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Fritak for toll på fiskeolje fra Vest-Sahara 
 
GC Rieber Oils har i flere år importert fiskeolje fra Marokko og Vest-Sahara under feil tollkode. Oljen 
er importert under tollkode 15042031 (Sildeolje og andre fiskeoljer, unntatt tran, ikke til dyrefor).  
Det har nå vist seg at det aller meste av oljen har gått til lakseforproduksjon hos EWOS og den skulle 
da vært innført under kode 15040211 (Fett og oljer av fisk samt deres fraksjoner, unntatt tran, til 
dyrefor). Slik olje har en tollsats på 3,75 kroner per kg dersom det ikke søkes om unntak. Siden 2002 
er all olje fra Marokko importert under denne tollkod 15042031. Dersom denne olja har gått til 
laksefor er tollunndragelsen over en halv milliard kroner.   
 
I tillegg er all den oljen importert under feil landkode – MA for Marokko og ikke EH for Vest-Sahara. 
Opplysninger fra GC Rieber tyder på at 85 % av olja er kommet fra Vest-Sahara.  
 
I følge NRK har GC Rieber sendt et brev til Landbruksforvaltningen for å be om unntak fra avgiften 
med tilbakevirkende kraft.  

Vi vil minne om norsk politikk på området:  

Norge ser det som viktig å avstå fra handlinger som kan utlegges som en legitimering av situasjonen i 
Vest-Sahara. For å forhindre handel, investeringer, ressursutnyttelse og andre former for 
næringsvirksomhet som ikke er i samsvar med lokalbefolkningens interesser og følgelig kan være i strid 
med folkeretten, fraråder norske myndigheter slike aktiviteter.1

Samtidig er det grunn til å anta at kontrollen med fisket er dårlig. Mange av fartøyene fører 
bekvemmelighetsflagg, det omlastes til havs i tillegg til landinger i havnene i Vest-Sahara.  

 

                                                           
1 http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/norgesfremme-og-kultursamarbeid/norges-omdomme/vest-
sahara.html?id=480822 



Naturvernforbundet forutsetter at det ikke gis avgiftsfritak for fiskeolje som er innført under falsk 
flagg fra et okkupert land og i strid med offisiell norsk utenrikspolitikk. At det meste av oljen har gått 
til Cermaq der staten er største eier gir saken ekstra stor signaleffekt. Norsk vest-saharapolitikk og 
kravene til sporbarhet og etikk i norsk fiskeoppdrett mister all sin troverdighet dersom regjeringen gir 
avgiftsfritak for Vest-Saharaimporten.  

 

Med vennlig hilsen 
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