
From: Valdimar Ingi Gunnarsson 
Sent: föstudagur, 8. október 2021 06:56
To: Valdimar Ingi Gunnarsson (valdimar@sjavarutvegur.is) <valdimar@sjavarutvegur.is> 
Subject: Gamlar beiðnir um opinbera rannsókn

Sæl

Takk fyrir að svara tölvupósti mínu en það hefur Umboðsmaður Alþingis alltaf gert. Það geta 
sumar opinberar stofnanir tekið Umboðsmann Alþingis til fyrirmyndar er það varðar.

Kallað hefur verið eftir opinberri úttekt allt frá árinu 2019 m.a. með beiðni til Umboðsmanns 
Alþingis, sjá fylgiskjal 1 og 2.  Þessar beiðnir eða kvartanir hafa engu skilað mér vitanlega. 
Jafnframt hefur verið kallað eftir viðbrögðum frá stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis og 
fjölmiðlum sem hefur engu skilað.

Varðandi póst sem Umboðamaður Alþingis svarar þá er málefni Strandbúnaður lítill hluti af mun 
stærra máli er tengist vinnubrögðunum við undirbúning og gerða laga um fiskeldi. Þáttur 
Strandbúnaðar er þöggun, reyna að stoppa af mína gagnrýni á spillingu innan greinarinnar. Það 
er varla við hæfi að senda kvörtun vegna félags, en það kann þó hugsanlega að eiga við í tilfelli 
opinbers hlutafélags ef þess er þörf.  Í þessu samhengi er hluta af stjórn Matís bætt inn á 
stækkandi tölvupóstlista. 

Einkaaðili hefur hafið ,,opinbera rannsókn“
Mín niðurstaða er sú að það verði ekki gerð nein opinber rannsókn á málinu. Undirritaður hefur 
því ákveðið að gera þessa rannsókna sjálfur og verður ekki kallað formlega meira eftir opinberi 
rannsókn á þeirri spillingu sem einkennt hefur undirbúning og gerð laga um fiskeldi. 
Stjórnskipunar – og eftirlitsnefnd verður tilkynnt það formlega með að bæta þeim inn á 
tölvupóstlistann í tölvupósti sem sendur verður í þessum mánuði. Þá verður bætt inn á



tölvupóstlistann þeim fulltrúum í nefndinni sem hafa fengið beiðni frá undirrituðum síðastliðna
tæpa 30 mánuði og sitja nú á Alþingi Íslendinga.

Rannsókn stjórnvalds?
Undirritaður hefur farið fram á að gerð verði opinbera rannsókn með beiðnum til Umboðsmanns
Alþingis (fylgiskjal 1 og 2). Einnig má bend á að Umboðsmaður Alþingis hefur heimild að taka upp
mál að eigin frumkvæði.  Ef starfsmenn Umboðamanns Alþingis lesa mínar greinar sem hafa verið
að birtast í Morgunblaðinu ættu þeir að gera sér grein fyrir að ,,aðvörunarljós eru að blikka“.  
Það væri jákvætt og ánægjulegt ef Umboðsmaður Alþingis færi í rannsókn á málinu en það hefur
engin áhrif á þá rannsókn sem undirritaður hefur hafið, henni verður haldið áfram og lokið á
næsta ári.   Hvað svo sem Umboðsmaður Alþingis gerir í málinu þá fær hann áfram tölvupósta
um framgang málsins eins og fjölmargir aðrir til upplýsinga.

Hvað auðlind verður næst?
Undirritaður hefur m.a. verið að gagnrýna vinnubrögð íslenskra leppa erlendra fjárfesta hvernig
þeir hafa ,,fangað ríkisvaldið“ sjálfum sér og sínum til mikils fjárhagslegs ávinnings.  Vinnubrögðin
í þessu máli má ekki líta á sem einstakt fyrirbæri.  Eins og einn viðmælandi komst að orði ,,hvaða
auðlind verður næst“.  Umboðsmaður Alþingis ætti því að íhuga alvarlega þá meinbugi sem
fyrirfinnast í okkar stjórnsýslu, a.m.k. til að kom í veg fyrir að sagan endurtaki sig.  Við eru að
ræða um meira en 100 milljarða króna sjálftöku í formi eldisleyfa eins og bent hefur verið á í
mínum greinum.  

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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Sæll Valdimar.

Umboðsmaður Alþingis hefur móttekið tölvupóst þinn. Af efni hans verður ráðið að hann hafi
verið sendur umboðsmanni til upplýsingar og því verður ekki aðhafst sérstaklega af þessu tilefni.

Ef ætlunin var að koma á framfæri kvörtun við umboðsmann er óskað eftir það verði gert með
sérstöku skriflegu erindi þar sem gerð er grein fyrir því yfir hverju er kvartað ásamt gögnum sem
varða málið, t.d. um ákvarðanir og samskipti sem málið varða. Bent er á að rafrænt eyðublað fyrir
kvörtun má finna hér: https://www.umbodsmadur.is/eydublod/kvortun eða prenta út
kvörtunareyðublaðið og senda umboðsmanni. Á vefsíðunni er jafnframt að finna nánari
upplýsingar um starfsemi umboðsmanns.

Hafi ætlunin verið að koma á framfæri við umboðsmann ábendingu með tilliti til þess hvort tilefni
sé til að taka atriði sem koma fram í henni til athugunar að eigin frumkvæði umboðsmanns er
óskað eftir að það verði tekið sérstaklega fram.

Með kveðju,
Kolbrún Bjarnadóttir
Fulltrúi/Administrative Officer
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