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Merverdiavgift av omsetning av jakt og fiske på statlig grunn versus privat grunn 

 

Nordland Utmarkslag er et samarbeids- og serviceorgan for fylkets utmarkslag som er 

organisert av grunneiere, sameiere, bygdeallmenninger m.v. Nordland Utmarkslag har til 

formål å fremme utmarksnæringen og den økonomiske utnyttelse av denne som en del av 

landbrukets samlede næringsvirksomhet. Nordland Utmarkslag skal derfor arbeide for 

organisering av lag som har til formål å fremme grunneiernes interesser når det gjelder 

rasjonell produksjon og hensiktsmessig utnyttelse og omsetning av jakt, fiske, hytteutleie og 

andre utmarksprodukter. Nordland Utmarkslag har pr. i dag 70 medlemslag bestående av 

private grunneier- og utmarkslag. 

 

 

I utgangspunktet er omsetning fra salg av jakt og fiske merverdiavgiftspliktig, jfr. lov om 

merverdiavgift § 3-11 bokstav h. I forskrift til merverdiavgiftsloven er imildertid omsetning 

fra salg av jakt og fiske på statens grunn, Finnmarkseiendommen og bygdeallmenninger 

unntatt avgiftsplikt. Dette innebærer i praksis at det kun er private grunneiere som omfattes av 

avgiftsplikt for slik omsetning. Grunneierlag som kommer opp i omsetning på kr. 50 000,- 

eller mer er dermed etter loven avgiftspliktige. 

 

 

Dagens regelverk legger opp til en konkurransevridning som gir private grunneierlag et 

”markedshandikap” på 25 % og hindrer dem den samme muligheten for utvikling av 

opplevelsesnæring innen jakt og fiske som staten har pr. i dag. Den allmenne rettsoppfatning 

tilsier at staten ikke skal få operere som markedsaktør med bedre vilkår enn de det 

konkurreres med. Private aktører og staten må derfor stilles likt når det gjelder merverdiavgift. 

 

Nordland Utmarkslag SA mener at forskjellsbehandlingen mellom statlig eiendom og private 

grunneierlag er meget urettferdig og dette må endres slik at også private grunneierlag blir 

unntatt avgiftsplikt på omsetning fra salg av jakt og fiske. 

 

 

Nordland Utmarkslag ber derfor Finansdepartementet endre lovverket slik at statlig og privat 

eiendom blir behandlet likt. 

 

 

Årsmøtet Nordland Utmarkslag, 2016.        

 
 


