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árunum 2009 til 2017 voru
Fiskeldisfréttir gefnar út
43 sinnum. Fiskeldisfréttir
voru styrktar af fjölmörgum
þjónustufyrirtækjum í
fiskeldi á árunum 2012
-2016 og voru þá gefin út
sex tölublöð á ári. Þegar
Strandbúnaður var stofnaður
voru Fiskeldisfréttir lagðar
niður þar sem ekki var talinn
grundvöllur að ná styrkjum
til að reka samtímis blaðið og
ráðstefnuna Strandbúnaður.
Útgáfu Fiskeldisfrétta var hætt
og ritstjóri tók að sér rekstur
ráðstefnunnar Strandbúnaður
fram á mitt ár 2020.
Tilgangur eldri útgáfu
Tilgangurinn með útgáfu
Fiskeldisfrétta á árunum 20092017 var að miðla fjölþættum
upplýsingum um fiskeldi á
Íslandi. Lögð var höfuðáhersla
á efni sem ekki er að finna
í almennum fréttamiðlum.
Skrifaðar voru fjölmargar
greinar um ýmis málefni,
flestar af ritstjóra, en einnig af
fiskeldismönnum, starfsmönnum
þjónustufyrirtækja og fleirum.

Tilgangur nýrri útgáfu
Nú hefur verið ákveðið að
gefa Fiskeldisfréttir aftur út
án auglýsinga eða styrkja frá
þjónustufyrirtækjum í fiskeldi.
Nýrri útgáfa Fiskeldisfrétta
verður nú gefin út í breyttu formi,
þ.e.a.s. blaðið verður notað til að
koma á framfæri ábendingum og
athugasemdum ritstjóra um ýmis
mál er tengjast fiskeldi.
Efnistök næstu útgáfa
Þessi útgáfa Fiskeldisfrétta verður
tileinkuð þeim vinnubrögðum
sem voru viðhöfð við undirbúning og gerð laga um fiskeldi
þar sem drifkrafturinn var
fjárhagslegur ávinningur
ákveðinna aðila. Stærsti hluti
efnisins hefur áður birst í
Morgunblaðinu en greinarnar
mynda hér eina heild. Næstu
útgáfur Fiskeldisfrétta sem
er fyrirhuguð á árinu verða
m.a. tileinkar Áhættumati
erfðablöndunar að mestu leiti
byggt á greinum sem hafa birst í
Bændablaðinu.
Drifkraftur þessarar útgáfu
Það virðist hafa átt sér stað
spilling við undirbúning og gerð
breytinga á lögum um fiskeldi
sem samþykkt voru á árinu 2019.
Mörgum finnst eflaust að svo sé
ekki, þetta er bara íslenska leiðin.
Draga má það stórlega í efa að
íslenska leiðin geti viðgengist í
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- Þessi útgáfa Fiskeldisfrétta
verður tileinkuð þeim
vinnubrögðum sem voru viðhöfð
við undirbúning og gerð laga um
fiskeldi þar sem drifkrafturinn
var fjárhagslegur ávinningur
ákveðinna aðila
þróuðum lýðræðis ríkjum sem við
viljum oft bera okkur saman við.
Stjórnarformenn Arnarlax og
Fiskeldis Austfjarða komu að
undirbúningi og gerð laga um
fiskeldi. Málið snýst ekki um að
nýta sér tækifærin, heldur að vera
leiðandi við hönnun á leikreglum,
skjalfest í lögum, sjálfum sér og
sínum fyrirtækjum til fjárhagslegs
ávinnings á kostnað annarra.
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Íslenska leiðin - Tilraunir til að vekja
athygli á málinu
valdimar@sjavarutvegur.is

Á

kveðnir hagsmunaaðilar
komu að undirbúningi
og gerð laga um fiskeldi
til að tryggja sér og sínum
fyrirtækjum fjárhagslegan
ávinning. Málið snýst ekki um
að nýta sér tækifærin, heldur
að vera leiðandi við hönnun á
leikreglum, skjalfest í lögum,
sjálfum sér til fjárhagslegs
ávinnings á kostnað annarra.
Það hefur ýmislegt verið reynt
til að vekja athygli á þessu
máli og hefur ferlið í stuttu
máli verið eins og lýst er hér til
hægri.
Umsögn við fiskeldisfrumvarpið
Þann 29. mars 2019 var send
umsögn vegna frumvarps
til laga um breytingar á
ýmsum lagaákvæðum sem
tengjast fiskeldi (áhættumat
erfðablöndunar, úthlutun
eldis-svæða, stjórnvaldssektir
o.fl.). Þingskjal 1060 – 647.
mál á 149. löggjafarþingi 20182019. Gerðar voru alvarlegar
athugasemdir við vinnubrögð
starfshóps sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra um
stefnumótun í fiskeldi sem
fiskeldisfrumvarpið byggir
á. Jafnframt voru gerðar
athugasemdir við svokallað
„Áhættumat erfðablöndunar“,
sem starfshópurinn byggði
niðurstöður sínar að hluta til á.
Umsögnin Fljótandi að feigðarósi
er að finna á vef Alþingis.
Tölvupóstur sendur til allra
alþingsmanna
Þann 20. maí 2019 var sendur
tölvupóstur til Stjórnskipunar- og
eftirlitsnefndar Alþingis og allir
alþingismenn fengu afrit. Þar

Leiðir sem hafa verið farnar til

að vekja athygli á málinu:
• Þann 29. mars 2019 voru
sendar athugasemdir til
Alþingis Íslands vegna
frumvarps til laga um
breytingar á ýmsum
lagaákvæðum sem tengjast
fiskeldi.
• Þann 20. maí 2019
var sendur tölvupóstur
til stjórnskipunar- og
eftirlitsnefndar Alþingis
og óskað eftir opinberri
úttekt vegna þeirra alvarlegu
annmarka á vinnubrögðum
starfshóps um stefnumótun í
fiskeldi. Allir alþingismenn
fengu afrit af póstinum.
• Þann 28. maí 2019 var send
beiðni til Umboðsmann
Alþingis og óskað eftir
opinberri úttekt.
• Þann 11. júní 2019 var
send fréttatilkynning til
fjölmiðla og þar sem þeir
voru hvattir til að kynna
sér málið vel og jafnframt
að viðhafa faglega og góða
rannsóknablaðamennsku við
umfjöllun sína um þetta mál.
• Beiðnir um opinbera úttekt
hafa verið ítrekuð nokkrum
sinnum við stjórnskipunarog eftirlitsnefnd án árangurs.
• Þann 17. október 2019
var byrjað að auglýsa
í fjölmiðlum og kallað
eftir viðbrögðum frá
stjórnskipunar- og
eftirlitsnefnd.
• Þann 10. desember
2019 var send ítrekun til
Umboðsmanns Alþingis.
• Þann 14. janúar 2020 hófust
skrif á greinum sem voru
birtar í Morgunblaðinu.
• Þann 4. apríl 2020 var
stofnuð Facebook síðan
,,Íslenska leiðin” þar sem
greinar sem birtar voru
í Morgunblaðinu verða
kynntar ásamt fleiru.

kemur m.a. fram:
,,Vegna þeirra alvarlegu annmarka
sem eru á þeim gögnum
sem fyrirliggjandi frumvarp
byggir á, telur undirritaður að
stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd
Alþingis beri að taka málið
upp og rannsaka og eftir
atvikum að nefndin skipi óháða
rannsóknaraðila til að yfirfara
þau vinnubrögð sem hafa verið
viðhöfð“.
Með tölvupóstinum fylgdu
ítarlegar greinagerðir:
• Stefnumótunarskýrslan og
vinnubrögðin
• Athugasemdir við Áhættumat
erfðablöndunar og tillögur að
öðrum lausnum
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Beiðni send til Umboðsmanns
Alþingis
Þann 28. maí 2019 var send
beiðni til Umboðsmann Alþingis
og óskað eftir opinberri úttekt
vegna þeirra alvarlegu annmarka
á vinnubrögðum starfshóps um
stefnumótun í fiskeldi. Í svari
umboðsmanns Alþingis frá 7. júní
kemur m.a. fram:
,,Þegar umboðsmanni berast
slíkar almennar ábendingar
eru þær yfirfarnar með tilliti til
þess hvort tilefni sé til að taka
atriði sem koma fram í þeim til
athugunar að eigin frumkvæði
umboðsmanns. Við mat á því er
m.a. litið til starfssviðs og áherslna
umboðsmanns, hagsmuna sem
tengjast málefninu sem um
ræðir og málastöðu og nýtingar
mannafla hjá embættinu.
Verklagið er þannig að verði
málefnið tekið til athugunar
er viðkomandi ekki upplýstur
sérstaklega um það heldur
er tilkynnt um athugunina á
heimasíðu embættisins, www.
umbodsmadur.is.”

Fjölmiðlar upplýstir
Þann 11. júní 2019 var sendur
póstur til fjölmiðla og þar kom
m.a. eftirfarandi fram:
,,Fjölmiðlar eru hvattir til að
kynna sér málið vel og jafnframt
að viðhafa faglega og góða
rannsóknablaðamennsku við
umfjöllun sína um þetta mál.
Vonandi geta meðfylgjandi gögn
nýst við þá vinnu. Undirritaður
hefur starfað við fiskeldi á
Íslandi með hléum í um 30 ár,
á seinni árum m.a. unnið við
umhverfismöt fyrir fiskeldi, komið
að gerð reglugerða og laga fyrir
fiskeldi. Vegna vinnu minnar
á síðust árum tel ég mig hafa
ágæta þekkingu á þeim málum
sem tekin eru fyrir í meðfylgjandi
greinagerðunum. Undirritaður
eru reiðubúinn að veita frekari
upplýsingar sé þess óskað”.
DV birti hluta af fréttatilkynningunni en enginn fjölmiðill
annar hefur lagt sig fram að nýta
gögnin eða afla frekari upplýsinga.

Auglýsing sem birtist í Morgunbaðinu 17. október 2019

Beiðni um opinbera úttekt
Auglýst eftir viðbrögðum

Undirritaður hefur sent stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþings bréf þar
sem vakin er athygli nefndarinnar á vinnubrögðum starfshóps sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um stefnumótun í fiskeldi, en starfshópurinn skilaði skýrslu 23. ágúst 2017. Lögum um fiskeldi nr. 71/2008
sem samþykkt voru í vor byggist að mestu á áðurnefndri skýrslu starfshópsins.
Gerðar eru alvarlegar athugasemdir við vinnubrögð fyrrnefnds starfshóps
og telur að þau samræmist ekki á nokkurn hátt góðum stjórnsýsluháttum
og kunni í ákveðnum tilvikum að fara gegn ákvæðum stjórnsýslulaga. Í
þessu sambandi hafa verið teknar saman athugasemdir um vinnubrögð
starfshópsins og niðurstöður þeirrar skýrslu sem starfshópurinn skilaði af
sér og sent til allra alþingismanna.
Í vor var farið formlega fram á við stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd
Alþingis að taka málið upp til rannsóknar og eftir atvikum að nefndin
skipi óháðan rannsóknaaðila. Undirritaður hefur sent fjölmarga
tölvupósta til stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd án þess að málinu hafi verið
svarað efnislega.
Valdimar Ingi Gunnarsson, Sjávarútvegsþjónustan ehf.
valdimar@sjavarutvegur.is
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Ítrekað við stjórnskipunar- og
eftirlitsnefnd
Beiðni um opinbera úttekt
hefur verið ítrekuð nokkrum
sinnum við stjórnskipunarog eftirlitsnefnd. Þann
27. maí svaraði þáverandi
formaður stjórnskipunar- og
eftirlitsnefndar;
,,Bestu þakkir fyrir áminninguna
– skal skoða málið áfram. Þingið í
frekar miklu rússi þessa dagana en
við höfum þetta í huga“.
Það hefur síðan í fjórgang, þ.e.
15. ágúst, 11. september, 24.
september og 8. október sl.
send ítrekun til stjórnskipunarog eftirlitsnefndar þar sem
óskað hefur verið eftir afstöðu
nefndarinnar, þ.e. hvort nefndin
sæi ástæðu til að taka erindið til
afgreiðslu. Einhverra hluta vegna
hafa engin svör borist. Það virðist
eiga að reyna þegja málið í hel –
Það var því ákveðir að fara aðra
leið til að reyna ná framgangi í
málið.
Auglýst eftir viðbrögðum í
fjölmiðlum
Þann 17. október 2019 var byrjað
að auglýsa eftir viðbrögðun
varðandi beiðni um opinbera
úttekt. Eftirfarandi auglýsingar
hafa verið birtar í Morgunblaðinu
á árinu 2019:
• Fimmtudaginn 17. október
• Fimmtudaginn 14. nóvember
• Föstudaginn 28. nóvember
• Fimmtudaginn 5. desember
Ítrekun til Umboðsmanns
Alþingis
Þann 10. desember 2019 var
send ítrekun til Umboðsmanns
Alþingis og m.a. bent á að
fjölmargir tölvupóstar hafi verið
sendir til stjórnskipunar- og
eftirlitsnefndar og auglýst eftir
viðbrögðum þá hafi einhverra
hluta vegna engin svör borist.
Jafnframt var bent á að það væri
að öllum líkindum vegna þess að
þeir þingmenn sem sitja í þeirri
nefnd eru á vissan hátt aðilar
að málinu með að samþykkja
breytingar á lögum um fiskeldi
sem byggja á skýrslu starfshóps
um fiskeldi. Í svari Umboðsmanns
Alþingis kemur m.a. fram:

Auglýsing sem birtist í Morgunbaðinu 14. nóvember 2019

Beiðni um opinbera úttekt
Undirritaður sendi öllum alþingismönnum bréf síðastliðið vor þar sem
m.a. var vakin athygli á vinnubrögðum starfshóps sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra um stefnumótun í fiskeldi, en starfshópurinn skilaði
skýrslu 23. ágúst 2017. Þær breytingar sem Alþingi samþykkti síðastliðið
vor að gera á lögum nr. 71/2008 um fiskeldi byggðust að mestu leyti á
skýrslu starfshópsins. Undirritaður gerði alvarlegar athugasemdir við
vinnubrögðs fyrrnefnds starfshóps og vakti athygli á því að þau kynnu í
ákveðnum tilvikum að fara gegn ákvæðum stjórnsýslulaga.

Spurt er hvort það geti talist eðlilegt að ákveðnir
aðilar sem hafa gríðarlega hagsmuna að gæta komi
að undirbúningi og gerð breytinga á lögum um
fiskeldi sem fela í sér fjárhagslegan ávinning fyrir
viðkomandi.
Farið var formlega fram á það við stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd
Alþingis að nefndin tæki málið til rannsóknar og eftir atvikum skipaði
óháðan rannsóknaraðila. Undirritaður hefur sent fjölmarga tölvupósta til
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis án þess að þeim erindum hafi
verið svarað efnislega.
Valdimar Ingi Gunnarsson, Sjávarútvegsþjónustan ehf.
valdimar@sjavarutvegur.is
Gögn á slóðinni: https://lagareldi.is/fljotandi-ad-feigdarosi/
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,,… þá er það svo að starfssvið
umboðsmanns tekur ekki til
starfa Alþingis og stofnana
þess, sbr. a lið 4. mgr. 3. gr. laga
nr. 85/1997 um umboðsmann
Alþingis. Umboðsmaður hefur
því ekki heimildir til að taka störf
nefndarinnar til athugunar. Ég
bendi þér því á að leita til Alþingis
með athugasemdir þínar þess
efnis”.
Greinar í fjölmiðlum um
vinnubrögðin
Þann 14. janúar 2020 hófust skrif
í fjölmiðla og var viðfangsefnið
að skrifa um vinnubrögðin við
undirbúning og gerð laga um
fiskeldi. Samals voru skrifaðar
sjö greinar um vinnubrögðin sem
birtar voru í Morgunablaðinu:
• Sjókvíaeldi laxfiska –
Vinnubrögð stjórnmálamanna og stjórnsýslunnar.
Morgunblaðið 14. janúar 2020
• Að tryggja sínum fyrirtækjum
fjárhagslegan ávinning.
Morgunblaðið 27. janúar 2020
• Sjókvíaeldi laxfiska –
Stefnumótunarhópurnn
og hagsmunagæsla.
Morgunblaðið 17. febrúar
2020
• Sjókvíaeldi laxfiska –
Stefnumótunarskýrslan,
fiskeldisfrumvarpið
og vinnubrögðin.
Morgunblaðið 22. febrúar
2020
• Tryggja sér eldissvæði með
óraunhæfum ófrjóum
eldislaxi. Morgunblaðið 30.
mars 2020
• Sjókvíaeldi laxfiska: Draga úr
kostnaði og ná fjárhagslegum
ávinningi. Morgunblaðið 5.
maí 2020
• Flokkast íslenska leiðin undir
spillingu? Morgunblaðið 25.
maí 2020
Kynningar á Facebook
Þann 4. apríl 2020 var komið upp
Facebook síðu verkefnisins sem
notuð verður til að kynna málið
fyrir almenningi og vonandi
einhverjum stjórnmálamönnum.
Jafnframt er málið kynnt

með keyptum auglýsingum á
Facebook.
Greinar í fjölmiðlum um
Áhættumat erfðablöndunar
Þann 7. maí 2020 hófust skrif
í Bændablaðið um Áhættumat
erfðablöndunar sem gengur út á
að úthluta framleiðsluheimildum
og tryggja þannig fjárhagslega
hagsmuni laxeldisfyrirtækja í
meirihlutaeigu erlenda aðila en
hefur mjög takmarkað ef nokkuð
með umhverfisvernd að gera.
Gert er ráð fyrir að búið verði að
birta allar greinar í Bændablaðinu
um Áhættumat erfðablöndunar
seinnihluta sumars eða í haust.
Í framhaldinu verða allar
greinarnar er tengjast Áhættumati
erfðablöndunar birtar í sérútgáfu
Fiskeldisfrétta.
Ýmislegt annað efni er tengist
vinnu við undirbúning laga um
fiskeldi verður tekið fyrir og birt
síðar.

Auglýsing sem birtist í Morgunbaðinu 28. nóvember 2019

Beiðni um opinbera úttekt
Undirritaður sendi öllum alþingismönnum bréf síðastliðið vor þar sem
m.a. var vakin athygli á vinnubrögðum starfshóps sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra um stefnumótun í fiskeldi, en starfshópurinn skilaði
skýrslu 23. ágúst 2017. Þær breytingar sem Alþingi samþykkti síðastliðið
vor að gera á lögum nr. 71/2008 um fiskeldi byggðust að mestu leyti á
skýrslu starfshópsins. Undirritaður gerði alvarlegar athugasemdir við
vinnubrögð fyrrnefnds starfshóps og vakti athygli á því að þau kynnu í
ákveðnum tilvikum að fara gegn ákvæðum stjórnsýslulaga.
Getur það talist eðlilegt að stjórnarformenn tveggja stærstu
laxeldisfyrirtækjanna hér á landi, með um
70% framleiðsluheimilda samkvæmt þeim leyfum
sem þegar hafa verið veitt eða voru í umsóknarferli
árið 2016, skipi sjálfa sig í starfshóp um stefnumótun í
fiskeldi sem felur í sér verulegan fjárhagslegan
ávinning fyrir viðkomandi fyrirtæki ?
Farið var formlega fram á það við stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd
Alþingis að nefndin tæki málið til rannsóknar og eftir atvikum skipaði
óháðan rannsóknaraðila. Undirritaður hefur sent fjölmarga tölvupósta til
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis án þess að þeim erindum hafi
verið svarað efnislega.
Valdimar Ingi Gunnarsson, Sjávarútvegsþjónustan ehf.
valdimar@sjavarutvegur.is
Gögn á slóðinni: https://lagareldi.is/fljotandi-ad-feigdarosi/
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Sjókvíaeldi laxfiska – Vinnubrögð
stjórnmálamanna og stjórnsýslunnar

U

ndirritaður mun sýna
fram á í nokkrum greinum
að framin hafa verið alvarlega
stjórnsýslubrot þar sem stærstu
laxeldisfyrirtæki Íslands höfðu
mikla aðkomu að breytingu
nýgerða fiskeldislaga.
Síðastliðið vor var öllum alþingismönnum sent bréf þar sem m.a.
var vakin athygli á vinnubrögðum
starfshóps sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra um
stefnumótun í fiskeldi. Starfshópurinn skilaði skýrslu 23. ágúst
2017. Þær breytingar sem Alþingi
samþykkti síðastliðið vor að gera
á lögum nr. 71/2008 um fiskeldi
byggðust að mestu leyti á skýrslu
starfshópsins. Undirritaður gerði
alvarlegar athugasemdir við
vinnubrögð fyrrnefnds starfshóps
og vakti athygli á því að þau
kynnu í ákv. tilvikum að fara gegn
ákvæðum stjórnsýslulaga.
Ferlið fram að þessu
Það hafa verið reyndar ýmsar
leiðir til að ná framgangi í málið:
1. Hinn 29. mars 2019 voru
sendar athugasemdir til
Alþingi Íslands vegna
frumvarps til laga um
breytingar á ýmsum
lagaákvæðum sem tengjast
fiskeldi.
2. Hinn 20. maí 2019 var
sendur tölvupóstur
til stjórnskipunar- og
eftirlitsnefndar Alþingis
og óskað eftir opinberri
úttekt vegna þeirra alvarlegu
annmarka á vinnubrögðum
starfshóps um stefnumótun í
fiskeldi. Allir alþingismenn
fengu afrit af póstinum.
Beiðni um opinbera
úttekt hefur síðan verið
ítrekuð nokkrum sinnum
við stjórnskipunar- og
eftirlitsnefnd án árangurs.

3. Hinn 28. maí 2019 var send
beiðni til Umboðsmann
Alþingis og óskað eftir
opinberri úttekt.
4. Hinn 11. júní 2019 var
send fréttatilkynning til
fjölmiðla og þar sem þeir
voru hvattir til að kynna
sér málið vel og jafnframt
að viðhafa faglega og góða
rannsóknablaðamennsku við
umfjöllun sína um þetta mál.
5. Hinn 17. október 2019 var
byrjað að auglýsa í fjölmiðlum
og kallað eftir viðbrögðum
frá stjórnskipunar- og
eftirlitsnefnd.
6. Hinn 10. desember 2019
var send ítrekun til
Umboðsmanns Alþingis
um opinbera úttekt og
jafnframt bent á vafasöm
vinnubrögð stjórnskipunarog eftirlitsnefndar.
Hver tekur út vinnubrögð
nefnda Alþingis?
Sendir hafa verið fjölmargir
tölvupóstar til stjórnskipunarog eftirlitsnefndar og jafnframt
auglýst eftir viðbrögðum í
fjölmiðlum án þess að þeim hafi
verið svarað sem er ámælisvert
og hvorki í samræmi við ákvæði
stjórnsýslulaga né vandaða
stjórnsýsluhætti. Umboðsmanni
Alþingis var bent á vinnubrögð
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar
og í svari hans kemur fram að
embættið hafi ekki heimild
til að taka störf nefndarinnar
til athugunar og lagði til að
leitað væri til Alþingis með
athugasemdirnar. Samskipi við
Alþingi hafa fram að þessu ekki
skilað miklum árangri og eru ekki
miklar væntingar um að breyting
verði á því.
Það á að reyna að þegja málið
í hel
Umboðsmaður Alþingis hefur

- Framin hafa verið alvarleg
stjórnsýslubrot þar sem stærstu
laxeldisfyrirtæki Íslands höfðu
mikla aðkomu að breytingu
nýgerðra fiskeldislaga
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sýnt þá kurteisi að svara en það
sama er ekki hægt að segja um
stjórnsýslu- og eftirlitsnefnd.
Viðbrögð stjórnsýslu- og
eftirlitnefndar vekja eiginlega
meiri undrun en málið sjálft
og vakna spurningar um
hvaða vinnu- og siðarreglur
nefndin vinnur eftir. Snemma
var ákveðið í minni vinnu að
fara hefðbundnar leiðir til að
koma mínum athugasemdum
á framfæri. Allir eiga að hafa
sömu möguleika að koma sínum
athugasemdum á framfæri
óháð bakgrunni eða tengsla í
gegnum formlega ferla. Of mikil
tengsli, skapar of mikla nánd
og getur stuðlað að óheppilegu
hagsmunapoti og spillingu.
Óheppilegt ferli
Það var svo sem búið að vara
höfund við því að lítil eða
engin viðbrögð fengjust, m.a.
af stjórnmálafræðingum. Það
var þó ákveðið að láta á málið
reyna. Í umræðunni var bent á
að eina sem dygði væri að stíga
fram og fá kröftuga umfjöllun
um málið í fjölmiðlum. Það var
þó ákveðið að reyna að halda
sig við málefnalega umræðu
án æsifréttamennsku. Þar sem
fjölmiðlar hafa ekki viljað taka
að sér rannsóknablaðamennsku
um þetta mál hefur höfundur
ákveðið að taka það hlutverk
að sér. Skrifa greinar í fjölmiðla
til að upplýsa almenning,
stjórnsýsluna og vonandi
einhverja stjórnmálamenn. Þessi
greinaskrif geta því miður haft
neikvæð skammtímaáhrif á
íslenskt fiskeldi en það er mín
skoðun að ýmislegt þurfi að segja
sem mun hafa jákvæð áhrif á
greinina til lengri tíma litið.
Greinaskrif
Fyrst í stað verður áhersla á
að taka fyrir vinnubrögð sem
hafa verið viðhöfð til að tryggt
ákveðnum aðilum fjárhagslegan
ávinning. Á seinni stigum verður
m.a. fjallað um umhverfismál
sem tengjast breytingum á
fiskeldislögunum. Staðreyndin
er sú að með breytingum á
lögum á fiskeldi stöndum við

að baki nágrannalöndum í
umhverfismálum þó öðru
sé haldið fram af sumum
stjórnmálamönnum.
Auglýsing sem birtist í Morgunbaðinu 5. desember 2019

Beiðni um opinbera úttekt
Undirritaður sendi öllum alþingismönnum bréf síðastliðið vor þar sem m.a. var
vakin athygli á vinnubrögðum starfshóps sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um
stefnumótun í fiskeldi. Starfshópurinn skilaði skýrslu 23. ágúst 2017. Af gögnum
málsins má dæma að svo virðist sem ferlið hafi verið með eftirfarandi hætti:

•
•
•
•
•
•

Ákveðnir aðilar sóttu um fjölda eldissvæða til að koma sér í lykilstöðu.
Útbúnar voru viðskiptaáætlanir, eldissvæðin eru verðmæti og erlendir
aðilar fengnir að borðinu.
Fulltrúar atvinnugreinarinnar með um 70% eldissvæða, tveir
stjórnarformenn stærstu laxeldisfyrirtækjanna voru skipaðir í
stefnumótunarhópinn.
Gefin var út stefnumótunarskýrsla með hagstæðum tillögum fyrir þá sem
hlut áttu að máli.
Breytingar á lögum um fiskeldi nr. 71/2008 sem samþykkt voru á Alþingi
Íslendinga í vor byggist að mestu á áðurnefndri skýrslu starfshópsins.
Ákveðin fyrirtæki fengu verulegan fjárhagslegan ávinning þegar lögin
voru samþykkt.

Farið var formlega fram á það við stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis í vor að
framkvæmd verði opinber rannsókn. Það virðist sem nefndin ætli ekki að svara þeim
erindum sem beint hefur verið til hennar og það eitt út af fyrir sig, þ.e. að svara ekki
erindum, er ámælisvert og hvorki í samræmi við ákvæði stjórnsýslulaga né vandaða
stjórnsýsluhætti.
Mér finnst þetta ekki í lagi - Hvað finnst þér?

Valdimar Ingi Gunnarsson, Sjávarútvegsþjónustan ehf.
valdimar@sjavarutvegur.is
Gögn á slóðinni: https://lagareldi.is/fljotandi-ad-feigdarosi/
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Að tryggja sínum fyrirtækjum
fjárhagslegan ávinning

Á

kveðnir hagsmunaaðilar
komu að undirbúningi og
gerð laga um fiskeldi með það
að markmiði að tryggja sínum
fyrirtækjum fjárhagslegan
ávinning. Málið snýst ekki
um að nýta sér tækifærin,
heldur að vera leiðandi við
hönnun á leikreglum, skjalfest
í lögum, sjálfum sér og sínum
fyrirtækjum til fjárhagslegs
ávinnings á kostnað annarra.
Fulltrúar í stefnumótunarhópi
Forráðamenn laxeldisfyrirtækja
í meirihlutaeigu erlendra aðila
hafa farið offari í að ,,helga sér
svæði“. Arnarlax með um 70.000
tonn í ferli og Fiskeldi Austfjarða
um 55.000 tonn eða um 70%
eldissvæða um mitt ár 2016.
Fjárhagslegir hagsmunir voru
því miklir og stjórnarformenn
Arnarlax og Fiskeldis Austfjarða
komu sér í starfshóp fyrir
stefnumótun í fiskeldi sem
fulltrúar Landssambands
fiskeldisstöðva.
Ferlið
Í upphafi skal endirinn skoða,
sem eflaust hefur verið gert af
stjórnarformönnunum Arnarlax
og Fiskeldis Austfjarða:
• Markvisst var sótt um
eldissvæði í flestum fjörðum
þar sem ekki var bannað að
vera með laxeldi í sjókvíum
til að tryggja sig til lengri
tíma þar sem bestu svæðin
eru takmörkuð og eftirsótt.
Þannig er verið að koma
sér í ákveðna stöðu með
möguleika á fjárhagslegum
ávinningi.
• Útbúin viðskiptaáætlun.
Eldissvæði og framleiðsluheimildir eru verðmæti og
erlendir aðilar fengnir að
borðinu með fjármagn.

•

•

•

•

•

•

•

Stjórnarformenn tveggja
stærstu laxeldisfyrirtækjanna
létu skipa sig í starfshóp
um stefnumótun í fiskeldi
sem fulltrúa Landsambands
fiskeldisstöðva og komust
þannig í yfirburðastöðu til
að vinna að hagsmunagæslu
sinna fyrirtækja á kostnað
annarra. Fyrirtæki stjórnarformanna voru búin að
koma leyfisveitingarkerfinu í
uppnám og nú var verkefnið
að tryggja áfram þeirra
stöðu og væntingar um
fjárhagslegan ávinning.
Ráðinn var starfsmaður
fyrir stefnumótunarhópinn
með aðstöðu í ráðuneyti
sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra, sem
jafnframt var starfsmaður
stjórnarformanns Arnarlax.
Gefin var út stefnumótunarskýrsla með hagstæðum
tillögum fyrir stjórnarformennina, með væntingum
um fjárhagslegan ávinning.
Ráðuneyti sjávarútvegsog landbúnaðarráðherra
skrifaði tillögur
stefnumótunarskýrslunnar
inn í fiskeldisfrumvarpið og
augljóslega var verið að huga
að sérhagsmunum þeirra sem
sömdu leikreglunnar.
Alþingi Íslands tók á
ýmsum málum og bætti
frumvarpið verulega,
stoppaði af ýmis áform og
dró þannig úr væntanlegum
fjárhagslegum ávinningi
stjórnarformananna.
Þegar breytingar á
lögum um fiskeldi voru
samþykktar á síðasta ári
voru þó margar tillögur í
stefnumótunarskýrslunni
sem komust í gegn og geta
tryggt stjórnarformönnunum
fjárhagslegan ávinning.
Í framhaldinu setti Arnarlax
sem eru í meirihlutaeigu

- Drifkrafturinn við
uppbyggingu eldis laxfiska í
sjókvíum á Íslandi hefur verið
fjárhagslegur ávinningur
laxeldis-fyrirtækja sem nú eru í
meirihlutaeigu erlendra aðila
erlenda aðila hlutabréf á
erlendan hlutabréfamarkað og
hefur þegar náðst verulegur
fjárhagslegur ávinningur.

Drifkrafturinn
Drifkrafturinn við uppbyggingu
eldis laxfiska í sjókvíum á
Íslandi hefur verið fjárhagslegur
ávinningur laxeldisfyrirtækja
sem nú eru í meirihlutaeigu
erlendra aðila. Frumkvöðlar sjá
tækifæri í að koma áformunum
af stað, tryggja leyfi og möguleiki
að selja síðan sinn hlut, áður en
raunverulega reynir á rekstrarforsendurnar. Jafnframt hefur
verið ódýrara og auðveldara að

10

Fiskeldisfréttir

fá leyfi á Íslandi en t.d. í Noregi
sem hefur verið drifkrafturinn
erlendra aðila að koma að
uppbyggingunni.
Ekki allt sem sýnist
Staðreyndin er sú að umhverfisaðstæður til sjókvíaeldis á Íslandi
er lakari og samkeppnishæfni
minni en í tilfelli nágrannalanda
sem skapar vissa óvissu um
framtíðina sem tekið verður fyrir
seinna. Lítil samfélög geta því
verið að taka mikla áhættu og
því skynsamlegt að fara hægt í
uppbyggingu og aðlaga eldið að
erfiðum umhverfisaðstæðum
á Íslandi. Markaðsverð á
laxfiskum hefur verið í hæstu
hæðum undanfarin ár vegna

takmarkaðs framboðs sem
m.a. má rekja við vandamála
að hemja laxalúsina. Þegar
samkeppnislönd verða búin ná
tökum á laxalúsinni, eykst aftur
framboð og verð lækkar og keppt
verður á grunni framleiðslu- og
flutningskostnaðar.
Slæm vinnubrögð
Hlutverk ráðuneytis sjávarútvegsog landbúnaðarráðherra í þessu
máli er ámælisvert, að leggja fram
á þingi fyrst árið 2018 og aftur
2019 vanhugsað og ónothæft
frumvarp, þar sem verið er að
verja hagsmuni laxeldisfyrirtæki
í meirihlutaeigu erlendra aðila á
kostnað annarra. Mál þetta lyktar
að sérhagsmunagæslu, slæmu

siðferði eða spillingu og því ekki
að ástæðulausu að farið hefur
verið fram á opinbera úttekt sem
fram að þessu hefur verið hunsað.

Sjókvíaeldi laxfiska - Stefnumótunarhópurinn og hagsmunagæsla

Í

skýrslu starfshóps
forsætisráðherra frá 2018 um
eflingu trausts á stjórnmálum
og stjórnsýslu er bent á að
hagsmunavarsla getur leitt til
óeðlilegra áhrifa einstakra aðila,
veitt þeim ávinning á kostnað
annarra í sömu stöðu og skekkt
samkeppni. Stjórnarformenn
Arnarlax og Fiskeldi Austfjarða
komu að undirbúningi og
gerð laga um fiskeldi þar
sem þeir voru leiðandi við
hönnun á leikreglum, skjalfest
í lögum, sjálfum sér og sínum
fyrirtækjum til fjárhagslegs
ávinnings á kostnað annarra.

Stefnumótunarhópurinn
Seinnihluta ársins 2016 var
stofnaður hópur til að vinna að
stefnumótun fyrir fiskeldi með
fulltrúum opinberra stofnanna,
fiskeldis og veiðifélaga. Afrakstur
vinnu stefnumótunarhópsins er
Skýrsla starfshóps sjávarútvegsog landbúnaðarráðherra um

stefnumótun í fiskeldi sem
gefin var út þann 23. ágúst 2017.
Fiskeldisfrumvarpið sem var
lagt fram á Alþingi Íslendinga
vorið 2018 og aftur vorið 2019
tekur mið að þeim tillögum og
hugmyndafræði sem lagt var upp
með í stefnumótunarskýrslunni.
Í starfshópnum var þröngur
hópur hagsmunaaðila sem vann
fyrst og fremst að tryggja sína
sérhagsmuni, ásamt opinberum
aðilum sem ekki voru að vinna
sína heimavinnu. Það er því
sérstök ástæða til að skoða hverjir
voru í stefnumótunarhópnum
og framlag einstakra fulltrúa í
vinnunni.
Fulltrúar laxeldisfyrirtækja
Fulltrúar Landsambands
fiskeldisstöðva í stefnumótunarhópnum voru
stjórnarformenn tveggja
stærstu laxeldisfyrirtækjanna
með u.þ.b. 70% eldissvæða og
höfðu mikilla fjárhagslegra
hagsmuna að gæta. Fyrirtæki
stjórnarformanna voru búin
að koma leyfisveitingarkerfinu

- Stjórnarformenn Arnarlax
og Fiskeldis Austfjarða
voru leiðandi við hönnun
á leikreglum, skjalfest í
lögum, sjálfum sér og sínum
fyrirtækjum til fjárhagslegs
ávinnings á kostnað annarra.

Fiskeldisfréttir

í uppnám með stórvægilegu
„landnámi“ á strandsvæðum
og nú var verkefnið að tryggja
áfram þeirra stöðu með miklum
væntingum um fjárhagslegan
ávinning. Niðurstaðan er einnig
að stefnumótunarskýrslan ber
þess einkenni að verið er að verja
hagsmuni laxeldisfyrirtækja í
meirihlutaeigu erlendra aðila á
kostnað fyrirtækja í eigu íslenskra
aðila. Aðkoma erlendra aðila er
að mörgu leiti jákvæð og verður
fjallað um það seinna. Aðrir
rekstraraðilar höfðu sent inn og
unnið mikla undirbúningsvinnu
um að fá heimildir til
eldis laxfiska í sjókvíum.
Fulltrúar landsambandsins í
stefnumótunarhópnum er því
vart hægt að kalla fulltrúa allrar
atvinnugreinarinnar.
Fulltrúi veiðiréttareigenda
Á Vestfjörðum eru fjölmörg lítil
veiðivötn sem eru í eigu aðila
sem ekki eru í Landssambandi
veiðifélaga. Um er að ræða
veiðivötn í nálægð við eldissvæði
og eru í raun í mestri hættu
við erfðablöndun eins og þegar
hefur mælst á sunnanverðum
Vestfjörðum. Miðað við tillögur
í stefnumótunarskýrslunni
var aðeins hugað að stærri
veiðivötnum sem tilheyra félögum
í Landssambandi veiðifélaga. Það
er verið verja stærri veiðivötn
og að fórna minni veiðivötnum
og því ekki að ástæðulausu
að veiðiréttareigendur utan
Landssambands veiðifélaga hafi
verið ósáttir og ekki samstíga
sambandinu í sínum málflutningi
við afgreiðslu málsins á
Alþingi Íslendinga. Fulltrúi
Landsambands veiðifélaga í
stefnumótunarhópnum er því
vart talsmaður allra eigenda
veiðivatna.
Fulltrúar stjórnsýslunnar
Við skipan fulltrúa ráðuneyta
í stefnumótunarhópinn vekur
athygli almennt lítil þekking á
málefnum fiskeldis. Enda ber
skýrsla stefnumótunarhópsins
þess glögg merki. Þegar
skoðaðar eru tillögur stefnumótunarhópsins er ekki að sjá

að fulltrúar ráðuneyta hafi sett
sig mikið inn í málin. Í vinnunni
hafa hagsmunaaðilar ráðið för
og fulltrúar frá ráðuneytum ekki
unnið sína heimavinnu. Það
vekur athygli að niðurstaðan er
að Íslendingar standa að baki
nágrannalöndum í opinberri
umgjörð stjórnsýslu fyrir
umhverfismál laxeldis er varðar
a.m.k. erfðablöndun, laxalús
og heilbrigðismál, þrátt fyrir
setu opinberra starfsmanna
í starfshópnum m.a. með
fulltrúa frá Umhverfis- og
auðlindaráðuneyti. Þessi staða er
óheppileg fyrir atvinnugreinina.
Afmörkun
stefnumótunarhópsins
Við lestur stefnumótunarskýrslunnar má greina að
fulltrúar Landssambands
fiskeldisstöðva í stefnumótunarhópnum, hafi ráðið för við
að verja sína sérhagsmuni.
Megináhersla var lögð á laxeldi
í sjókvíum og lítil áhersla á
landeldi og eldi annarra tegunda.
Áhersla t.d. á ófrjóa laxa frekar en
regnbogasilung virðist vera sú að
gera stærri laxeldisfyrirtækjunum
kleyft að ,,helga sér svæði“ jafnvel
án nýtingar í ákveðinn tíma,
með von um að endurskoðað
Áhættumat erfðablöndunar
gefi rýmri heimildir fyrir eldi
á frjóum laxi og þannig geti
viðkomandi aðilar fengið breytt
sínum leyfum til aukningar
heimilda til eldis á frjóum laxi.
Betur verður fjallað um einstaka
þætti sem nefndir eru hér að ofan
í seinni greinum.
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Sjókvíaeldi laxfiska - Stefnumótunarskýrslan, fiskeldisfrumvarpið og
vinnubrögðin

Í

skýrslu starfshóps forsætisráðherra frá 2018 um eflingu
trausts á stjórnmálum og
stjórnsýslu er vísað til OECD
þar sem stjórnvöld eru hvött
til að veita hagsmunaaðilum
jafnan og sanngjarnan aðgang
að opinberri stefnumótun
til að tryggja heilindi í
ákvörðunartöku og að
almannahagsmunir séu hafðir
að leiðarljósi.

Skýrsla starfshóps sjávarútvegsog landbúnaðarráðherra um
stefnumótun í fiskeldi sem gefin
var út þann 23. ágúst 2017 setti
leikreglurnar sem voru skjalfestar
í lögum um fiskeldi árið 2019
og lagði grunn að fjárhaglegum
ávinningi stjórnarformanna
stærstu laxeldisfyrirtækjanna sem
voru fulltrúar Landssambands
fiskeldisstöðva í hópnum.

Að kom sér í lykilstöðu
Á árinu 2014 voru gerðar
breytingar á lögum um fiskeldi,
en með stórtækum hugmyndum
um uppbyggingu eldis laxfiska
í sjókvíum, var umhverfið strax
á árinu 2016 orðið allt annað
en þá var. Leyfisveitingarkerfið
var komið í uppnám fyrst og
fremst vegna vinnubragða
fyrirtækja stjórnarformanna
Arnarlax og Fiskeldis Austfjarða,
með um 70% eldissvæða.
Stjórnarformennirnir komu
sér inn í stefnumótunarhópinn
sem fulltrúar Landssambands
fiskeldisstöðva og urðu helstu
ráðgjafar stjórnvalda.
Stefnumótunarskýrslan
Í stefnumótunarskýrslunni
var ekki nægilega vel tekið á
þeim áskorunum sem voru
framundan á næstu árum og

- Stefnumótunarskýrslan
setti leikreglurnar sem
voru skjalfestar í lögum um
fiskeldi og lagði grunn að
fjárhagslegum ávinningi
stjórnarformanna
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áratugum. Drifkrafturinn var að
tryggja fjárhagslega hagsmuni
laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu
erlendra aðila á kostnað annarra.
Það sorglega er að tillögurnar
í stefnumótunarskýrslunni
fela í sér að Íslendingar standa
að baki nágrannalöndum í
umhverfismálum laxeldis
í sjókvíum. Tillögur í
stefnumótunarskýrslunni hafa
verið mjög umdeildar og skapa
enga sátt eins og stefnt var að.
Fiskeldisfrumvarpið
Fiskeldisfrumvarpið sem fyrst
var lagt fram á vorþingi 2018
byggði á skýrslu starfshóps
um stefnumótun í fiskeldi.
Fjölmargir aðila, undirritaður,
minni fiskeldisfyrirtæki,
veiðiréttaeigendur, sveitafélög,
samtök o.fl. komu með alvarlegar
athugasemdir en lítið sem ekkert
var tekið tillit til þeirra í þeim
fjórum umsagnarferlum sem hafa
verið í þessu máli. Sjávarútvegsog landbúnaðarráðherra kom
með lítið breytt fiskeldisfrumvarp
í byrjun ársins 2019. Það vakti
athygli að ráðherra tók ekki
á leikreglum hönnuðum af
stjórnarformönnum Arnarlax
og Fiskeldis Austfjarða til
að tryggja þeim og þeirra
fyrirtækjum fjárhagslegan
ávinning. Þannig var látið hjá
líða að taka á málunum við
gerð fiskeldisfrumvarpsins í
ráðuneytinu sem vekur mann til
umhugsunar.
Afgreiðsla Alþingis
Við afgreiðslu fiskeldisfrumvarpsins á Alþingi vakti
einnig athygli hagsmuna-pot
fulltrúa stærstu laxeldisfyrirtækjanna sem höfðu verið
í starfshópi um stefnumótun
í fiskeldi. Því er e.t.v. best
lýst með því að þeir fylgdu
atvinnuveganefnd í skoðunarferð
alla leið í sjókvíaeldisstöðvar í
Noregi enda miklir hagsmunir
í húfi. Hér má velta því fyrir sér
hvort skortur sé á leikreglum
um aðgengi hagsmunaaðila
að alþingismönnum. Þegar
fiskeldisfrumvarpið kom til
Alþingis Íslendinga var það

í raun ótækt til afgreiðslu og
þurfti því fjölmargar breytingar
að gera á því. Það má segja
Alþingi Íslendinga til hrós að
tekið var á ýmsum málum í
fiskeldisfrumvarpinu. Eftir
standa þó fjölmörg viðfangsefni
sem fjallað verður um í seinni
greinum.
Engin sátt
Við útgáfu stefnumótunarskýrslunnar var sáttin eingöngu á
meðal þeirra sem sátu við borðið,
Landsamband fiskeldisstöðva og
Landsamband veiðifélaga. Ósáttir
voru þeir sem sátu ekki við borðið
s.s. minni fiskeldisfyrirtæki í eigu
íslenskra aðila, veiðiréttareigendur
utan Landssambands
veiðifélaga, sveitafélög og
umhverfissamtök. Í þennan hóp
bætist síðan við Landsamband
veiðifélaga í umsögn sinni við
fiskeldisfrumvarpið árið 2019 en
þar kemur m.a. fram:
,,Efni frumvarpsins
gengur þvert á undirritað
samkomulag hagsmunaaðila
og fullrúa sjávarútvegs og
landbúnaðarráðherra og
umhverfis- og auðlindamálaráðherra sem sæti áttu
í starfshópi ráðherra um
stefnumótun í fiskeldi“.
Eftir standa hagsmunasamtök
fiskeldismanna af skiljanlegum
ástæðum stíga varlega til jarðar
þar sem ráðandi félögum innan
samtakanna hafa náð verulegum
fjárhagslegum ávinningi. Það er
engin sátt um þau vinnubrögð
sem hafa verið viðhöfð við
undirbúning og gerð breytinga
á lögum um fiskeldi, ósætti
sem mun endurspegla vinnuna
framundan á næstu árum og
jafnvel áratugum.
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Tryggja sér eldissvæði með
óraunhæfum ófrjóum eldislaxi

S

tjórnarformenn Arnarlax
og Fiskeldis Austfjarða
sem voru búnir að koma
leyfisveitingarkerfinu í uppnám,
með um 70% eldissvæða,
létu skipa sig í starfshóp sem
fékk það verkefni að gera
stefnumótun fyrir fiskeldi.
Eitt af verkefnum þeirra
var að koma á tæknilegum
hindrunum til að tryggja að
þeir gætu haldið eldissvæðum
jafnvel án þess að nýta þau í
fjölmörg ár eða greiða af þeim
auðlindagjald.

Fulltrúar Landssambands
fiskeldisstöðva
Það var augljóst frá upphafi
að stjórnarformennirnir voru
að huga fyrst og fremst að hag
sinna fyrirtækja í sinni vinnu
í stefnumótunarhópnum.
Stjórnarformennirnir tveir
voru í umboði Landssambands
fiskeldisstöðva en stjórn félagsins
frétti lítið hvað var að gerst fyrr
en undir lokin þegar búið var að
leggja línurnar að mestu. Hér
vakna margar áleitnar spurningar
um vinnubrögð og hvaða reglur
eiga að gilda um samstarf félaga
innan samtaka.
Takmarka heimildir
Framleiðsluheimildir fyrir
sjókvíaeldi voru takmarkaðar árið
2014 þegar tekin var ákvörðun
að fara út í að gera burðaþolsmat
og meta þannig lífrænt burðaþol
fjarða. Til að takmarka eldi á
frjóum eldislaxi var ákveðið árið
2019 að styðjast við Áhættumat
erfðablöndunar, verkfæri sem ekki
er notað í öðrum löndum. Það
sem er athyglisvert að á Íslandi er
Áhættumat erfðablöndunar notað
til að verja sértæka hagsmuni
ákveðna aðila en það tengist lítið
umhverfisvernd en um það verður

fjallað seinna.
Setja hindranir og verja svæði
Til að tryggja hagsmuni Arnarlax
og Fiskeldis Austfjarða þurfti
því að setja hindranir til að
hægt væri að halda svæðum sem
voru í umsóknarferli og ekki
var heimilt að vera með eldi á
frjóum laxi skv. Áhættumati
erfðablöndunar. Þannig var búið
um hnútana að hægt verður að
halda eldissvæðum fyrir ófrjóan
lax a.m.k. í fimm ár án þess að
nýta svæðið til eldis eða greiða
af þeim auðlindagjald. Það
sem er umhugsunarvert er að
Áhættumat erfðablöndunnar
virðist vera sniðið fyrir Arnarlax,
en það tryggir því fyrirtæki mestu
framleiðsluheimildirnar fyrir eldi
á frjóum laxi komi svo í ljós að
eldi á ófrjóum laxi sé óraunhæfur
kostur.
Ófrjóir laxar
Það er mjög óljóst hvenær eldi á
ófrjóum laxi getur orðið fýsilegur
valkostur til framleiðslu á
eldislaxi. Unnið hefur verið að
þróun á framleiðslu á ófrjóum
eldislaxi í áratugi og eftir ákveðna
bjartsýni á tímabili í Noregi þar
sem eldi var reynt, í iðnaðarskala,
hefur það því sem næst lagst af
vegna margskonar vandamála.
Þessi mikla áhersla og ofurtrú á
eldi á ófrjóum eldislaxi virðist því
í dag vera sér íslenskt fyrirbrigði.
Áður en hægt verður að hefja
samkeppnishæft eldi á ófrjóum
laxi á eftir að leysa fjölmörg
líffræðileg viðfangsefni og einnig
er mikil óvissa um viðbrögð
markaðsins, hvort neytendur leggi
sér til munns eldislax sem búið er
að gera ónáttúrulegar breytingar
á.
Afgreiðsla Alþingis
Það er með hreinum ólíkindum
að þær tillögur sem lagðar eru

- Koma á tæknilegum
hindrunum til að tryggja að
þeir gætu haldið eldissvæðum
jafnvel án þess að nýta þau í
fjölmörg ár eða greiða af þeim
auðlindagjald
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fram í stefnumótunarskýrslunni
hafi því sem næst verið
teknar upp óbreyttar í
fiskeldisfrumvarpi sjávarútvegsog landbúnaðarráðherra með
heimild til að blokkera eldissvæði
í a.m.k. fimm ár með það að
yfirskyni að það eigi að hefja eldi
á ófrjóum laxi. Engin breyting
var gerð á þessu í meðhöndlun
Alþingis á frumvarpinu. Meiri
líkur eru á en minni að ekki verði
búið að þróa samkeppnishæft
eldi á ófrjóum laxi eftir fimm
ár. Munu þá áhrif ákveðinna
hagsmunaaðila vera það mikil að
heimild til að blokkera eldissvæði
verður framlengd eða breytt?
Væntingar um fjárhagslegan
ávinning
Eins og staðan er í dag er
regnbogasilungseldi mun
fýsilegri valkostur, en eldi á
ófrjóum laxi, en báðir kostirnir
koma í veg fyrir erfðablöndun
við villtan íslenskan lax. Af
hverju ófrjóir laxar eru valdir af
stefnumótunarhópnum frekar en
regnbogasilungur er augljóslega
sú að gera laxeldisfyrirtækjum
stjórnarformannanna kleyft að
helga sér svæði í ákveðið árabil
undir því yfirskyni að fyrirhugað
sé að ala þar ófrjóan eldislax. Með
síðan von um að endurskoðað
Áhættumat erfðablöndunar
gefi rýmri heimildir fyrir eldi
á frjóum laxi geti viðkomandi
aðilar fengið breytt sínum leyfum
til aukningar heimilda til eldis
á frjóum laxi. Þar með ná þau
að koma í veg fyrir, allavega
tímabundið, frekari uppbyggingu
regnbogasilungseldis eða eldi
annarra tegunda, halda sínum
svæðum og jafnvel án greiðslu
auðlindagjalda.
Næstu skref hagsmunaaðila
Mikill þrýstingur mun verða um
að auka framleiðsluheimildir á
frjóum laxi. Bent verður á að
laxeldi á Íslandi er í alþjóðlegri
samkeppni við stór og öflug
laxeldisfyrirtæki erlendis sem
eru eingöngu með eldi á frjóum
laxi. Sértæk álög að skylda
laxeldisfyrirtæki á ákveðnum
svæðum að vera eingöngu með

eldi á ófrjóum laxi leiðir til
þess að fyrirtækin verða ekki
samkeppnishæf á alþjóðlegum
mörkuðum þegar markaðsverð á
eldislaxi lækkar. Hagsmunaaðilar
hafa hafið umræður um að fá
auknar framleiðsluheimildir á
ófrjóum eldislaxi með vafasömum
tillögum um mótvægisaðgerðir.
Áhættumat erfðablöndunar og
mótvægisaðgerðir eins og best
þekkjast erlendis mun vera tekið
fyrir í seinni greinum.
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Sjókvíaeldi laxfiska: Draga úr kostnaði
og ná fjárhagslegum ávinningi

S

kýrsla starfshóps
sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra um
stefnumótun í fiskeldi ber
merki um skammtímahugsun
þar sem fjárhagslegur
ávinningur er drifkrafturinn.
Margar tillögur í skýrslu
starfshópsins, leidda af
stjórnarformönnum Arnarlax
og Fiskeldi Austfjarða,
endurspeglast í nýlegum
breytingum á lögum um
fiskeldi. Hér verður fjallað
um nokkur atriði sem ganga
út á að draga úr kostnaði
laxeldisfyrirtækjanna.

Minni kostnaður vegna
umhverfismála
Umhverfissinnar gera of mikið
úr umhverfisáhrifum laxeldis
og laxeldismenn of lítið, en
sannleikurinn er einhver staðar
þar á milli. Það er þó ljóst að
kostnaður laxeldisfyrirtækja
vegna umhverfismála er minni
hér á landi en t.d. Noregi:
• Slysasleppingar: Í Noregi
þarf atvinnugreinin að greiða
kostnað við að fjarlægja
eldislax úr veiðivötnum.
Þegar rekja má slysasleppingu
til ákveðins fyrirtækis greiðir
það kostnaðinn. Ekki er gert
ráð fyrir að fjarlægja eldislax
úr veiðivötnum á Íslandi
og þannig er mögulegum
kostnaði fyrirtækjanna haldið
í lágmarki.
• Laxalús: Í Noregi eru miklar
kröfur um að halda tíðni
laxalúsar í lágmarki sem
felur í sér mikinn kostnað
vegna mótvægisaðgerða
og viðbragða þegar um
frávik er að ræða. Jafnvel að
framleiðsluheimildir verði
minnkaðar ef ekki næst að
hemja lúsina. Á Íslandi er

•

•

ráðherra heimilt að setja
ákvæði um aðgerðir vegna
laxalúsar, sem ennþá er ekki
komið í framkvæmd og
kostnaður þannig minni.
Heilbrigðismál: Í Noregi
er búið að koma á
framleiðslusvæðum sem
takmarkar flutning á fiski á
milli strandsvæða. Þar eru
einnig gerðar meiri kröfur um
flutningsbúnað fyrir lifandi
fisk með tilheyrandi kostnaði.
Á Íslandi er enginn vilji fyrir
slíkar fyrirbyggjandi aðgerðir.
Þannig ráða skammtíma
sjónarmið fyrirtækja,
þó veruleg hætta sé á að
sjúkdómar geti borist á milli
svæða með tilheyrandi tjóni
fyrir samfélög og fyrirtæki
Lífrænt álag: Í Noregi er
framleiðendum gert skylt

- Staðreyndin er sú að
stjórnsýsla laxeldis í
sjókvíum opnar fyrir það að
umhverfissóðarnir fái að njóta
sín á kostnað þeirra sem vilja
standa sig vel
að minnka framleiðslu
á eldissvæðum eða
hvíla þegar farið er út
fyrir viðmiðunarmörk
sem felur í sér aukinn
kostnað. Ef tillögur
stefnumótunarhópsins
eru skoðaðar þá vantar
á Íslandi viðmiðanir og
óljóst hvort og þá í hvaða
tilvikum hömlur verða
settar á framleiðsluheimildir
á eldissvæðum og því
fylgir minni kostnaður.
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Umhverfisstofnun hefur verið
að taka á þessum málum og
vonandi verður niðurstaðan
sú að endingu að kröfur verði
þær sömu hér á landi og í
nágrannalöndum.
Stjórnsýslu ábótavant
Það að opinberri stjórnsýslu
umhverfismála laxeldis í sjókvíum
sé ábótavant er ekki góð staða
fyrir fyrirtæki sem hafa það að
markmiði að starfa til lengri
tíma í atvinnugreininni í sem
mestri sátt við umhverfið og aðra
hagsmunaaðila. Staðreyndin
er sú að stjórnsýsla laxeldis í
sjókvíum opnar fyrir það að
umhverfissóðarnir fái að njóta
sín á kostnað þeirra sem vilja
standa sig vel. Það er því hægt
að taka að vissu leiti undir
áhyggjur umhverfissinna í
þeirra málflutningi þó að hann
í ákveðnum tilvikum sé of
öfgafullur og byggi ekki alltaf
á staðreyndum. Það sama er
vissulega hægt að segja um
málflutning sumra sem starfa í
fiskeldi. Á opinberri stjórnsýslu

umhverfismála er vissulega hægt
að betrumbæta en til þess virðist
skorta vilja eða er vanþekkingin
svona mikil?
Minni gjöld
Í tillögu stefnumótunarhópsins er
áhersla lögð á að fresta og minnka
gjöld á atvinnugreinina:
• Auðlindagjald fyrir
frjóa eldislaxa:
Stefnumótunarhópurinn
lagði til að komið verði á
auðlindagjaldi, með sex ára
biðtíma á greiðslu gjaldsins,
talið frá þeim tíma þegar
fyrsta slátrun hefst úr
eldiskvíum fyrirtækisins.
Þessar tillögur náðu ekki
að öllu leiti fram að ganga í
meðferð málsins á Alþingi
þar sem nú er byrjað er að
innheimta takmarkað gjald.
• Auðlindagjald fyrir
ófrjóa eldislaxa:
Stefnumótunarhópurinn
lagði til að laxeldisfyrirtæki
geti haldið svæðum í a.m.k.
fimm ár án þess að vera með
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framleiðslu á eldissvæðinu
og þannig greiða ekkert
auðlindagjald á því tímabili.
Ef síðan bætist við sex ára
biðtími er ekki um að ræða
nein gjöld í rúman áratug.
Niðurstaðan eftir afgreiðslu
Alþingis er að strax verður
rukkað hálft auðlindagjald við
slátrun á ófrjóum laxi.
Leyfishafar geta stjórna
gjaldtöku
Með því að miða við sláturmagn í
lögunum geta fyrirtækin stjórnað
gjaldtöku. Ef gjöldin hefðu verið
miðuð við framleiðsluheimildir
væru þau meiri, fyrirsjáanlegri
og komið strax til gjaldtöku
við úthlutun heimilda. Þannig
geta fyrirtækin sem hafa sölsað
undir sig eldissvæðum og
framleiðsluheimildum í raun
stjórnað hvað gjöld eru greidd,
haldið sínum svæðum s.s. ónýtt
svæði fyrir eldi á ófrjóum laxi
án auðlindagjalds í fjölmörg ár
og blokkerað þannig möguleika
annarra að nýta svæðið.
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Flokkast íslenska leiðin undir
spillingu?

Í

skýrslu starfshóps
forsætisráðherra frá
2018 um eflingu trausts á
stjórnmálum og stjórnsýslu
kemur m.a. fram er varðar
að vinna gegn spillingu á
lágu stigi að mikilvægt er að
gæta sérstaklega að þremur
þáttum í samskiptum við
hagsmunaaðila:

•
•

•

Vera hafið yfir allan vafa að
jafnræði ríki um aðkomu
hagsmunaaðila.
Tryggja að ekki sé hægt
að halda því fram að
sérhagsmunir séu teknir fram
yfir almannahagsmuni.
Ríkja gagnsæi um aðkomu
hagsmunaaðila, þar á meðal
um samskipti við ráðherra,
þingmenn og opinbera
starfsmenn.

Drifkrafturinn
Drifkrafturinn við uppbyggingu
sjókvíaeldis á Íslandi hefur
verið að ná fjárhagslegum
ávinningi á kostnað umhverfis
og samfélags. Málið snýst m.a.
um að stjórnarformenn Arnarlax
og Fiskeldis Austfjarða komu
sér í starfshóp sjávarútvegsog landbúnaðarráðherra um
stefnumótun í fiskeldi og hafa
verið leiðandi við hönnun á
leikreglum, skjalfest í lögum um
fiskeldi, sjálfum sér og sínum
fyrirtækjum til fjárhagslegs
ávinnings á kostnað annarra.
Er jafnræði á meðal
fiskeldismanna?
Stjórnarformennirnir voru
í umboði Landssambands
fiskeldisstöðva en héldu þó
framgangi vinnunnar leyndri
fyrir stjórn félagsins fram á
síðustu stund. Niðurstaðan
var að hagsmunum stærri
laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu

erlendra aðila voru tryggðir og
hagsmunum minni íslenskra
fiskeldisfyrirtækja fórnað. Hér
vakna margar áleitnar spurningar
um vinnubrögð, siðferði og
þau átök sem áttu sér stað hjá
Landsambandi fiskeldisstöðva
og hvaða reglur eiga að gilda um
samstarf félaga innan samtaka.
Sérhagsmunir og
almannahagsmunir
Við skipan stefnumótunarhópsins
var aðeins þröngur hópur
sérhagsmunaaðila ásamt
opinberum starfsmönnum.
Í vinnu hópsins eru
sérhagsmunir teknir fram
yfir almannahagsmuni,
þar sem drifkrafturinn er
að tryggja hagsmuni stærri
laxeldisfyrirtækja og stærri
veiðifélaga. Fulltrúum almennings
s.s. sveitafélaga var haldið frá
og lítið sem ekkert tekið tillit til
þeirra athugasemda og ábendinga
í ferlinu fram að því að lögin voru
samþykkt.
Gagnsæi og ráðuneytið
Fiskeldisfrumvarpið var ekki
að taka á grunni vandans sem
var í raun framferði fyrirtækja
stjórnarformannanna sem
áður hefur verið gert grein
fyrir í fyrri greinum. Það
hljómar síðan einkennilega að
stjórnarformennirnir urðu síðan
í framhaldinu helstu ráðgjafar
stjórnvalda. Einhverja hluta
vegna hefur sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra ekki unnið
sína heimavinnu með því að leggja
fram ónothæft fiskeldisfrumvarp,
sem þurfti að gera verulegar
breytingar á í meðferð Alþingis.
Þessi vinnubrögð vekja mann til
umhugsunar um þau vinnubrögð
sem eru viðhöfð í stjórnsýslunni.
Gagnsæi og tengsli
Formaður stefnumótunarhópsins

- Mörgum finnst eflaust að svo
sé ekki, þetta er bara íslenska
leiðin. Draga má það stórlega
í efa að íslenska leiðin
geti viðgengist í þróuðum
lýðræðis ríkjum sem við
viljum oft bera okkur saman
við

Fiskeldisfréttir

var lögfræðingur í
ráðuneyti sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra þegar
stefnumótunarskýrslan var
unnin. Nú virðist viðkomandi
m.a. vinna fyrir stjórnarformann
Arnarlax. Starfsmaður
stefnumótunarhópsins
vann jafnframt í fyrirtæki
stjórnarformanns Arnarlax og
hafði aðstöðu í ráðuneytinu
á meðan unnið var að
stefnumótunarskýrslunni. Hér
vakna margar áleitnar spurningar
um hagsmunatengsli og
möguleika sterkra hagsmunaaðila
að hafa áhrif á vinnu og
ákvörðunartöku í stjórnsýlunni.
Gagnsæi og hagsmunapot
Það er ekki hægt að segja
annað en stjórnarformennirnir
hafi unnið sína heimavinnu
sér til hagsbóta á meðan
á stefnumótunni stóð og
fylgja síðan tillögunum eftir
í ráðuneytinu og á Alþingi
Íslendinga. Hér má velta fyrir
sér hvaða reglur gilda og hvaða
reglur eiga að gilda um aðgengi
fjársterkra hagsmunaaðila
að stjórnmálamönnum og
starfsmönnum stjórnsýslunnar.
Það hefur verið athyglisvert
að fylgjast með framgöngu
hagmunaaðila og sjá hve langt
þeir hafa í raun geta komist
í sínu hagsmunapoti – Það
er áhyggjuefni hve faglegum
vinnubrögðum er ábótavant í
stjórnsýslunni.
Það er ekki búið að klára málið
Það má segja Alþingi til hróss að
það stoppaði af sumar tillögur
stefnumótunarhópsins en of
margar komust þó í gegn og
þannig var stjórnarformönnunum
tryggður fjárhagslegur
ávinningur. Vandamálið er þó
að Alþingismenn höfðu ekki
sett sig nægilega vel inn í málið
og ekki alveg gert sér grein fyrir
hverju þeir voru að hleypa í
gegnum þingið. Alþingismenn
höfðu nægan tíma þar sem
fiskeldisfrumvarpið var fyrst lagt
fram á þing árið 2018 og aftur
lítið breytt árið 2019. Málinu er
því ekki lokið og mun birtast í
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umræðunni á næstu mánuðum og
árum.
Íslenska leiðin
Í fyrri greinum hefur var
gerð grein fyrir því hvernig
hagsmunaaðilar unnu að því
að tryggja sér fjárhagslegan
ávinning á kostnað annarra
og endastöðin var að koma
laxeldisfyrirtækjunum á erlendan
hlutabréfamarkað. Í því samhengi
má benda á frétt um Arnalax í
Morgunblaðinu frá 11. janúar,
en sumir hluthafar hafa tekið út
verulegan fjárhagslegan ávinning.
Mörgum finnst eflaust að svo sé
ekki, þetta er bara íslenska leiðin.
Draga má það stórlega í efa að
íslenska leiðin geti viðgengist í

þróuðum lýðræðis ríkjum sem við
viljum oft bera okkur saman við.
Höfundur hefur farið fram á að
gerð verði opinber úttekt á málinu
en fram að þessu hefur það verið
hunsað.

Íslenska leiðin
1. Auðlindin tekin
Sótt er um fjölda eldissvæða til að koma sér í ákveðna stöðu.
2. Sett í sölubúning
Útbúin viðskiptaáætlun, eldissvæðin eru verðmæti og erlendir
aðilar með fjármagn fengnir að borðinu.
3. Sérhagsmunagæsla – Reyna að tryggja fjárhagslegan ávinning
Stjórnarmenn stærstu laxeldisfyrirtækja skipuðu sig í
stefnumótunarhópinn til að tryggja sína hagsmuni.
4. Sérhagsmunagæsla – Koma sínum mönnum inn
Starfsmaður ráðinn með aðstöðu í ráðuneytinu, sem jafnframt
var starfsmaður stjórnarformanns Arnarlax.
5. Sérhagsmunagæsla – Hanna leikreglur
Gefin út stefnumótunarskýrsla sem gefur væntingar um
fjárhagslegan ávinning.
6. Stjórnsýslu ábótavant – Vantar faglegt rýni
Í ráðuneytinu voru tillögur stefnumótunarskýrslunnar skrifaðar
því sem næst óbreyttar inn í fiskeldisfrumvarpið.
7. Stjórnsýslu ábótavant – Ekki tekið á öllum málum
Alþingi Íslands stoppaði af ýmis áform en í gegn fóru þó margar
tillögur sem tryggðu fjárhagslegan ávinning.
8. Fjárhagslegur ávinningur
Hlutabréf sett á erlendan hlutabréfamarkað og náðst hefur
verulegur fjárhagslegur ávinningur.

