
From: Valdimar Ingi Gunnarsson <valdimar@sjavarutvegur.is> 
Sent: fimmtudagur, 7. október 2021 07:49
To: Valdimar Ingi Gunnarsson <valdimar@sjavarutvegur.is>
Subject: Vinnubrögðin og aðalfundur Strandbúnaðar

Ágætu félagar

Aðalfundur Strandbúnaðar verður haldinn föstudaginn  29. Október, klukkan 15:30. 
Sjávarútvegsþjónustan ehf. sem er einn af hluthöfum Strandbúnaðar óskar eftir að tvö mál verði
tekin undir sérstökum lið eða undir liðnum önnur mál á aðalfundi Strandbúnaðar.

Mál 1: Kallað eftir formlegt svar við bréfi til stjórnar Strandbúnaðar
Þann 5. maí 2021 sendi Sjávarútvegsþjónustan ehf. beiðni til stjórnar Strandbúnaðar þar sem
m.a. var farið fram á að ,,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“ (fylgiskjal 1).  Þrátt
fyrir ítrekanir hefur beiðninni ekki verið svarað. Farið er fram á að gerð verði grein fyrir því á
aðalfundi Strandbúnaðar af hverju beiðninni hefur ekki verið svarað og það færst til bókar í
fundagerð aðalfundarins.
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Mál 2: Kynningarfundur hjá Matís
Eftir að hafa verið bolað frá sem framkvæmdastjóra Strandbúnaðar voru ekki glæsilegar kveðjur
frá opinberum starfsmanni í opinberu hlutafélagi á kynningarfundi hjá Matís þann 18. maí:
https://matis.is/vidburdir/rannsoknir-og-nyskopun-fyrir-fiskeldi-framtidar/

Að þessu sinni er farið fram á að gert verði grein fyrir hvað er átt við með eftirfarandi (fylgiskjal
2):

,,Fyrrverandi framkvæmdarstjóri Strandbúnaðar þurfti skyndilega að hætta“
Braut fyrrverandi framkvæmdastjóri af sér gagnvart félaginu sem réttlæti að
honum var bolað frá?
Ef ekki hver er þá raunveruleg ástæða þess að fyrrverandi framkvæmdarstjóra
var bolað frá?

,,Matís tók að sér framkvæmdarstjórn í neyð“. 
Gerð verði grein fyrir hver þess neyð var?

Farið er fram á að þessum spurningum verði svarað á aðalfundi Strandbúnaðar og svörin færið til
bókar í fundargerð. 

Svörin (eða engin svör) verða notuð sem heimild í greinagerð þar sem tekið verða fyrir
spillingarmál í fiskeldi á Íslandi og birt verður á næsta ári.

Um höfund
Undirritaður hefur unnið við fiskeldi í um 30 ár og komið að fjölmörg verkefnum fyrir stjórnvöld
er tengjast fiskeldi, s.s. komið að skrifum á lögum og reglugerðum.  Gagnrýnd hefur verið sú
spilling sem hefur átt sér stað við undirbúning og gerða laga um fiskeldi og er yfirlit um málið á
slóðinni: https://lagareldi.is/fljotandi-ad-feigdarosi/

Best er að finna allar greinar er tengjast málinu á slóðinni: https://sjavarutvegur.is/?
page_id=1017
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