
 
 
 

From: Valdimar Ingi Gunnarsson 
Sent: þriðjudagur, 8. júní 2021 17:02
To: baldvinsson@simnet.is; 'Oddur M. Gunnarsson' <oddur@matis.is>; 'Árni Ólafsson'
<arni@menja.is>; 'Benedikt E. Stefánsson' <benedikt@egersund.is>; 'Bjarni Bjarnason'
<faxibg@gmail.com>; 'Brynjar Bragason' <brynjar.bragason@efla.is>; 'Davíð Kjartansson -
Sjávareldi' <david@sjavareldi.is>; 'Elvar Árni Lund' <elvar@ispolar.is>; 'Gunnar Þórðarson'
<gunnar@matis.is>; 'Gunnar Örn Kristjánsson' <gunnar.orn@laxa.is>; 'Halla Jónsdóttir -
Keynatura' <halla@optitog.com>; 'Jón Kjartan Jónsson' <jkj@samherji.is>; Kristjan Joakimsson
<kgj@frosti.is>; 'Richard Kristinsson' <richard@tandur.is>; 'Sigurður (Siggi) Pétursson'
<sp@novofood.com>; 'Sjöfn Sigurgísladóttir' <sjofn@landas.is>; 'Þorleifur Eiriksson'
<the@rorum.is>; Jónas Jónasson - Stofnfiskur (jonas.jonasson@bmkgenetics.com)
<jonas.jonasson@bmkgenetics.com>
Cc: 'Halldór Halldórsson' <halldor@iskalk.is>; 'Anna Guðrún Edvardsdóttir' <age@rorum.is>; 'Páll
Marvin Jónsson' <pmj@olfus.is>; 'Steinunn Guðný Einarsdóttir' <sge@afish.is>; 'Elvar Traustason'
<elvar@matis.is>; 'Tryggvi Stefánsson' <tryggvi@algalif.com>; 'Soffía Karen Magnúsdóttir'
<soffia@laxar.is>; silfurgen@silfurgen.is; 'Steinunn Guðný Einarsdóttir' <sge@afish.is>; 'Þorleifur
Águstsson - Akvaplan niva' <tolliagustar@gmail.com>; 'Arnljótur Bjarki Bergsson'
<arnljotur.bjarki.bergsson@gmail.com>; 'Kristján Þ. Davíðsson' <kristjan@davidsson.is>;
'Þorleifur Eiriksson' <the@rorum.is>; 'Höskuldur Steinarsson - JMI'
<hoskuldur.steinarsson@scaleaq.com>; 'Arnþór Gústavsson - Stenvik' <agu@akvaplan.niva.no>
Subject: Strandbúnaður og Matís
 
Sæl
 
Takk fyrir að svara tölvupósti mínum  – Það verður þá ekki um eintal að ræða í þessu máli
en fyrir það er ég þakklátur. Það er hollt fyrir okkur og Strandbúnað að taka rökræðu um
ástæður þess að undirrituðum var bolað frá og hvernig staðið hefur verið að kynningum
eftir brotthvarf mitt.
 
Staða Matís í þessu máli
Fram kemur í pósti forstjóra Matís ,,Matís hefur ekkert vald í þessu máli og stýrir ekki
umræddu félagi“.  Það er að hluta til rétt, en félagið er flækt inn í þöggunarmál sem er ekki
gott út á við fyrir þá umræðu sem er framundan.  Starfsmaður Matís, fyrrverandi
stjórnarformaður Strandbúnaðar koma með félagið inn í rekstur opinbers hlutafélags
(Matís) þar sem markmiðið var augljóslega þöggun.  Kynningar Matís sem rekstraaðili
Strandbúnaðar eftir brotthvarf mitt vekur spurningu um heilindi í minn garð.
 
,,Ekkert vald á þessu máli“ – En hvað kom fram á kynningarfundi Matís?
Það er ástæða að ítreka það sem fram kom á kynningarfundi Matís frá 17. maí í styttri
útgáfu:

Þurfti að hætta: Fyrrverandi framkvæmdarstjóri  Strandbúnaðar þurfti skyndilega að
hætta – Hér má mistúlka að framkvæmdarsjórinn hafði brotið eitthvað af sér í garð
félagsins. Af hverju þakkar Matís ekki fyrir að taka við góðu búi og lætur fram koma
ástæðu þess að framkvæmdastjóranum var bolað frá?
Tók við í neyð: Matís tók að sér framkvæmdarstjórn í neyð.  Hvaða neyð var þetta?
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Höfðu ekki aðrir áhuga á að taka að sér reksturinn – var það kannað?
Til fjárhagslegs ávinnings: ,,Til að auka samskipti við eldis- og ræktunargreinar
hefur Matís tekið að sér framkvæmdarstjórn fyrir Lagarlíf (áður Strandbúnaður)….“
Staðreyndin er sú að Matís yfirtók ráðstefnuna til að skapa fyrrverandi
stjórnarformanni Strandbúnaðar verkefni og nota vettvanginn í sína þágu. Var þetta
markmiðið með stofnun Strandbúnaðar að opinbert hlutafélag notaði vettvanginn til
markaðssetningar á Matís til fjárhaglegan ávinnings?

 
Matís stýrir upplýsingargjöf til iðnaðarins.  Opinbert hlutafélag er því þátttakandi á villandi
málflutningi af ástæðum þess að fyrrverandi framkvæmdastjóra Strandbúnaðar var bolað
frá og hefur þannig heilmikið vald í þessu máli sem þátttakandi í þöggunarmáli.
 
Bolað út úr Strandbúnaði
,,Strandbúnaðarmálið“ er aðeins lítill hluti af stærra máli og vísa ég  aftur til slóðarinnar:
https://lagareldi.is/fljotandi-ad-feigdarosi/
Það hefur ýmislegt verið gert til að reyna að stoppa mig af við opinbera gagnrýni á
vinnubrögðunum við undirbúning og gerð laga um fiskeldi, s.s. með hótunum.  Í því
sambandi má benda á skeytasendingu frá stjórnarformanni Arnarlax ,,Þetta hefur eftirmála“
og eitt af því er eflaust að bola mér út úr Strandbúnaði. Þetta var gert þegar undirritaður
gerði ,,hógværa“  athugasemd við frumvarpa að lögum um fiskeldi snemma á árinu 2019 –
Þá hafa menn eflaust haft í augsýn  tugmilljarða hagnaðarvon sem hefur náðst með að beita
aðferðafræðinni ,,að fanga ríkisvaldið“. Um þetta verður fjallað í næstu grein minni sem
verður send til ykkar í tölvupósti fljótlega eftir að hún birtist. Ég hef fylgst með og sett mig
vel inn í þetta mál og tel mér skylt að vinna á móti spillingu.
 
Hver ætlar að upplýsa um ástæður þess af fyrrverandi framkvæmdastjóra var bolað
frá?
Þess hefur verið óskað að stjórn Strandbúnaðar geri grein fyrir eftirfarandi:

Gerð verði skrifleg greinagerð fyrir aðdraganda og framkvæmd þess að undirrituðum
var bolað frá sem framkvæmdarstjóri Strandbúnaðar og ekki minnst
raunverulegum   ástæðu þess.
Stjórn Strandbúnaðar sendi frá sér fréttatilkynningu þar sem undirritaður er beðinn
afsökunar á þeim mistökum sem hafa verið gerð og í tilkynningunni verði rakin
ástæða þess að honum var bolað frá. 

 
Þessu hefur ekki verið svarar  – Það er einfaldlega verið að fara fram að gert verði
opinbert hverjir vildu losna við fyrrverandi  framkvæmdastjóra Strandbúnaðar og af
hverju – Ef Strandbúnaður er ekki tilbúinn að gera það mun undirritaður að sjálfsögðu gera
það samhliða að almennt verður farið yfir hvernig þöggun hefur verið beitt í þessu
spillingarmáli. 
 
Hluthafafundur
Fram kemur í tölvupósti forstjóra Matís: ,,Þannig getur hluthafi ekki gert kröfu um að stjórn
geri eitthvað nema því aðeins að málið sé tekið fyrir á hluthafafundi þar sem síðan er greitt
atkvæði um þá tillögu sem þar er borin fram“ (í þessu tilviki væri sú tillaga að fela stjórn
rannsókn...). Það er sjálfsagt að taka hluthafafund ef menn telja að eitthvað gagn sé í því. 
Eðlilegt næsta skref er þó að stjórn Strandbúnaðar svari beiðni minni í bréfi frá 5. maí
(fylgiskjal 1). Ef stjórnin er ekki tilbúin að gera það þá væri gott að fá ástæður þess.
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Við skulum vera hreinskilnir og horfa raunhæft á stöðuna. Til hvers að halda hluthafafund,
það er ljóst að undirritaður mun ekki fá stuðning, þeir sem vildu styðja mig munu ekki þora
stíga fram eins og almennt er í þessu stóra spillingarmáli sem Strandbúnaður lítill hluti af
því miður.  Í sumum tilvikum eru hluthafar fjárhagslega háðir þeim sem verið er að
gagnrýna og hef ég fullan skilning á því að þeir vilji ekki stíga fram opinberlega. 
 
Ég fer ekki þá leið að hringja í einstaka hluthafa og biðja um stuðning eins og sumir gera. 
Fylgi þeirri línu sem lagt var upp með í byrjun árs 2019, þ.e.a.s. kem ekki til með að eltast
við einstaka hlutahafa Strandbúnaðar, stjórnmálamenn eða fjölmiðla til að ná framgangi í
mitt mál. Ég kem til með að beita áfram pennanum fram að næstu kosningum, upplýsa og
óska eftir opinberri rannsókn. 
 
Á ágætum fundi mínum með núverandi stjórnarformanni var bent á að það ætti að kalla
eftir fleiri hluthöfum eins og var samþykkt á síðasta aðalfundi Strandbúnaðar og þar munu
eflaust stóru laxeldisfyrirtækin koma stert inn. Ágætu félagar, staða þess sem hafði
frumkvæði að stofnun Strandbunaðar og lagi mikla vinnu og fjármuni í að gera vettvanginn
að veruleika, er ekki sterk.  Þannig að það sé ljóst þá mun ég ekki erfa þetta við neinn sem
hefur komið að uppbyggingu Strandbúnaðar og vonandi verður gott samstarf á öðrum
vettvöngum.  Meðvirknin, hræðslan og máttur peninganna er bara svona mikill.  Mitt mat er
að sú hugmyndafræði sem var lagt upp með við stofnun Strandbúnaðar sé ekki lengur til
staðar, því miður.
 
Að lokum
Undirritaður hefur ekki haft miklar væntingar um viðbrögðum hvorki frá Strandbúnaði eða
Matís. Það getur varla verið eðlilegt að opinbert hlutafélag sé þátttakandi í að hylma yfir
eðlilega og réttmæta gagnrýni á spillingu, með því að taka við rekstri og vista Standbúnað
innan stofnunnar og vera þátttakandi í þöggunarferlinu.   Undirritaður gerir verulegar
athugasemdir við vinnubrögð starfsmanns Matís sem nú er framkvæmdastjóri
Strandbúnaðar eins og fram hefur komið í fyrri tölvupóstum.  Það er skynsamlegt að
yfirstjórn opinbers hlutafélags íhugi stöðu Matís í þessu máli.
 
,,Strandbúnaðarmálið“ mun að sjálfsögðu á engan hátt hafa áhrif á vegferð mína að reyna 
upplýsa stóra spillingarmálið innan atvinnugreinarinnar og hamra áfram á því að fram fari
opinber rannsókn.  Ég mun að sjálfsögðu senda þessum stækkandi hópi allar greinar mínar
fljótlega eftir að þær birtast.
 
 
Valdimar Ingi Gunnarsson
Sjávarútvegsþjónustan ehf.
Hús sjávarklasans/ The Ocean Cluster House
Grandagarður 16
101 Reykjavík
GSM 6952269
Netfang: valdimar@sjavarutvegur.is
Vefsíður: www.sjavarutvegur.is
www.lagareldi.is
www.sjavarutvegsradstefnan.is
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From: baldvinsson@simnet.is <baldvinsson@simnet.is> 
Sent: mánudagur, 7. júní 2021 15:23
To: 'Oddur M. Gunnarsson' <oddur@matis.is>; Valdimar Ingi Gunnarsson
<valdimar@sjavarutvegur.is>; 'Árni Ólafsson' <arni@menja.is>; 'Benedikt E. Stefánsson'
<benedikt@egersund.is>; 'Bjarni Bjarnason' <faxibg@gmail.com>; 'Brynjar Bragason'
<brynjar.bragason@efla.is>; 'Davíð Kjartansson - Sjávareldi' <david@sjavareldi.is>; 'Elvar Árni
Lund' <elvar@ispolar.is>; 'Gunnar Þórðarson' <gunnar@matis.is>; 'Gunnar Örn Kristjánsson'
<gunnar.orn@laxa.is>; 'Halla Jónsdóttir - Keynatura' <halla@optitog.com>; 'Jón Kjartan Jónsson'
<jkj@samherji.is>; 'Jónas Jónasson' <jonas@stofnfiskur.is>; Kristjan Joakimsson <kgj@frosti.is>;
'Richard Kristinsson' <richard@tandur.is>; 'Sigurður (Siggi) Pétursson' <sp@novofood.com>;
'Sjöfn Sigurgísladóttir' <sjofn@landas.is>; 'Þorleifur Eiriksson' <the@rorum.is>
Cc: 'Halldór Halldórsson' <halldor@iskalk.is>; 'Anna Guðrún Edvardsdóttir' <age@rorum.is>; 'Páll
Marvin Jónsson' <pmj@olfus.is>; 'Steinunn Guðný Einarsdóttir' <sge@afish.is>; 'Elvar Traustason'
<elvar@matis.is>; 'Tryggvi Stefánsson' <tryggvi@algalif.com>; 'Soffía Karen Magnúsdóttir'
<soffia@laxar.is>; silfurgen@silfurgen.is; 'Steinunn Guðný Einarsdóttir' <sge@afish.is>; 'Þorleifur
Águstsson - Akvaplan niva' <tolliagustar@gmail.com>; 'Arnljótur Bjarki Bergsson'
<arnljotur.bjarki.bergsson@gmail.com>; 'Kristján Þ. Davíðsson' <kristjan@davidsson.is>;
'Þorleifur Eiriksson' <the@rorum.is>; 'Höskuldur Steinarsson - JMI'
<hoskuldur.steinarsson@scaleaq.com>; 'Arnþór Gústavsson - Stenvik' <agu@akvaplan.niva.no>
Subject: RE: Meira um Strandbúnað - Hópurinn stækkaður
 
Góðan dag.
 
Skelrækt tekur undir orð Odds og treystir að sjálfsögðu formanni stjórnar til að bregðast rétt við.
 Fulltrúi Skelræktar mætir að sjálfsögðu á boðaða fundi af þessu tilefni ef af verður.
 
Fh. Skelræktar
Jón Páll Baldvinsson
 

From: Oddur M. Gunnarsson <oddur@matis.is> 
Sent: Monday, 7 June, 2021 14:10
To: Valdimar Ingi Gunnarsson <valdimar@sjavarutvegur.is>; Árni Ólafsson (arni@menja.is)
<arni@menja.is>; Benedikt E. Stefánsson (benedikt@egersund.is) <benedikt@egersund.is>;
Bjarni Bjarnason (faxibg@gmail.com) <faxibg@gmail.com>; Brynjar Bragason
<brynjar.bragason@efla.is>; Davíð Kjartansson - Sjávareldi (david@sjavareldi.is)
<david@sjavareldi.is>; Elvar Árni Lund (elvar@ispolar.is) <elvar@ispolar.is>; Gunnar Þórðarson
<gunnar@matis.is>; Gunnar Örn Kristjánsson (gunnar.orn@laxa.is) <gunnar.orn@laxa.is>; Halla
Jónsdóttir - Keynatura (halla@optitog.com) <halla@optitog.com>; Jón Kjartan Jónsson
(jkj@samherji.is) <jkj@samherji.is>; Jónas Jónasson (jonas@stofnfiskur.is)
<jonas@stofnfiskur.is>; Kristjan Joakimsson <kgj@frosti.is>; Richard Kristinsson
(richard@tandur.is) <richard@tandur.is>; Sigurður (Siggi) Pétursson (sp@novofood.com)
<sp@novofood.com>; Sjöfn Sigurgísladóttir <sjofn@landas.is>; Þorleifur Eiriksson
(the@rorum.is) <the@rorum.is>
Cc: Halldór Halldórsson (halldor@iskalk.is) <halldor@iskalk.is>; Anna Guðrún Edvardsdóttir
<age@rorum.is>; Páll Marvin Jónsson (pmj@olfus.is) <pmj@olfus.is>; Jón Páll Baldvinsson
(baldvinsson@simnet.is) <baldvinsson@simnet.is>; Steinunn Guðný Einarsdóttir (sge@afish.is)
<sge@afish.is>; Elvar Traustason <elvar@matis.is>; Tryggvi Stefánsson (tryggvi@algalif.com)
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<tryggvi@algalif.com>; Soffía Karen Magnúsdóttir (soffia@laxar.is) <soffia@laxar.is>;
silfurgen@silfurgen.is; Steinunn Guðný Einarsdóttir (sge@afish.is) <sge@afish.is>; Þorleifur
Águstsson - Akvaplan niva (tolliagustar@gmail.com) <tolliagustar@gmail.com>; Arnljótur Bjarki
Bergsson (arnljotur.bjarki.bergsson@gmail.com) <arnljotur.bjarki.bergsson@gmail.com>;
Kristján Þ. Davíðsson (kristjan@davidsson.is) <kristjan@davidsson.is>; Þorleifur Eiriksson
(the@rorum.is) <the@rorum.is>; Höskuldur Steinarsson - JMI
(hoskuldur.steinarsson@scaleaq.com) <hoskuldur.steinarsson@scaleaq.com>; Arnþór
Gústavsson - Stenvik (agu@akvaplan.niva.no) <agu@akvaplan.niva.no>
Subject: RE: Meira um Strandbúnað - Hópurinn stækkaður

Sæll Valdimar,
Matís hefur ekkert vald í þessu máli og stýrir ekki umræddu félagi.  Við erum hluthafi og getum
mætt á hluthafafundi og kosið en stjórn hlutaðeigandi félags og framkvæmdastjóri þess bera
ábyrgð á þeim ákvörðunum sem teknar eru.  Hluthafar geta óskað eftir því að haldinn sé auka
hluthafafundur og er skylt að verða því ef hluthafi sem á amk. 5% óskar eftir því skriflega og
greinir jafnframt frá því málefni sem óskað er að hluthafafundur ræði. Félag Þitt á yfir 5% hlut og
því lítið mál fyrir þig að óska eftir því að hluthafafundur sé haldinn og er þá stjórn skylt að boða til
aukafundar innan 14 daga.  Það er hinn rétti og í raun sá eini farvegur sem er mögulegur ef
hluthafi telur að eitthvað sé ekki í lagi.  Þannig getur hluthafi ekki gert kröfu um að stjórn geri
eitthvað nema því aðeins að málið sé tekið fyrir á hluthafafundi þar sem síðan er greitt atkvæði
um þá tillögu sem þar er borin fram (í þessu tilviki væri sú tillaga að fela stjórn rannsókn...).

Þessir eru í stjórn félagsins í dag kosnir á fundi 22 október 2020 (ath nafni félagsins hefur ekki
verið breytt og það heitir ennþá Strandbúnaður skv. hlutafélagaskrá)

Kær kveðja
Oddur Már

From: Valdimar Ingi Gunnarsson <valdimar@sjavarutvegur.is> 
Sent: sunnudagur, 6. júní 2021 09:13
To: Árni Ólafsson (arni@menja.is) <arni@menja.is>; Benedikt E. Stefánsson
(benedikt@egersund.is) <benedikt@egersund.is>; Bjarni Bjarnason (faxibg@gmail.com)
<faxibg@gmail.com>; Brynjar Bragason <brynjar.bragason@efla.is>; Davíð Kjartansson -
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Sjávareldi (david@sjavareldi.is) <david@sjavareldi.is>; Elvar Árni Lund (elvar@ispolar.is)
<elvar@ispolar.is>; Gunnar Þórðarson <gunnar@matis.is>; Gunnar Örn Kristjánsson
(gunnar.orn@laxa.is) <gunnar.orn@laxa.is>; Halla Jónsdóttir - Keynatura (halla@optitog.com)
<halla@optitog.com>; Jón Kjartan Jónsson (jkj@samherji.is) <jkj@samherji.is>; Jónas Jónasson
(jonas@stofnfiskur.is) <jonas@stofnfiskur.is>; Kristjan Joakimsson <kgj@frosti.is>; Richard
Kristinsson (richard@tandur.is) <richard@tandur.is>; Sigurður (Siggi) Pétursson
(sp@novofood.com) <sp@novofood.com>; Sjöfn Sigurgísladóttir <sjofn@landas.is>; Þorleifur
Eiriksson (the@rorum.is) <the@rorum.is>
Cc: Halldór Halldórsson (halldor@iskalk.is) <halldor@iskalk.is>; Anna Guðrún Edvardsdóttir
<age@rorum.is>; Páll Marvin Jónsson (pmj@olfus.is) <pmj@olfus.is>; Jón Páll Baldvinsson
(baldvinsson@simnet.is) <baldvinsson@simnet.is>; Steinunn Guðný Einarsdóttir (sge@afish.is)
<sge@afish.is>; Elvar Traustason <elvar@matis.is>; Oddur M. Gunnarsson <oddur@matis.is>;
Tryggvi Stefánsson (tryggvi@algalif.com) <tryggvi@algalif.com>; Soffía Karen Magnúsdóttir
(soffia@laxar.is) <soffia@laxar.is>; silfurgen@silfurgen.is; Steinunn Guðný Einarsdóttir
(sge@afish.is) <sge@afish.is>; Þorleifur Águstsson - Akvaplan niva (tolliagustar@gmail.com)
<tolliagustar@gmail.com>; Arnljótur Bjarki Bergsson (arnljotur.bjarki.bergsson@gmail.com)
<arnljotur.bjarki.bergsson@gmail.com>; Kristján Þ. Davíðsson (kristjan@davidsson.is)
<kristjan@davidsson.is>; Þorleifur Eiriksson (the@rorum.is) <the@rorum.is>; Höskuldur
Steinarsson - JMI (hoskuldur.steinarsson@scaleaq.com) <hoskuldur.steinarsson@scaleaq.com>;
Arnþór Gústavsson - Stenvik (agu@akvaplan.niva.no) <agu@akvaplan.niva.no>
Subject: Meira um Strandbúnað - Hópurinn stækkaður
 
Sæl
 
Jæja, engin viðbrögð við pósti frá 5. maí til stjórnar Strandbúnaðar en þar var farið fram á
eftirfarandi (fylgiskjal 1): 
 

Gerð verði skrifleg greinagerð fyrir aðdraganda og framkvæmd þess að undirrituðum var
bolað frá sem framkvæmdarstjóri Strandbúnaðar og ekki minnst raunverulegum ástæðu
þess.
Stjórn Strandbúnaðar sendi frá sér fréttatilkynningu þar sem undirritaður er beðinn
afsökunar á þeim mistökum sem hafa verið gerð og í tilkynningunni verði rakin ástæða
þess að honum var bolað frá. 

 
Í þessum pósti er hópurinn stækkaður og allir þeir aðilar sem hafa setið í stjórn
Strandbúnaðar bætt við á póstlistann að þessu sinni.
 
Þetta mál er lítill hluti af stærra máli og nánari upplýsingar er að finna á slóðinni:
https://lagareldi.is/fljotandi-ad-feigdarosi/   
 
Það ber að harma það að Strandbúnaður eða Lagarlíf sé orðinn hluti af þessu máli.
 
Það er verð að benda á spillingu innan greinarinnar og þeim sem það gerir er refsað en
aðilum sem beita aðferðafræðinni að ,,fanga ríkisvaldið” (e. state capture) er hampað – Hér
er vettvangurinn kominn á hættulega braut. 
 
Hvert er Strandbúnaður að fara?
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Á kynningarfundi Matís ,,Rannsóknir og nýsköpun fyrir fiskeldi framtíðar“ koma málefni
Strandbúnaðar/Lagarlíf til tals:  https://matis.is/vidburdir/rannsoknir-og-nyskopun-fyrir-
fiskeldi-framtidar/
Það sem er athyglisvert að þar kemur fram:

Það kom upp mál á síðasta ári að fyrrverandi framkvæmdarstjóri  Strandbúnaðar
þurfti skyndilega að hætta.
Matís tók af sér framkvæmdarstjórn í neyð.
Matís sá í þessu tækifæri til að auka samstarf við aðila sem eru í eldi og ræktun.

 
Staðreyndin er sú að Matís yfirtók ráðstefnuna til að skapa fyrrverandi stjórnarformanni
Strandbúnaðar verkefni og nota vettvanginn til að markaðssetja félagið innan greinarinnar
til fjárhagslegs ávinnings – Hér er opinbert hlutafélag komið á hættulega braut og ekki
minnst fyrir að vera þátttakandi í þöggunarferlinu. 
 
Fram kemur á kynningarfundinum að Matís tók að sér framkvæmdastjórn Strandbúnaðar í
neyð – var það svo? – Höfðu ekki aðrir áhuga að taka að sér flott verkefni og jafnvel
innan þáverandi stjórnar Strandbúnaðar?
 
Fram kemur á kynningarfundinum að fyrrverandi framkvæmdastóri þurfti skyndilega að
hætta – Hér má e.t.v. túlka það sem fram kom að framkvæmdastjórinn hafi brotið eitthvað
af sér í garð félagsins. Það hefði verið heppilegra á þessum fundi að nefna nafn fyrrverandi
framkvæmdastjóra, en hans nafn er Valdimar Ingi Gunnarsson, og þakka honum fyrir
frábært starf í þágu félagsins undanfarin ár og þannig komið í veg fyrir mistúlkun á því sem
fram kom á kynningarfundinum. 
 
Hvað var sagt og verður sagt?
Á síðasta ári var hringt í alla eigendur Strandbúnaðar af þáverandi stjórnarformanni
félagsins. Ekki veit ég hvað kom fram í þessum samtölum en fjórir eigendur Strandbúnaðar
hafa haft samband og verið undrandi yfir framganginum.  Mér finnst viðbrögð annarra
eigenda Strandbúnaðar athyglisverð, en þau hafa fram að þessu engin verið. Það kann að
vera að sumir eigendur hafi ekki þor og dug að stíga fram af ótta við fjársterkra leiðandi
aðila í greininni.  Það hafa allmargir sem ekki tengjast beint Strandbúnaði haft samband við
mig, lýst óánægju sinni og tekið undir mína gagnrýni án þess að leggja í það að stíga fram. 
Ef menn leggja ekki í að svara þessum tölvupósti eða nota aðrar áberandi leiðir er t.d. hægt
að hringja í mig – Símanúmer er 695-2269.  Svo er einnig hægt að nota samskipti í gegnum
messenger á Facebook sem sumir gera.    Þó að framganga mín í þessu spillingarmáli, sem
Strandbúnaður hefur dregist inn í, reynist mér ekki erfið þar sem um góðan málstað er að
ræða – Er þó alltaf gott fá klapp á bakið og hvatningu.
 
Hefur starfsmaður verið að misnota sína aðstöðu?
Það er athyglisvert að á 21. öld að opinber gagnrýni í eigin nafni á ófagleg vinnubrögð og
spillingu sé refsiverð. Undirritaður hefur aldrei notað Strandbúnað til að koma sínum
skoðunum á framfæri í gegnum ráðstefnuna.  Bent hefur verið á ákveðin málefni og
fyrirlesara til að fjalla um og jafnframt varað við ákveðnum efnistökum, en það hefur verið
stjórnin sem tekið hefur endanlega ákvörðun. Þessi póstur er sendur til allra þeirra sem
hafa setið í stjórn Strandbúnaðar og ef þeir eru á annarri skoðun væri gott að fá það fram.
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Hvert eru menna að fara?
Framgangan gagnvart undirrituðum flokkast undir þöggun sem er kerfisbundin aðferð til
að koma í veg fyrir að fólk tjái skoðanir sínar.   Strandbúnaður ætti að vera hlutlaus
vettvangur þar sem menn geta tjáð skoðanir sínar bæði utan og innan án þess að vera
refsað. Það er full ástæða fyrir eigendur og stjórn Strandbúnaðar og aðra innan
greinarinnar að íhuga hvert félagið stefnir.  Með hugsanlegri yfirtöku laxeldisfyrirtækja í
meirihlutaeigu erlendra aðila á ráðstefnunni er hætt á einhæfum málflutningi, fagleg
umræða og gagnrýni verði þögguð niður.
 
Er hætt á yfirtöku?
Ef fjársterkir hagsmunaaðilar ná yfirtöku á félaginu er sú hætta fyrir hendi að þeir noti
félagið sér til framdráttar á kostnað annarra.   Undirritaður hefur verið að gagnrýna
forsvarsmenn laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu erlendra aðila sem yfirtóku Landsamband
fiskeldistöðva í sinni vegferð að ná miklum fjárhagslegum ávinningi.  Jafnframt hafa þeir
misnotuðu opinbera starfsmenn eins og fram kemur í síðustu grein minni (fylgiskjal 3). 
Það sama er að gerast í tilfelli Strandbúnaðar sem er hluti af þöggunarferlinu og
vistað hjá opinberu hlutafélagi, Matís. 
 
Mæti ekki á Strandbúnað
Mitt nafn hefur aldrei verið notað til að kynna Strandbúnaðar út á við.  Það hafa formenn
félagsins fengið að njóta sem umbun fyrir þeirra framlag.  Framkvæmdastjórinn hefur
eingöngu verið sýnilegur á ráðstefnunni sjálfri og í tölvupóstsamskiptum. Þegar mér var
bolað frá  kom fram að ekki yrði mætt á ráðstefnuna Strandbúnað enda þar óvelkominn. 
Jafnframt gæfist þá starfsmönnum laxeldisfyrirtækja tækifæri að mæta á ráðstefnuna án
þess að mæta þeim aðila sem hefur verið að gagnrýna þeirra yfirmenn fyrir spillingu.   Þetta
er mitt framlag til að laxeldisfyrirtæki í meirihlutaeigu erlendra aðila geti sent sitt ágæta
starfsfólk á ráðstefnuna.   Jafnframt  einnig til að minna menn á hvernig hefur verið unnið í
þessu máli og áminning um að vanda þurfi betur til verka í framtíðinni.
 
Að lokum
Staða var sú fyrrihluta síðasta árs að stjórnin vildi losna við fyrrverandi framkvæmastjóra. 
Í fylgiskjali 2 er ein af fundagerðum stjórnar Strandbúnaðar, rituð af einum stjórnarmanni. 
Ef fyrrverandi framkvæmdastjóri hefði verið með slæman viðskilnað væri að honum sótt og
þá með réttu. Það var því reynt eftir fremsta megni að skila vel af sér rekstrinum og m.a.
gert bráðabrigðauppgjör (fylgiskjal 4).  Jafnframt var sagt að málinu væri ekki lokið.  Það á
eftir að eiga sér stað samtal næstu mánuðum og jafnvel árum, en því miður er
Strandbúnaður hluti af einu stærra spillingarmáli.  Vonum að ekki verði eingöngu um eintal
að ræða . Það er óheppilegt að vettvangurinn beiti sömu aðferðafræði eins og almennt er
notað í þessu máli að svara engu sem er þó vissulega besta leiðin þegar menn hafa ekki
góðan málstað að verja.
 
Valdimar Ingi Gunnarsson
Sjávarútvegsþjónustan ehf.
Hús sjávarklasans/ The Ocean Cluster House
Grandagarður 16
101 Reykjavík
GSM 6952269
Netfang: valdimar@sjavarutvegur.is
Vefsíður: www.sjavarutvegur.is
www.lagareldi.is

mailto:valdimar@sjavarutvegur.is
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sjavarutvegur.is%2F&data=04%7C01%7C%7C8ffe0686644444fb8ca608d95b183eff%7C8e105b94435e4303a61063620dbe162b%7C0%7C1%7C637640981985848755%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Qyup89Au4uiYoObqFrM8y07J9zEw3FicHB51SogHbO8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lagareldi.is%2F&data=04%7C01%7C%7C8ffe0686644444fb8ca608d95b183eff%7C8e105b94435e4303a61063620dbe162b%7C0%7C1%7C637640981985858712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MupaP13txnEmOUDXc3XvIfUO1oRZgBh9zJ46mA1lzKY%3D&reserved=0


www.sjavarutvegsradstefnan.is
 
 
 
 
 

From: Valdimar Ingi Gunnarsson 
Sent: miðvikudagur, 5. maí 2021 06:53
To: Árni Ólafsson (arni@menja.is) <arni@menja.is>; Benedikt E. Stefánsson
(benedikt@egersund.is) <benedikt@egersund.is>; Bjarni Bjarnason (faxibg@gmail.com)
<faxibg@gmail.com>; Brynjar Bragason <brynjar.bragason@efla.is>; Davíð Kjartansson -
Sjávareldi (david@sjavareldi.is) <david@sjavareldi.is>; Elvar Árni Lund (elvar@ispolar.is)
<elvar@ispolar.is>; Gunnar Þórðarson (gunnar.thordarson@matis.is)
<gunnar.thordarson@matis.is>; Gunnar Örn Kristjánsson (gunnar.orn@laxa.is)
<gunnar.orn@laxa.is>; Halla Jónsdóttir - Keynatura (halla@optitog.com) <halla@optitog.com>;
Jón Kjartan Jónsson (jkj@samherji.is) <jkj@samherji.is>; Jónas Jónasson (jonas@stofnfiskur.is)
<jonas@stofnfiskur.is>; Kristjan Joakimsson; Richard Kristinsson (richard@tandur.is)
<richard@tandur.is>; Sigurður (Siggi) Pétursson (sp@novofood.com) <sp@novofood.com>; Sjöfn
Sigurgisladottir (sjofn@landas.is) <sjofn@landas.is>; Þorleifur Eiriksson (the@rorum.is)
<the@rorum.is>
Cc: Halldór Halldórsson (halldor@iskalk.is) <halldor@iskalk.is>; Anna Guðrún Edvardsdóttir
<age@rorum.is>; Páll Marvin Jónsson (pmj@olfus.is) <pmj@olfus.is>; Jón Páll Baldvinsson
(baldvinsson@simnet.is) <baldvinsson@simnet.is>; Steinunn Guðný Einarsdóttir (sge@afish.is)
<sge@afish.is>; Elvar Stein Traustason (elvar@matis.is) <elvar@matis.is>; Oddur Már
Gunnarsson (oddur.m.gunnarsson@matis.is) <oddur.m.gunnarsson@matis.is>
Subject: Beiðni til stjórnar Strandbúnaðar
 
Sæl
 
Beiðni til stjórnar Strandbúnaðar
 
Sjávarútvegsþjónustan sem einn af hluthöfum Strandbúnaðar fer fram á að stjórn
Strandbúnaðar láti framkvæma eftirfarandi innan mánaðar:

Núverandi framkvæmdastjóri verði látin taka saman greinagerð um aðdraganda
og framkvæmd þess að undirrituðum var bolað frá, kynni fyrir stjórn
Strandbúnaðar og sendi einnig greinagerðina til allra eigenda félagsins. Í
greinagerðinni komi vel fram raunverulegar ástæður þess að fyrrverandi
framkvæmdastjóra var bolað frá.
Í framhaldinu sendi stjórn Strandbúnaðar frá sér fréttatilkynningu þar sem
undirritaður er beðinn afsökunar á þeim mistökum sem hafa verið gerð og í
tilkynningunni verði rakin ástæða þess að honum var bolað frá.

Sjá meðfylgjandi greinagerð í viðauka.
 
Þetta mál er hluti af stærra máli og eru nánari upplýsingar á slóðinni: 
https://lagareldi.is/fljotandi-ad-feigdarosi/
 
Valdimar Ingi Gunnarsson
Sjávarútvegsþjónustan ehf.
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Hús sjávarklasans/ The Ocean Cluster House
Grandagarður 16
101 Reykjavík
GSM 6952269
Netfang: valdimar@sjavarutvegur.is
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From: Valdimar Ingi Gunnarsson 
Sent: þriðjudagur, 27. apríl 2021 10:59
To: Árni Ólafsson (arni@menja.is) <arni@menja.is>; Benedikt E. Stefánsson
(benedikt@egersund.is) <benedikt@egersund.is>; Bjarni Bjarnason (faxibg@gmail.com)
<faxibg@gmail.com>; Brynjar Bragason <brynjar.bragason@efla.is>; Davíð Kjartansson -
Sjávareldi (david@sjavareldi.is) <david@sjavareldi.is>; Elvar Árni Lund (elvar@ispolar.is)
<elvar@ispolar.is>; Gunnar Þórðarson (gunnar.thordarson@matis.is)
<gunnar.thordarson@matis.is>; Gunnar Örn Kristjánsson (gunnar.orn@laxa.is)
<gunnar.orn@laxa.is>; Halla Jónsdóttir - Keynatura (halla@optitog.com) <halla@optitog.com>;
Jón Kjartan Jónsson (jkj@samherji.is) <jkj@samherji.is>; Jónas Jónasson (jonas@stofnfiskur.is)
<jonas@stofnfiskur.is>; Kristjan Joakimsson; Richard Kristinsson (richard@tandur.is)
<richard@tandur.is>; Sigurður (Siggi) Pétursson (sp@novofood.com) <sp@novofood.com>; Sjöfn
Sigurgisladottir (sjofn@landas.is) <sjofn@landas.is>; Valdimar Ingi Gunnarsson
(valdimar@sjavarutvegur.is) <valdimar@sjavarutvegur.is>; Þorleifur Eiriksson (the@rorum.is)
<the@rorum.is>
Cc: Halldór Halldórsson (halldor@iskalk.is) <halldor@iskalk.is>; Anna Guðrún Edvardsdóttir
<age@rorum.is>; Páll Marvin Jónsson (pmj@olfus.is) <pmj@olfus.is>; Jón Páll Baldvinsson
(baldvinsson@simnet.is) <baldvinsson@simnet.is>; Steinunn Guðný Einarsdóttir (sge@afish.is)
<sge@afish.is>; Elvar Stein Traustason (elvar@matis.is) <elvar@matis.is>; Oddur Már
Gunnarsson (oddur.m.gunnarsson@matis.is) <oddur.m.gunnarsson@matis.is>
Subject: Strandbúnaður
 
Sæl
 
Mæti ekki á ráðstefnuna
,,Það var hins vegar alveg á hreinu, og þú marg lýstir því yfir að þú ætlaðir ekki að koma nálægt
ráðstefnunni og alls ekki að mæta á hana“.   Sjálfsögðu mæti ég ekki á ráðstefnuna enda
óvelkominn.   Sjávarútvegsráðstefnan mætir þó á aðalfundinn enda einn af hluthöfum og veit
ekki til að búið sé að afskrá félag mitt af hluthafaskrá Strandbúnaðar.
 
,,Vænisýki“
,,Ég ráðlegg þér að leita þér hjálpar varðandi þessa vænisýki, enda veldur hún þér bara óþarfa
vanlíðan“.  Ekki veit ég hvort mín framganga flokkist undir ,,vænisýki“, en sjálfsagt þarf maður að
vera smá skrýtinn að ganga á móti strauminum og benda á spillingu. Skilgreiningin á vænisýki
(einnig kallað ofsóknarbrjálæði, -æði, -kennd, -sýki) er geðsjúkdómur, sem einkennist af
ranghugmyndum, kvíða og ótta – Er það þannig ?   En höldum okkur við málefnið, en missum
okkur ekki í orðræðu um ,,meinta veikleika“ ákveðinna aðila.  Strandbúnaður er hluti af stærra
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máli í minni gagnrýni að aðdraganda og gerð laga um fiskeldi og er yfirlit að finna á slóðinni:
https://lagareldi.is/fljotandi-ad-feigdarosi/  
 
Að valda tjóni
,,Þú hefur valdið mér miklu tjóni með því að blanda hluthöfum í þessi átök þín“.   Mér þykir það
mjög miður og harma það – en það eru nú hluthafar sem eiga félagið og eiga að ráða ferðinni.  En
hvaða tjón er búið að valda mér?  Manninum sem hafði frumkvæði að stofnum Strandbúnaðar
og rak félagið með miklum ágætum í um fimm ár – Á síðasta ári bolað út vegna þess að hafa
skoðun á málum og benda á spillingu – Ekki þakkað fyrir gott starf í þágu Strandbúnaðar til fimm
ára, bara hent út eins einhverri ,,druslu“ sem brotið hafi alvarlega af sér í starfi fyrir félagið.
 
Stöndugir aðilar
,,Ég ætla að vinna með laxeldismönnum, er reyndar ekki byrjaður að ræða málin við þá, enda
vildum við klára nafnabreytingar og útlit áður en það væri gert. Ráðstefnan verður ekkert án
aðkomu þessara stóru stöndugu aðila, enda var það ástæðan fyrir brotthvarfi þínu að gera það
mögulegt“.
 
Hér verður að upplýsa núverandi framkvæmdastjóra:

Ekki hluthafar: Af stóru stöndugu laxeldisfyrirtækjunum er aðeins Arctic fish hluthafi – Af
hverju eru ekki stóru stöndugu laxeldisfyrirtækin hluthafar?  Verður breyting á því þegar búið
er að losa sig við fyrrverandi framkvæmdarstjóra?
Engir styrkir: Stóru laxeldisfyrirtækin hafa ekkert styrkt ráðstefnuna, samt var hún rekin með
hagnaði öll heilu rekstrarárin  -  Hvernig var það hægt án aðkomu stóru stöndugu
laxeldisfyrirtækjanna? – Koma stóru laxeldisfyrirtækin nú með fjármuni í félagið vegna þess að
það er búið að losa sig við fyrrverandi framkvæmdastjóra? Þá er jafnframt spurningin, var
vegið að stóru stöndugu laxeldisfyrirtækjunum á fyrri ráðstefnum Strandbúnaðar? Notfærði
fyrrverandi framkvæmdastjóri sína stöðu til að vega að stóru stöndugu laxeldisfyrirtækjunum í
starfi sínu fyrir Strandbúnað?
Mættu illa: Það er einnig  bent á að það voru mjög fáir sem mættu á ráðstefnuna frá stóru
stöndugu laxeldisfyrirtækjunum.  Af hverju var það þannig?  Á sama tíma var t.d. mjög góð
mæting frá Stofnfiski og Íslandsbleikju og þau fyrirtæki studdu jafnframt ráðstefnu með að
vera hluthafar og veita styrki (fengu m.a. aðgangsmiða sem ávinning).

 
Er þetta virkilega svona?
,,Ráðstefnan verður ekkert án aðkomu þessara stóru stöndugu aðila, enda var það ástæðan
fyrir brotthvarfi þínu að gera það mögulegt“.   Hafa menn verðið að ljúga að fyrrverandi
framkvæmdastjóra um ágæti þeirra ráðstefna sem Strandbúnaður hefur haldið undanfarin ár?  -
Og meira segja rekið með hagnaði öll heilu árin sem fyrrverandi framkvæmdastjóri sá um
reksturinn án þess að stóru stöndugu laxeldisfyrirtækin legðu neitt af mörkum.
 
Hverjir vildu losa sig við fyrrverandi framkvæmdarstjóra?
Þeirri spurningu hefur ekki verið svarað, hverjir vildu losna sig við fyrrverandi
framkvæmdastjóra?  Hvaða aðilar og fyrirtæki þrýstu á fyrrverandi stjórnarformann og stjórn
Strandbúnaðar að losa sig við fyrrverandi framkvæmdarstjóra. Sjávarútvegsþjónustan sem einn
af hluthöfum Strandbúnaðar hefur farið fram á í fyrri tölvupósti að núverandi framkvæmdastjóri
taki saman greinagerð um aðdraganda og framkvæmd þess að fyrrverandi framkvæmdastjóra var
bolað frá, kynni fyrir stjórn Strandbúnaðar og sendi einnig greinagerðina til allra eigenda
félagsins.  
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Hvað segja hluthafar?
Sjálfsagt verður það í þessu máli eins og í öðrum varðandi gagnrýni mína að þögnin færa að
hljóma og njóta sín. Það hafa komið smá viðbrögð frá tveimur hluthöfum Strandbúnaðar – En
hvað segja aðrir hluthafar? Þarf ég einn að standa í því að ,,moka í fjóshauginn“?  Varðandi þetta
mál og önnur um gagnrýni mín hafa margir haft samband og tekið undir með mér en leggja ekki í
að stíga fram og taka undir minn málflutning opinberlega. Ég mun halda áfram að vinna markvist
í málinu og stækka hópinn til að þrýsta á framvindu í málinu.   Það má ekki gerast að stóru
stöndugu laxeldisfyrirtækin taki ráðstefnu yfir eins gerðist í tilfelli Landsambands fiskeldisstöðva
og virðist einnig hafa gerst í tilfelli sjávarútvegsráðuneytis í upphafi hagsmunapotsins.
 
Þöggun
Framgangan gagnvart mér flokkast undir þöggun sem er kerfisbundin aðferð til að koma í veg
fyrir að fólk tjái skoðanir sínar.  Forsvarsmenn ákveðinna laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu
erlendra aðila náðu miklum fjárhagslegum ávinningi með setningu laga um fiskeldi, enda höfðu
þeir markvisst unnið að því í nokkur ár.  Búið er að ná ávinninginum með setningu laga um
fiskeldi og viðfangsefnið er að þagga niður í þeim sem eru með ,,óþægilegar skoðanir“ og benda
m.a. á að þau vinnubrögð sem hafa verið viðhöfð flokkist undir að ,,fanga ríkisvaldið” (e. state
capture).  Strandbúnaður er að vísu samtök sem eru mikilvæg í þöggunarferlinu. Þöggunin felst
m.a. í að bola fyrrverandi framkvæmdastjóra út úr Strandbúnaði. 
 
Koma sínum mönnum fyrir
Eitt af því sem er mikilvægt í hagsmunagæslu er að koma sínum mönnum fyrir. Það má vera ljóst
að með að losa við fyrrverandi framkvæmdastjóra og koma í starfið nýjum framkvæmdastjóra er
verið að koma fyrir manni sem hugnast stóru stöndugu laxeldisfyrirtækjunum. Manni sem getur
talað þeirra máli sérstaklega og tryggt þeirra hagsmuni. Þetta er í sjálfum sér ekkert nýtt og má
benda á að ritari nefndar um stefnumótun í fiskeldi var starfsmaður stjórnarformanns Arnarlax
og hafði aðsetur í ráðuneytinu.
 
Mér þykir það ákaflega leitt
Eins áður hefur komið fram í tölvupóstum, þykir mér leitt hvernig gengið er fram gagnvart
fyrrverandi stjórnarformanni Strandbúnaðar.  Því miður er hann einn þeirra sem hefur verið
misnotaður af forsvarsmönnum stóru stöndugu laxeldisfyrirtækjanna – Hann er því fórnarlamb í
málinu að mínu mati eins og sumir aðrir. 
 
Stjórnarformaður Strandbúnaðar hringdi í mig í gær og upplýsti um þá tvo aðila i stjórn sem mig
vantaði og er þeim nú bætt á þennan lista.
 
 
Valdimar Ingi Gunnarsson
Sjávarútvegsþjónustan ehf.
Hús sjávarklasans/ The Ocean Cluster House
Grandagarður 16
101 Reykjavík
GSM 6952269
Netfang: valdimar@sjavarutvegur.is
Vefsíður: www.sjavarutvegur.is
www.lagareldi.is
www.sjavarutvegsradstefnan.is
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From: Gunnar Þórðarson <gunnar@matis.is> 
Sent: þriðjudagur, 27. apríl 2021 06:25
To: Valdimar Ingi Gunnarsson <valdimar@sjavarutvegur.is>
Cc: Halldór Halldórsson (halldor@iskalk.is) <halldor@iskalk.is>
Subject: SV: Strandbúnaður
 
Það hefur aldrei staðið til né verið um það rætt að þú hefðir aðkomu að þessu máli Valdimar. Það
var hins vegar alveg á hreinu, og þú marg lýstir því yfir að þú ætlaðir ekki að koma nálægt
ráðstefnunni og alls ekki að mæta á hana. Ég ráðlegg þér að leita þér hjálpar varðandi þessa
vænisýki, enda veldur hún þér bara óþarfa vanlíðan.
Ég ætla að vinna með laxeldismönnum, er reyndar ekki byrjaður að ræða málin við þá, enda
vildum við klára nafnabreytingar og útlit áður en það væri gert. Ráðstefnan verður ekkert án
aðkomu þessara stóru stöndugu aðila, enda var það ástæðan fyrir brotthvarfi þínu að gera það
mögulegt.
Þú hefur valdið mér miklu tjóni með því að blanda hluthöfum í þessi átök þín, vinna við að selja
ráðstefnuna var rétt að byrja, og því kom þetta á versta tíma. Ég verð að hrista það af mér og
ætla ekki að standa í neinum hnútuköstum við þig. Bara svo það sé sagt þá hefur þú engan
aðgang að mér tæknilega. Ég vinn í skjóli stjórnar, en stjórnarformaður er ábyrgur gagnvart
hluthöfum. Ég hef engin samskipti við hluthafa nema í gegnum hann.
Gunnar
 

Frá: Valdimar Ingi Gunnarsson <valdimar@sjavarutvegur.is> 
Sent: mánudagur, 26. apríl 2021 18:13
Til: Gunnar Þórðarson <gunnar@matis.is>
Afrit: Halldór Halldórsson (halldor@iskalk.is) <halldor@iskalk.is>
Efni: RE: Strandbúnaður
 
Sælir
 
Það kom skýrt fram í fyrra að ég myndi koma inn á þetta mál seinna meir – þú jánkaðir því.   Við
hverju bjuggust menn?
 
Því miður ert þú einn af þeim sem ert misnotaður. Það hefur verið gegnið markvisst í að þagga
niður í þeim sem hafa gert athugasemdir við undirbúning og gerð laga í fiskeldi – Þar veit ég um
nokkur dæmi.
 
Það sorglega í þessu máli er að það eru margir misnotaðir.  E.t.v. er Jóhann Guðmundsson
fyrrverandi skrifstofustjóri í sjávarútvegsráðuneytinu versta dæmið.
 
Að vissu leiti dáist maður af fjárglæframönnunum hvað þeir hafa verið skipulagðir og duglegir að
vinna að fjárhagslegum ávinningi fyrir sjálfan sig og sína – Að sjálfsögðu hefur siðferðið ekki alltaf
verið upp á marga fiska.
 
Að sama leiti undrast maður þögnina hjá þeim sem hafa orðið fyrir skaða.  Margir eru ósáttir en
þora ekki að stíga fram og taka undir með mér opinberlega og það hefur komið skýrt fram í
samtölum og tölvupóstum. 
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Það hefur gengið hægt að ná framgangi í málið en á einhverjum tímapunkti brestur stíflan.  
Strandbúnaðarmálið er aðeins lítill hluti af þessu máli.  Varðandi mín skrif og framgang er að
finna á slóðinni: https://lagareldi.is/fljotandi-ad-feigdarosi/
 
Öll samskiti varðandi þetta mál verða í rituðu formi og rekjanlegt.
 
Annars þykir mér mjög leitt að þurfa að vera svona leiðinlegur við þig.  Fyrir utan þetta mál hef ég
ekkert nema gott af þér að segja – Það var þín óheppni að lenda í þessari stöð – Þú ert bara eitt
af fórnalömbunum sem hefur verið misnotað. 
 
 
Valdimar Ingi Gunnarsson
Sjávarútvegsþjónustan ehf.
Hús sjávarklasans/ The Ocean Cluster House
Grandagarður 16
101 Reykjavík
GSM 6952269
Netfang: valdimar@sjavarutvegur.is
Vefsíður: www.sjavarutvegur.is
www.lagareldi.is
www.sjavarutvegsradstefnan.is
 
 
 

From: Gunnar Þórðarson <gunnar@matis.is> 
Sent: mánudagur, 26. apríl 2021 09:30
To: Valdimar Ingi Gunnarsson <valdimar@sjavarutvegur.is>
Cc: Halldór Halldórsson (halldor@iskalk.is) <halldor@iskalk.is>
Subject: SV: Strandbúnaður
 
Ég get ekki staðið í þessu Valdimar. Ef þú hefðir viljað ræða við mig hefðir þú hringt í mig en ekki
sent póst á alla hluthafa. Ég er ekki tilbúinn að eyða kröftum í átök við þig. Ég er og hef verið
tilbúinn til að ræða við þig. Hvenær sem er. En ekki á þessum nótum.
Gunnar
 

Frá: Valdimar Ingi Gunnarsson <valdimar@sjavarutvegur.is> 
Sent: mánudagur, 26. apríl 2021 09:27
Til: Gunnar Þórðarson <gunnar@matis.is>; david <david@sjavareldi.is>; Elvar Árni Lund
<elvar@ispolar.is>; Sigurður (Siggi) Pétursson (sp@novofood.com) <sp@novofood.com>; Sjöfn
Sigurgísladóttir <sjofn@landas.is>; Gunnar Örn Kristjánsson (gunnar.orn@laxa.is)
<gunnar.orn@laxa.is>; Þorleifur Eiriksson (the@rorum.is) <the@rorum.is>; Benedikt E.
Stefánsson (benedikt@egersund.is) <benedikt@egersund.is>; Brynjar Bragason
<brynjar.bragason@efla.is>; Árni Ólafsson (arni@menja.is) <arni@menja.is>; Kristjan Joakimsson
<kgj@frosti.is>; Jónas Jónasson (jonas@stofnfiskur.is) <jonas@stofnfiskur.is>; Richard Kristinsson
(richard@tandur.is) <richard@tandur.is>; Bjarni Bjarnason (faxibg@gmail.com)
<faxibg@gmail.com>; Jón Kjartan Jónsson (jkj@samherji.is) <jkj@samherji.is>
Afrit: Halldór Halldórsson (halldor@iskalk.is) <halldor@iskalk.is>; Jón Páll Baldvinsson
(baldvinsson@simnet.is) <baldvinsson@simnet.is>; Steinunn Guðný Einarsdóttir (sge@afish.is)
<sge@afish.is>; Elvar Traustason <elvar@matis.is>; Oddur M. Gunnarsson <oddur@matis.is>

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flagareldi.is%2Ffljotandi-ad-feigdarosi%2F&data=04%7C01%7C%7C8ffe0686644444fb8ca608d95b183eff%7C8e105b94435e4303a61063620dbe162b%7C0%7C1%7C637640981985908491%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Zh5Vjrb8cZYBdr0E%2Fr9xnbeJdiDJ741vraTcZCRbiT8%3D&reserved=0
mailto:valdimar@sjavarutvegur.is
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sjavarutvegur.is%2F&data=04%7C01%7C%7C8ffe0686644444fb8ca608d95b183eff%7C8e105b94435e4303a61063620dbe162b%7C0%7C1%7C637640981985908491%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DMFmM5RvByLKwJYtSeomiMvQr2XnIHyVOPq3peV9ROk%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lagareldi.is%2F&data=04%7C01%7C%7C8ffe0686644444fb8ca608d95b183eff%7C8e105b94435e4303a61063620dbe162b%7C0%7C1%7C637640981985918451%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qnjxDRP7Yif1XuWH7RWm6I40QnoGYmSo8FUqkch9BQM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sjavarutvegsradstefnan.is%2F&data=04%7C01%7C%7C8ffe0686644444fb8ca608d95b183eff%7C8e105b94435e4303a61063620dbe162b%7C0%7C1%7C637640981985918451%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zrmYnGbOSKF4X3VQIbp8kPdoqc9SknYcgptXINfC4Ik%3D&reserved=0
mailto:gunnar@matis.is
mailto:valdimar@sjavarutvegur.is
mailto:halldor@iskalk.is
mailto:halldor@iskalk.is
mailto:valdimar@sjavarutvegur.is
mailto:gunnar@matis.is
mailto:david@sjavareldi.is
mailto:elvar@ispolar.is
mailto:sp@novofood.com
mailto:sp@novofood.com
mailto:sjofn@landas.is
mailto:gunnar.orn@laxa.is
mailto:gunnar.orn@laxa.is
mailto:the@rorum.is
mailto:the@rorum.is
mailto:benedikt@egersund.is
mailto:benedikt@egersund.is
mailto:brynjar.bragason@efla.is
mailto:arni@menja.is
mailto:arni@menja.is
mailto:kgj@frosti.is
mailto:jonas@stofnfiskur.is
mailto:jonas@stofnfiskur.is
mailto:richard@tandur.is
mailto:richard@tandur.is
mailto:faxibg@gmail.com
mailto:faxibg@gmail.com
mailto:jkj@samherji.is
mailto:jkj@samherji.is
mailto:halldor@iskalk.is
mailto:halldor@iskalk.is
mailto:baldvinsson@simnet.is
mailto:baldvinsson@simnet.is
mailto:sge@afish.is
mailto:sge@afish.is
mailto:elvar@matis.is
mailto:oddur@matis.is


Efni: RE: Strandbúnaður
 
Sæl
 
Yfirfærsla tókst vel, enda vissi ég ef það væri ekki gert þannig yrði að mér sótt – Jafnframt er
mikilvægt að Strandbúnaður skaðist ekki af þessum deilum meira en nauðsynlegt er – Eins og
bent var á í fyrri pósti er mikilvægt að vinna að heilindum og að krafti að uppbyggingu félagsins.
 
Munnhöggvast eða rökræða?
Núverandi framkvæmdastjóra var gerð grein fyrir því á síðasta ári að ég myndi láta í mér heyra,
það þarf því ekkert að koma á óvart að stigið sé fram – Fréttatilkynningin er ekki endilega
ástæðan þess að farið var af stað – Hún minnti mig bara á að það væri eftir að fara í eitt af
ókláruðu verkefnunum.   Það verður því ekki hjá því komist að ,,munnhöggvast“ – eða notum
frekar rökræða um aðferðafræðina og ástæður þess að bola fyrrverandi framkvæmdastjóra frá.
Það sem núverandi framkvæmdastjóri kallar ,,óþarfa átök“ er því miður sú leið sem þarf að fara.
 
Hvað var sagt?
Fram kemur í tölvupósti núverandi framkvæmdastjóra: ,,Ég þori að standa frammi fyrir öllum
sem ég hrindi í á þessum tíma kinnroðalaust, það var sameiginleg niðurstaða okkar beggja um að
það væri nauðsynleg“.   Hvað kom fram í þessum fundum?  Nú væri gott að heyra frá þeim
eigendum sem rætt var við. Tökum umræðuna um ástæðu þess að framkvæmdarstjóranum var
bolað frá
 
Jafnframt kemur fram; ,,Það er alveg á hreinu að ég sýndi drenglyndi í þeim viðræðum og hallað
á engan hátt á þig“.  Gunnar er drengur góður, um það er ekki deilt, en hverjir töluðu í gegnum
hann?  Það væri gott að fram kæmi í umræðunum hverju þrýstu á að fyrrverandi
framkvæmdastjóra var bolað frá – Hvað braut fyrrverandi framkvæmdastjóri eiginlega af sér í
starfinu sem réttlætir að honum var bolað frá?  Ég veit ekki betur en reynt hafi verið að vinna
faglega og að vettvangurinn Strandbúnaður væri sem mest hlutlaus – Er það rangt mat eða….?
 
Aðkoma Matís
Í  pósti núverandi framkvæmdastjóra kemur fram ,,Matís tók við framkvæmdastjórn og sú vinna
var lögð á mínar herðar, án þess að til kæmi nokkur greiðsla, önnur en þau laun sem ég hafði
þegar“.  Hvaða upplýsingar fékk forstjóri Matís um ástæður þess að fyrrverandi
framkvæmdastjóra var bolað frá.    Forstjóra Matís er nú bætt inn á þennan tölvupóstlista. Mæli
með að forstjóri Matís upplýsi hvaða upplýsingar hann fékk þegar ákveðið var að Matís tæki yfir
Strandbúnað.   Svo það sé á hreinu er ekki verið að hallmæla Matís, enda er það ágætt opinbert
hlutafélagi. 
 
 
Valdimar Ingi Gunnarsson
Sjávarútvegsþjónustan ehf.
Hús sjávarklasans/ The Ocean Cluster House
Grandagarður 16
101 Reykjavík
GSM 6952269
Netfang: valdimar@sjavarutvegur.is
Vefsíður: www.sjavarutvegur.is
www.lagareldi.is
www.sjavarutvegsradstefnan.is
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From: Gunnar Þórðarson <gunnar@matis.is> 
Sent: mánudagur, 26. apríl 2021 08:13
To: Valdimar Ingi Gunnarsson <valdimar@sjavarutvegur.is>; david <david@sjavareldi.is>; Elvar
Árni Lund <elvar@ispolar.is>; Sigurður (Siggi) Pétursson (sp@novofood.com)
<sp@novofood.com>; Sjöfn Sigurgísladóttir <sjofn@landas.is>; Gunnar Örn Kristjánsson
(gunnar.orn@laxa.is) <gunnar.orn@laxa.is>; Þorleifur Eiriksson (the@rorum.is) <the@rorum.is>;
Benedikt E. Stefánsson (benedikt@egersund.is) <benedikt@egersund.is>; Brynjar Bragason
<brynjar.bragason@efla.is>; Árni Ólafsson (arni@menja.is) <arni@menja.is>; Kristjan Joakimsson
<kgj@frosti.is>; Jónas Jónasson (jonas@stofnfiskur.is) <jonas@stofnfiskur.is>; Richard Kristinsson
(richard@tandur.is) <richard@tandur.is>; Bjarni Bjarnason (faxibg@gmail.com)
<faxibg@gmail.com>; Jón Kjartan Jónsson (jkj@samherji.is) <jkj@samherji.is>
Cc: Halldór Halldórsson (halldor@iskalk.is) <halldor@iskalk.is>; Jón Páll Baldvinsson
(baldvinsson@simnet.is) <baldvinsson@simnet.is>; Steinunn Guðný Einarsdóttir (sge@afish.is)
<sge@afish.is>; Elvar Traustason <elvar@matis.is>
Subject: SV: Strandbúnaður
 
Ég ætla ekki að fara að munnhöggvast við þig Valdimar um þessi mál. Ég hef reynt að klára þessa
vinnu í sem mestu samstarfi við þig, og ég vissi ekki betur en það hefði tekist vel. Matís tók við
framkvæmdastjórn og sú vinna var lögð á mínar herðar, án þess að til kæmi nokkur greiðsla,
önnur en þau laun sem ég hafði þegar. Þannig að hvað mig varðar snýst þetta bara um að vinna
ráðstefnunni vel og gera veg hennar sem besta. Ég þori að standa frammi fyrir öllum sem ég
hrindi í á þessum tíma kinnroðalaust, það var sameiginleg niðurstaða okkar beggja um að það
væri nauðsynleg. Það er alveg á hreinu að ég sýndi drenglyndi í þeim viðræðum og hallað á engan
hátt á þig.
Það var ákveðið að stjórnarformaður hrindi í alla hluthafa við þessar breytingar, en hefði verið
betra að gera það fyrir kynningu. Hinsvegar var ákveðið á síðasta aðafundi að fara þessa leið.
Ég vona að við getum notað krafta okkar í að gera ráðstefnuna sem besta en förum ekki í óþarfa
átök. Það er leið sem ég er ekki tilbúinn að fara.
Gunnar
 

Frá: Valdimar Ingi Gunnarsson <valdimar@sjavarutvegur.is> 
Sent: laugardagur, 24. apríl 2021 14:12
Til: david <david@sjavareldi.is>; Elvar Árni Lund <elvar@ispolar.is>; Sigurður (Siggi) Pétursson
(sp@novofood.com) <sp@novofood.com>; Sjöfn Sigurgísladóttir <sjofn@landas.is>; Gunnar
Þórðarson <gunnar@matis.is>; Gunnar Örn Kristjánsson (gunnar.orn@laxa.is)
<gunnar.orn@laxa.is>; Þorleifur Eiriksson (the@rorum.is) <the@rorum.is>; Benedikt E.
Stefánsson (benedikt@egersund.is) <benedikt@egersund.is>; Brynjar Bragason
<brynjar.bragason@efla.is>; Árni Ólafsson (arni@menja.is) <arni@menja.is>; Kristjan Joakimsson
<kgj@frosti.is>; Jónas Jónasson (jonas@stofnfiskur.is) <jonas@stofnfiskur.is>; Richard Kristinsson
(richard@tandur.is) <richard@tandur.is>; Bjarni Bjarnason (faxibg@gmail.com)
<faxibg@gmail.com>; Jón Kjartan Jónsson (jkj@samherji.is) <jkj@samherji.is>
Afrit: Halldór Halldórsson (halldor@iskalk.is) <halldor@iskalk.is>; Jón Páll Baldvinsson
(baldvinsson@simnet.is) <baldvinsson@simnet.is>; Steinunn Guðný Einarsdóttir (sge@afish.is)
<sge@afish.is>; Elvar Traustason <elvar@matis.is>
Efni: Strandbúnaður
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Sæl
 
Síðasti aðalfundur Strandbúnaðar ehf. var 22. október 2020 og eftir að hafa kallað eftir
fundargerð barst hún til eigenda félagsins þann 4.nóvember 2020.  Til upplýsinga fylgir
fundargerðin með þessum pósti.
 
Fyrstu fjögur árin í rekstri Strandbúnaðar var notaður til að byggja upp eigið fé félagsins til að
geta mætt áföllum.  Það var hvatt til þess að fara í vinnu við að þróa Strandbúnað enn frekar
samfara betri fjárhagsstöðu félagsins (það var reyndar gert fyrir Covid-19). Um þetta var rætt á
aðalfundi Strandbúnaðar, sjá viðhengi.
 
Nafnið
Það sem verið er að gagnrýna er að eigendur hafi ákveðið að breyta nafninu skv. frétt í
Morgunblaðinu: 
,,Lagarlíf (áður Strandbúnaður) er nú fimm ára og voru það eigendur og stjórn ráðstefnunnar sem
ákváðu að breyta nafni og vörumerki hennar, en nafnið á ensku mun áfram vera Aqua-Ice“.
 
Mér finnst það almenn kurteisi að tilkynna fyrst eigendum þessa breytingu og e.t.v. spyrja hvað
þeim finnst um tillöguna áður en farið var með það í fjölmiðla – Hér er um veigamikla breytingu
að ræða sem hugsanlega hefði þurft að samþykkja á aðalfundi eða þá verið æskilegt.  Eflaust
hefðu flestir eigendur verið jákvæðir ef þeim hefði verið kynnt þessi breyting t.d. í tölvupósti.
Fyrir mitt leit finnst mér nafnið ekki skipta máli að öðru leiti en því að flestir séu sáttir við að.
 
Af hverju hætti fyrrverandi framkvæmdastjóri?
Á síðasta ári hringdi fyrrverandi stjórnarformaður Strandbúnaðar í alla eigendur og ræddi við þá
,,vandamál“ sem hlytist af þáverandi framkvæmdastjóra – eða ég geri ráð fyrir því að það hafi
verið umræðuefnið.   Hvað sagði fyrrverandi stjórnarformaður við eigendur?  Af hverju kemst
Davíð Kjartansson þannig að orði í sínum tölvupósti?
,,Núverandi formaður hafði samband við mig þegar þú ákvaðst að hætta sem formaður og
minnist ég þess að við vorum bara sammála um að vera ósammala um vissa hluti“.
 
Um hvað voru þeir ósammál? Það væri gott að fá fram hvort fleiri hafi verið ósammál og um hvað
voru menn þá ósammála um?
 
Af hverju var svo mikilvægt að bola fyrrverandi framkvæmdastjóra frá?  Hvað hafði hann gert af
sér sem réttlætti það að honum var bolað frá? 
 
Stigið til hliðar
Stjórnarmenn í Strandbúnaðar gefa sína vinnu og mér fannst ekki viðeigandi að setja hana í
óþægilega stöðu. Það var því ákveðið að stíga til hliðar. Rekstur Strandbúnaðar hefur alltaf verið
erfiður og til að ná endum saman í rekstrinum hefur Sjávarútvegsþjónustan (mitt félag) þurft
árlega borga með rekstrinum sérstaklega á fyrstu árunum. Það stóð því til að losa sig við rekstur
Strandbúnaðar.  Heppilegra hefði þó verið að það hafi gerst við aðrar aðstæður og fyrriverandi
framkvæmdastjóri hefði verið kvaddur með þökk fyrir gott og vel unnið starf til fimm ára við
rekstur á Strandbúnaði.  Án míns frumkvæði hefði félagið ekki verið stofnað – Það voru heldur
ekki allir alvega sáttir að þessi vettvangur væri stofnaður, en þrátt fyrir það var Strandbúnaður
stofnaður.



 
Ekki blanda núverandi stjórn í þessar deilur
Það er ennþá inn á vef Strandbúnaðar nöfn stjórnarmanna fyrrverandi stjórnar. Í fundargerð
kemur þó fram nöfn á fjórum stjórnarmönnum og fá þeir þennan póst.  Skv. samþykktum
félagsins eiga að vera sex stjórnarmenn – Hverjir eru þeir tveir sem vantar upp á  í stjórnina?  
Hver er formaður stjórnar félagsins í dag? 
 
Sem einn af núverandi eigendum Strandbúnaðar legg ég til að núverandi framkvæmdastjóri taki
saman greinagerð um aðdraganda og framkvæmd þess að fyrrverandi framkvæmdastjóra var
bolað frá, kynni fyrir stjórn Strandbúnaðar og sendi einnig greinagerðina til allra eigenda
félagsins.
 
Mikilvægt að núverandi stjórn þurfi ekki að vinna mikið með fortíðarvandamál og geti að
heilindum og fullum krafti unnið við áframhaldandi uppbyggingu á félaginu.
 
 
Valdimar Ingi Gunnarsson
Sjávarútvegsþjónustan ehf.
Hús sjávarklasans/ The Ocean Cluster House
Grandagarður 16
101 Reykjavík
GSM 6952269
Netfang: valdimar@sjavarutvegur.is
Vefsíður: www.sjavarutvegur.is
www.lagareldi.is
www.sjavarutvegsradstefnan.is
 
 
 

From: david <david@sjavareldi.is> 
Sent: föstudagur, 23. apríl 2021 18:12
To: Elvar Árni Lund <elvar@ispolar.is>; Valdimar Ingi Gunnarsson <valdimar@sjavarutvegur.is>;
Sigurður (Siggi) Pétursson (sp@novofood.com) <sp@novofood.com>; Sjöfn Sigurgisladottir
(sjofn@landas.is) <sjofn@landas.is>; Gunnar Þórðarson (gunnar.thordarson@matis.is)
<gunnar.thordarson@matis.is>; Gunnar Örn Kristjánsson (gunnar.orn@laxa.is)
<gunnar.orn@laxa.is>; Þorleifur Eiriksson (the@rorum.is) <the@rorum.is>; Benedikt E.
Stefánsson (benedikt@egersund.is) <benedikt@egersund.is>; Brynjar Bragason
<brynjar.bragason@efla.is>; Árni Ólafsson (arni@menja.is) <arni@menja.is>; Kristjan Joakimsson
<kgj@frosti.is>; Jónas Jónasson (jonas@stofnfiskur.is) <jonas@stofnfiskur.is>; Richard Kristinsson
(richard@tandur.is) <richard@tandur.is>; Bjarni Bjarnason (faxibg@gmail.com)
<faxibg@gmail.com>; Jón Kjartan Jónsson (jkj@samherji.is) <jkj@samherji.is>
Subject: RE: Vegna fréttatilkynningar
 
Sæll Valdimar Sjávareldi er og  eða var stoltur stofnaðili að strandbúnaði.
 
Núverandi formaður hafði samband við mig þegar þú ákvaðst að hætta sem formaður og minnist
ég þess að við vorum bara sammála um að vera ósammala um vissa hluti.
 
En ég minnist þess ekki að nafnabreytingin hafi verið borin undir Sjavareldi.
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Núverandi formaður er i þessu samtali og væri ekki bara gott ef hann útskýrði þetta fyrir okkur.
 Kær kveðja Davið.

Sent úr Galaxy

-------- Upprunalegt skeyti --------
Frá: Elvar Árni Lund <elvar@ispolar.is>
Dagsetning: 23.4.2021 12:11 (GMT+00:00)
Til: Valdimar Ingi Gunnarsson <valdimar@sjavarutvegur.is>, "Sigurður (Siggi) Pétursson
(sp@novofood.com)" <sp@novofood.com>, "Sjöfn Sigurgisladottir (sjofn@landas.is)"
<sjofn@landas.is>, "Gunnar Þórðarson (gunnar.thordarson@matis.is)"
<gunnar.thordarson@matis.is>, "Gunnar Örn Kristjánsson (gunnar.orn@laxa.is)"
<gunnar.orn@laxa.is>, "Þorleifur Eiriksson (the@rorum.is)" <the@rorum.is>, "Benedikt E.
Stefánsson (benedikt@egersund.is)" <benedikt@egersund.is>, Brynjar Bragason
<brynjar.bragason@efla.is>, "Árni Ólafsson (arni@menja.is)" <arni@menja.is>, Kristjan
Joakimsson <kgj@frosti.is>, "Davíð Kjartansson - Sjávareldi (david@sjavareldi.is)"
<david@sjavareldi.is>, "Jónas Jónasson (jonas@stofnfiskur.is)" <jonas@stofnfiskur.is>, "Richard
Kristinsson (richard@tandur.is)" <richard@tandur.is>, "Bjarni Bjarnason (faxibg@gmail.com)"
<faxibg@gmail.com>, "Jón Kjartan Jónsson (jkj@samherji.is)" <jkj@samherji.is>
Efni: RE: Vegna fréttatilkynningar

Sæll Valdimar

Þetta er athyglisvert.
Staðfesti hér með að Skelrækt hefur ekki verið upplýst um neitt hvað þetta mál varðar.

Kveðja/best regards,
Elvar Árni Lund
Skelrækt

From: Valdimar Ingi Gunnarsson <valdimar@sjavarutvegur.is> 
Sent: fimmtudagur, 22. apríl 2021 18:12
To: Sigurður (Siggi) Pétursson (sp@novofood.com) <sp@novofood.com>; Sjöfn Sigurgisladottir
(sjofn@landas.is) <sjofn@landas.is>; Gunnar Þórðarson (gunnar.thordarson@matis.is)
<gunnar.thordarson@matis.is>; Gunnar Örn Kristjánsson (gunnar.orn@laxa.is)
<gunnar.orn@laxa.is>; Þorleifur Eiriksson (the@rorum.is) <the@rorum.is>; Benedikt E.
Stefánsson (benedikt@egersund.is) <benedikt@egersund.is>; Brynjar Bragason
<brynjar.bragason@efla.is>; Elvar Árni Lund <elvar@ispolar.is>; Árni Ólafsson (arni@menja.is)
<arni@menja.is>; Kristjan Joakimsson <kgj@frosti.is>; Davíð Kjartansson - Sjávareldi
(david@sjavareldi.is) <david@sjavareldi.is>; Jónas Jónasson (jonas@stofnfiskur.is)
<jonas@stofnfiskur.is>; Richard Kristinsson (richard@tandur.is) <richard@tandur.is>; Bjarni
Bjarnason (faxibg@gmail.com) <faxibg@gmail.com>; Jón Kjartan Jónsson (jkj@samherji.is)
<jkj@samherji.is>
Subject: Vegna fréttatilkynningar
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Sæl

Málið varðar frétt í Morgunblaðinu þann 21. Mars en þar kemur fram ,, Lagarlíf (áður
Strandbúnaður) er nú fimm ára og voru það eig endur og stjórn ráðstefnunnar sem
ákváðu að breyta nafni og vörumerki henn ar, en nafnið á ensku mun áfram vera Aqua-Ice“.

https://www.mbl.is/200milur/frettir/2021/04/21/strandbunadur_verdur_lagarlif/

Það hefur ekkert verið haft samband við fulltrúa Sjávarútvegsþjónustunnar sem er einn af
eigendum Strandbúnaðar. Aðrir eigendur Strandbúnaðar sem samband hefur verið haft við
kannast ekki að breyting á nafni hafi verið borið undir þá.  Það er því mjög óheppilegt að
fram hafi komið í fréttatilkynningu að eigendur hafi ákveðið að breyta nafninu.

Nafnið Strandbúnaður var alltaf umdeilt og um það nafn voru mjög skiptar skoðanir.

Síðast þegar ég vissi þá voru eftirfarandi eigendur Strandbúnaðar:

Sjávarútvegsþjónustan ehf.
Arctic Sea Farm ehf.
Keynatura ehf.
Matís ohf.
Fóðurverksmiðjan Laxá hf.
Rorum ehf.
Egersund Island ehf.
Efla hf.
SKELRÆKT, félagasamtök
Menja ehf.
Hraðfrystihúsið Gunnvör hf.
Sjávareldi ehf.
Stofnfiskur hf.
Mjöll Frigg
Hyndla ehf
Íslandsbleikja

Sum þessara félaga hafa að vísu skipt um nafn frá því síðati hluthafalisti var gefinn út.

Það kemur ekki fram á vef félagsins hverir eru í stjórn félagsins – Listi sem er að finna á
eftirfarandi slóð er fyrrverandi stjórn: https://strandbunadur.is/stjorn/

Ég legg því til að framkvæmdastjóri félagsins framsendi þennan póst til núverandi stjórnar
félagsins.

Valdimar Ingi Gunnarsson
Sjávarútvegsþjónustan ehf.
Hús sjávarklasans/ The Ocean Cluster House
Grandagarður 16
101 Reykjavík
GSM 6952269
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Netfang: valdimar@sjavarutvegur.is
Vefsíður: www.sjavarutvegur.is
www.lagareldi.is
www.sjavarutvegsradstefnan.is
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