikke mer lønnsomme en andre 
næringer. 

• Typisk avkastning på 3,5 prosent etter inflasjon 

• Ganske normalt 

• Altså ingen ressursrente å beskatte i trad fiskeri 
generelt sett 
– Men ulike fartøy og rederier har ulik tilgang til almenning og 

variabel avkastning 



Men: 

• Vi har ifølge fiskeriøkonomer ca 50 
prosent flere fiskere enn vi trenger 

• Vi har ca 100 prosent flere fartøyer enn vi 
trenger 

• Fiskeriene kan gi samme avkastning som 
havbruk? 

• Hva om vi effektiviserte fiskeriene? 

• Vil det gi ressursrentegevinst til mulig 
beskating? 

 



Mulige  
effektiviseringsgevinster 

• Avkastningen i fiskeriene ville dobles, noen mener 
nesten tredobles 

• Da blir avkastningen i fiskeriene langt høyere enn 
normal avkastning 

• Beskatning av ressursrente bør da ifølge 
økonomer innføres 

 

• Billettørparadigmet 

 



Ødelegger fiskerne  
for seg selv? 

• Er det sløsing med ressurser å holde ressursrenten 
nede? 

• Lavere avkastning 

• Gir lav kaptalutnyttelse 

• Hindrer overflyttingsgevinster 

• Gir sløsing med ressurser i kystdistriktene 

• Kunne brukt overskuddsressursene til 
vekstfremmende tiltak 



Innvendinger(?) 

• Ikke en enhetlig ressursrente i fiske- og akvakultur 

• Alle næringer er regulerte, alle kan bli mer produktive 

• Istedet for positiv ressursrente går ressurser til å 
opprettholde: 
– Lokalt næringsliv 

– Entreprenørskap 

– Lokale multiplikatoreffekter 

– Bosettingen i distriktene 

• Eierskapet beholdes der det historisk har sine røtter 

• Med andre ord ressursrenten tas ut, men fordeles bare 
på fler utover i samfunnet, fremfor at noen få stikker av 
med den 
 

• Men det finnes også innvendinger mot innvendingene 



Hva om? 

• Fiskerienes gjøres mer produktive 

• Ressursrentebeskatning innføres 

• Pengene føres tilbake til kystsamfunnet som friske 
investeringsmidler. 

• Da vil man få 

– Økt produktivitet 

– Høyere avkastning 

– Økt satsing på nye næringer 



Hva vil skje? 

• Vil ressursrentebeskatning føres tilbake til kysten? 

• Vil de økonomene som argumenterer for 
ressursrentebeskatning også argumentere for at 
man skal bygge infrastruktur og satse på 
investeringer i distriktene? 

• Vil ressursbeskatning av fikseriene føre til 
inntektsoverføring bort fra kysten 

• Vil lokalt og næringsmessig entreprenørskap 
svekkes? 

• Hvem tilhører kystens ressurser? 



Med andre ord 

• Om man velger å holde struktur i fiskeflåten som nå 
er det liten grunn til å innføre 
ressursrentebeskatning – ressursrenten er marginal 

– Men ikke en ressursrente i fiskeriene, mange. 

• Om man velger restrukturering og effektivisering er 
det grunn til å innføre ressursrentebeskatning 

 



Eierstruktur avgjørende 

• Havbruksnæringen gikk fra enkonsesjonsselskaper 
til flekonsesjonsselskaper i 1990-åra 

• Er i dag preget av noen store bedrifter med 
eksklusive rettigheter til naturalmenning og høy 
avkastning 

– Høy ressurente – gode argumenter for beskatning 

• Har fremdeles små og mellomstore kystnære 
bedrifter med langt lavere grad av ekklusivitet og 
avkastning 

– Moderat ressursrente - argumenter for og mot beskatning 


