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Ágætu félagar

Ráðstefnan Lagarlíf verður haldin, 28. - 29. október á Grand Hótel Reykjavík. Þetta er 
mikilvægur vettvangur fyrir fiskeldi, skeldýrarækt og þörungarækt ef menn gæta að því að 
vinna faglega og vettvangurinn verði hlutlaus.  

Ólígarkar, Strandbúnaður og þöggunin
Það er ólíðandi og óþolandi eftir að ólígarkar voru búnir að vasast í stefnumótun 
stjórnvalda sjálfum sér til fjárhagslegs ávinnings vasast þeir í framhaldinu í málefnum 
Strandbúnaðar til að stuðla að því að eðlileg og fagleg gagnrýni í mínu nafni sé þögguð 
niður. Þeirra þrýstingur, beint og óbeint, hefur verið þess valdandi að undirritaður þurfti að 
stíga til hliðar sem framkvæmdastjóri Strandbúnaðar.  Málið snýst ekki endilega um 
undirritaðan heldur um aðferðafræðina um hvernig ólígarkar fá að ná sínu fram. 
Áður voru sömu aðilar búnir að eyðileggja samtökin Landssamband fiskeldisstöðva.  Hve 
langt ætlum við að láta ólígarkarna komast? – Hvenær ætlum við að stoppa þá af?

Kynningarfundur hjá Matís
Það voru ekki glæsilegar kveðjur frá opinberum starfsmanni í opinberu hlutafélagi á 
kynningarfundi Matís þann 18. maí 2021 til fyrrverandi framkvæmdastjóra Strandbúnaðar 
sem hafði frumkvæði að stofnun vettvangsins, rekið af miklum glæsibrag allt frá árinu 2016 
og meira að segja með hagnaði öll heilu rekstrarárin.  Mæli með að menn ræði og leyti 
skýringa á eftirfarandi, sem fram kom á kynningarfundinum, í samtali manna á milli sem er 
svo mikilvægur liður á öllum ráðstefnum:
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Greinargerð um breytingar á rekstri Strandbúnaðar

Í janúar 2020 birtist grein eftir Valdimar Gunnarsson þar sem hann skýtur föstum skotum að laxeldisfyrirtækjum, og fram kemur hjá honum að þetta sé fyrsta grein af mörgum um málefnið.

Undirritaður var stjórnarformaður Strandbúnaðar á þessum tíma og fékk í framhaldi athugasemdir frá atvinnugreininni og skilaboð frá þeim að þeir myndu sniðganga ráðstefnuna ef þessu héldi áfram. Það var mitt mat á þessum tíma, og er enn, að án laxeldisfyrirtækjanna væri erfitt að reka slíka ráðstefnu til framtíðar. Það hefur einmitt komið fram að þjónustuaðilar, sem verið hafa helstu styrktaraðilar Strandbúnaðar, hafa ekki verið sáttir við að fyrirtækin sem þeir eru að þjóna, tækju ekki meiri þátt í ráðstefnunni en raunin var. 

Vegna þessa ómöguleika var kallað til stjórnarfundar 27. janúar, sem óhætt er að kalla krísufund. Þarna var tæplega tveir mánuðir til ráðstefnunnar og því naumur tími til að bregðast við. Á þessum fundi fór undirritaður fram á að Valdimar biði með frekari greinaskrif í blöð fram að Strandbúnaði og reynt væri að róa ástandið og tala laxeldismenn til. Engin fjárhagslegur grundvöllur væri fyrir ráðstefnunni ef þessir aðilar gengu allir af skaftinu. Þessu tilboði var ekki tekið og Valdimar tók ekki í mál að fresta skrifum. 

Fundargerð 27. janúar 2020:

· Gunnar: Fjallar almennt um hvað hefur gerst síðustu daga, þ.e. að aðilar í laxeldinu eru óánægðir með skrif Valdimars í fjölmiðlum þar sem hann gagnrýnir meðferð mála tengd laxeldini.  Arnarlax og Fiskeldi Austfjarða hafa ákveðið að koma ekki á ráðstefnuna. Gunnar hefur haft samband við öll stóru fiskeldisfyrirtækin fjögur og menn vilja halda ráðstefnuna. En ljóst er að ómögulegt er að framkvæmdastjóri ráðstefnunnar sé að skrifa greinar «gegn» þessum fyrirtækjum á sama tíma og hann leiðir vinnu vegna ráðstefnunnar. 

· Júlíus: fókus á að vera að klára ráðstefnuna sem nú er búið að plana. Svo verður að taka á þessu og ræða framhaldið. Valdimar hefur auðvitað keyrt þetta verkefni og hefur gert vel. 

· Tolli: hef áhyggjur af stöðunni. Ný grein í dag setur strik í reikninginn og Tolli telur að nú þurfi að bregðast við. Ekki sé hægt að taka séns á að ráðstefnan misheppnist enda um að ræða mjög mikilvægan þátt.

· Tryggvi: Sammála Júlíusi

· Valdimar: Bendir á greinargerðina sem stjórn fékk senda. Valdimar hefur rétt á að tala og segja sína skoðun. Hann bendir á að fyrirtækin stóru eru ekki hluthafar í Strandbúnaði. Afleiðingar greinaskrifa Valdimars geta verið ófyrirsjáanlegar. Valdimar leggur á það áherslu að orðspor greinarinnar sé ónýtt vegna framgöngu stjórnarformanna Arnarlax og Fiskeldis Austfjarða. Ræðir um hverjir eiga Strandbúnað – og þá eru þessi stóru fyrirtæki ekki með. Hann er einnig ósáttur um að fiskeldisblaðið skuli ekki fjalla um ráðstefnuna og segir það merki þess að það sýnir að mati Valdimars vegferðina sem fyrirtækin eru í. Mæting hefur ekki verið góð af hálfu þessara fyrirtækja. Fjárhagsleg staða Strandbúnaðar var ekki góð í byrjun en er betri í dag. Ef fyrirtæki draga sig út úr ráðstefnunni þá getur Strandbúnaður tekið á sig smá högg. Valdimar segir umræðu vera um efnistök –  en hann ráði engu – það sé stjórnin sem ákveður. Valdimar telur að tekist hafi þokkalega til. 

· Júlíus: hvað myndi gerast ef AL og FA draga sig út – hefur það áhrif á fjölda þátttakenda og fjármagn. Valdimar: það mun hafa lítil áhrif á fjölda – en gæti haft neikvæð áhrif á styrktaraðila. Menn vita það ekki. 

· Gunnar: upplifunin er sú að Valdimar sé kominn í «óvinaliðið» - umræðan verið slæm og ekki gott að Valdimar sem vinnur fyrir iðnaðinn sé að skrifa gegn iðnaðinum. Mikilvægt að rástefnan endurspegli iðnaðinn en ekki blandist ekki í málefni einstaklinga.

· Tolli: Telur að mikilvægast sé að klára ráðstefnuna sem fyrsta kost og skoða síðan stöðuna.

· Júlíus: hvað verða margar greinar birtar?  

· Valdimar: Hann ætlar að skrifa áfram og birta. Ekki bara í ár, heldur fram að kosningum.

· Júlíus: hvað er í stöðunni?

· Valdimar: hann hefur engan hag að því að vera áfram með ráðstefnuna – hann gæti hætt og fókuserað á sjávarútveginn. 

· Júlíus: Er möguleik að hætta bara við ráðstefnuna? 

· Valdimar: vill ætlar ekki að hætta við skrifin – lætur engan stjórna sér. 

· Júlíus: hvað með hin fyrirtækin? Hvað munu þau gera?

· Gunnar: stjórn vinnur í sjálfboðastarfi – leiðindi eru ekki gulrót. Það er mikilvægt fyrir okkur í stjórn að um sé að ræða uppbyggilegt starf sem skili árangri. 

· Júllíus: halda áfram og taka stöuna eftir ráðstefnu.

· Tryggvi: Er sammála Júlíusi.

· Tolli: Er mögulegt að Valdimar stígi til hliðar núna og aðili verði fenginn til að taka við? Mun það lægja öldur?

· Valdimar: Vill ekki stíga til hliðar – það þyrfti að reka Valdimar – hann vill ekki láta «fjárfglæframenn» stjórna sínum skrifum.

Niðurstaðan að bíða og sjá hvað gerist í framhaldinu í dag og taka fund á morgun þriðjudag sem Valdimar mun boða til. Gunnar heyrir í fyrirtækjunum aftur og tekur stöðuna.

Ritað eftir bestu samvisku

Þorleifur ágústsson 27.01.2020 



Fundargerð Strandbúnaðar 28. Janúar 2020

Málefni fundarins voru greinaskrif Valdimars Gunnarsonar um fiskeldismál og var framhald af fundi sem haldinn var deginum áður. Þá þótti rétt að kanna stöðuna í ljósi þess að grein eftir Valdimar hafði birst í Morgunblaðinu 27. Janúar (í gær)

Á fundinn voru mættir ásamt Valdimar framkvæmdastjóra: Gunnar, Júlíus, Þórleifur og Tryggvi. Áður hafði formaður (Gunnar) rætt við Soffíu og Steinunni.

Gunnar stýrði fundi og ritaði fundargerð.

Gunnar sagði frá því að rætt hefði verið við aðila sem tengjast Strandbúnaði og var niðurstaðan afgerandi vilji til að halda ráðstefnuna á tilsettum tíma. 

Gunnar bar upp eftirfarandi tillögu: Stjórn Strandbúnaðar einbeitir sér að því að klára skipulag og framkvæmd ráðstefnunnar á tilsettum tíma. Ýta til hliðar ágreiningi vegna pistla Valdimars haldi áfram góðu starfi við að gera ráðstefnuna sem besta úr garði. Valdimar hefur skilað mjög góðu starfi hingað til og ekki nein ástæða til að ætla annað en hann klári þessa vinnu í góðri sátt við stjórnarmenn.

Gunnar Þórðarson formaður/ritari. 

Í framhaldi kom upp Covid 19 og ljóst að ekki yrði mögulegt að halda ráðstefnuna á tilsettum tíma. Var henni því frestað til október 2021.10.07

Valdimar lagði til eftirfarandi tillögur til lausnar vandamálsins varðand greinarskrif: 



Leið 1: Nýr rekstraraðili í vor

· Næstu þrjá mánuði verði unnið að endurskipulagningu er varðar rekstur félagsins, fundinn einn rekstraraðili eða verkefnum dreift á nokkra aðila.

· Starfsmaður mun koma nýjum rekstraraðila eða -aðilum vel inn í starfið á næstu þremur mánuðum. 

· Eftir það verði skorið  á naflastrenginn og undirritaður mun ekki koma meira að rekstri félagsins.



Stjórnin er að mestu í sjálfboðavinnu og leggjum okkur fram að hún komi sem best út úr þessum breytingum sem eru fram undan.  Þannig að það sé ljóst þá á undirritaður ekki í illdeilum við stjórn Strandbúnaðar. 





Leið 2: Klára rekstrarárið

· Ónægja með skoðanir og skrif undirritaðs munu væntanlegra vera meiri í haust en nú er.

· Væntanlega mun fáir eða enginn frá stóru laxeldisfyrirtækjunum í eigu erlenda aðila mæta á ráðstefnuna.

· Þessi leið mun því skapa meiri áskoranir fyrir stjórnina en leið 1.  

· Þessi leið er einnig verri að því leiti að erfiðara er  fyrir nýjan rekstraraðila að taka við rekstrinum.  Í leið 1 er búið að skipuleggja mest allt og þarf eingöngu að koma í framkvæmd. 



Valdimar lagði nokkrum sinnum að stjórninni að reka sig, en því var alltaf staðfastlega neitað. Rétt er að fram komi að stjórnarmenn voru honum vel viljaðir og lögðu á það áherslu að málin yrðu leyst í sátt. Þar fór fremstur Júlíus Kristjánsson sem alla tíð lagið áherslu á mjúka lendingu í málinu. Niðurstaðan var sú að Valdimar bauðst til að segja af sér til að leysa vandamál ráðstefnunnar og aðkomu laxeldisgreinarinnar að henni. 

Ljóst var að erfitt væri að finna mann í hans stað þar sem um hlutastarf er að ræða og ekki auðvelt fyrir utanaðkomandi aðila að setja sig inn í öll mál. Gunnar bauð sína starfskrafta fram, enda þekkti hann orðið nokkuð til Strandbúnaðar eftir tveggja ára stjórnasetu og seinna árið sem formaður. Það var reyndar háð því að samningar tækjust við Matís um yfirtöku á rekstri, en Gunnar starfar hjá því fyrirtæki. Þeir samningar tókust undir handleiðslu nýs formanns stjórnar Strandbúnaðar, Halldórs Halldórssonar.

Gunnari var falið að hringja í alla hluthafa og útskýra stöðuna og þessar ákvarðanir. Valdimar kom að þeirri ákvörðun enda taldi hann nauðsynlegt að upplýsa eigendur um stöðu mála. Jafnframt var Gunnari falið að ræða við styrktaraðila Strandbúnaðar og kanna þeirra hug vegna breytinga og seinkun á ráðstefnunni. 

Nú hófst yfirfærsla verkefna frá Valdimars til Gunnars, sem gekk mjög vel og var gott samstarf þeirra á milli um það. Skil Valdimars voru í alla staði til fyrirmyndar og var undirritaður í töluverðum samskiptum við Valdimar nokkra mánuði eftir yfirtöku á rekstri. 

Það er síðan um sumarið þegar tillögur að nýju nafni ráðstefnunnar (Lagarlíf) og útlit kynningarefnis var kynnt fyrir hluthöfum sem allt fór í skrúfuna. Þó hugmyndin hafi verið kynnt eigendum á aðafundi fór þetta mjög illa í Valdimar og hefur hann verið mjög ósáttur við undirritaðan eftir þetta. Hann hefur síðan haldið fram staðleysum um fráhvarf sitt frá félaginu. Valdimar var ekki rekinn og var ekki þvingaður til að segja af sér. Hinsvegar var staðan ómöguleg og hann leysti hana með brotthvarfi sínu með uppsögn. 

Það skal tekið fram að aðeins einn stjórnarmaður er í Strandbúnaði í dag sem var á þessum tíma, Steinun Guðný Einarsdóttir. Allir aðrir komu inn á síðasta aðalfundi.

Ísafirði 18. október 2021

Gunnar Þórðarson 
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Stjórn Strandbúnaðar/Lagarlíf 
                               
 


Reykjavík, 5. maí 2021 
    


 
 
Á fyrrihluta síðasta árs var undirrituðum bolað frá sem framkvæmdastjóra Strandbúnaðar og 
þar var í aðalhlutverki þáverandi stjórnarformaður, núverandi framkvæmdastjóri félagsins og 
starfsmaður Matís. Ástæðan var sú að undirritaður var að benda á spillingu innan fiskeldis.  
Þetta mál er hluti af stærra máli og nánari upplýsingar er að finna á slóðinni: 
https://lagareldi.is/fljotandi-ad-feigdarosi/  
 
Undirritaður hafði frumkvæði að stofnum Strandbúnaðar og rak félagið með miklum ágætum í 
um fimm ár. Strandbúnaður eru samtök fiskeldis, skel- og þörungaræktar og hefur alltaf verið 
gætt að því að litu aðilarnir væru sýnilegir.  Ráðstefna Strandbúnaðar dafnaði vel, var vinsæl og 
mikilvæg fyrir greinina sem kom best fram í að ráðstefnugestir voru orðnir rúmlega 300 seinni 
árin. Öll heilu rekstrarárin var ráðstefnan rekin með hagnaði.  Rekstur Strandbúnaðar hefur þó 
alltaf verið erfiður og til að ná endum saman í rekstrinum hefur Sjávarútvegsþjónustan (mitt 
félag) þurft árlega að greiða með rekstrinum sérstaklega á fyrstu árunum. Það stóð því til að losa 
sig við rekstur Strandbúnaðar, mér fannst mitt framlag til þessa vattvangs vera orðin nægilegur.  
Heppilegra hefði þó verið að það hafi gerst við aðrar aðstæður og undirritaður 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. Þakklætið var aftur á móti að undirrituðum var hent 
út eins og einhverri ,,druslu“ fyrir þá sök eina að benda á spillingu innan greinarinnar.   
 
Þrýstingur hagsmunaaðila 
Undirritaður hefur verðið að gagnrýna í eigin nafni ákveðna forsvarsmenn innan fiskeldis, þá 
einkum stjórnarformenn Arnarlax og Fiskeldis austfjarða sem sátu í opinberum 
stefnumótunarhópi í fiskeldi og huguðu nær eingöngu að eigin hagsmunum á kostnað annarra. 
Fylgdu síðan sínum málum í gegnum stjórnsýsluna og Alþingi Íslendinga og náðu verulegum 
fjárhagslegum ávinningi á kostnað annarra.  Snemma á árinu 2020 kom fram athugasemdir 
a.m.k. frá sumum forsvarsmönnum laxeldisfyrirtækja i meirihlutaeigu erlendra aðila að 
framkvæmdastjóri Standbúnaðar hefði óheppilegar skoðanir.   Núverandi framkvæmdastjóri 
Strandbúnaðar hefur jafnframt sterk fjölskyldutengsli í a.m.k. eitt af þessum 
laxeldisfyrirtækjum. Nákvæmlega hverjir vildu losna sig við undirritaðan getur núverandi 
framkvæmdastjóri best svarað.   
 
Hvað var sagt? 
Fram kemur í einum 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“.   Hér er væntanlega átt við samtal við eigendur og spurt er hér hvað 
kom eiginlega fram í þessum símtölum? Sumir hringdu í mig og undruðust framgangan gagnvart 
undirrituðum.  Hverjir voru að tala í gegnum núverandi framkvæmdastjóra og misnota hann?  
Hvað braut undirritaður eiginlega af sér í starfinu fyrir Strandbúnað sem réttlætir að honum var 
bolað frá?  
 
Stjórnin stóð ekki í lappirnar 
Stjórn Strandbúnaðar stóðst ekki þrýstinginn, menn hörðu ekki kjark til að stíga fram og styðja 
við bakið á undirrituðum sem var einfaldlega að benda á staðreyndir sem því miður flokkast 
undir spillingu.   Stjórn Strandbúnaðar er að vinna sjálfboðavinnu og mikilvægt að dæma 
fyrrverandi stjórn ekki of hart og benda má á að almennt þora menn ekki að stíga fram og 
andmæla þeim vinnubrögðum sem hafa átt sér stað við undirbúning og gerða laga um fiskeldi. 
Margir birgja reiðina inn í sér og láta þar við sitja.  



https://lagareldi.is/fljotandi-ad-feigdarosi/
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Uppgjör á verkefninu 
Undirritaður lét gera bráðabrigðauppgjör og gerður var listi yfir öll verkefni, öll gögn afhent, og 
stjórn Strandbúnaðar látin skrifa undir til staðfestingar. Jafnframt var sagt að málinu væri ekki 
lokið, en óheppilegt hve seint er farið af stað með þetta ferli – Ástæðan er einfaldlega miklar 
annir í öðrum tengdum verkefnum og ég er ekki í fullu starfi í þessu hugsjónarverkefni gegn 
spillingu.  Yfirfærsla tókst vel, enda vissi ég ef það væri ekki gert þannig yrði að mér sótt og þá 
með réttu – Jafnframt er mikilvægt að Strandbúnaður skaðist sem minnst af þessum deilum og 
geti áfram byggt á þeim góða grunni sem búið var að þróa.  
 
Hvað braut undirritaður af sér? 
Spurt er, hvað braut undirritaður af sér við umsjón og utanumhald á rekstri Strandbúnaði og 
skipulagningu ráðstefna félagsins? Notfærði undirritaður sína stöðu til að vega að stóru 
stöndugu laxeldisfyrirtækjunum í starfi sínu fyrir Strandbúnað? Ekki mér vitanlega. Það var að 
vísu tekið fyrir siðferði á einni ráðstefnunni sem var þá ákveðið af þáverandi stjórn.  Um það var 
fjallað almennt án þess að nefna ákveðin fyrirtæki mér vitanlega. Til að tryggja fjölbreytt 
efnistök á Strandbúnaði situr enginn lengur en tvö ár í stjórn félagsins og hefur það tekist 
ágætlega og stuðað að fjölbreyttum efnistökum.  
 
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 undirritaðan og koma í starfið nýjum framkvæmdastjóra er verið að 
koma fyrir manni sem hugnast stóru stöndugu laxeldisfyrirtækjunum. Manni sem getur talað 
þeirra máli sérstaklega, tryggt þeirra hagsmuni sem m.a. felst í þöggun. 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. Með að koma núverandi 
framkvæmdastjóra fyrir sem framkvæmdastjóra Strandbúnaðar eru forsvarsmenn 
laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu erlendra aðila komnir með ,,málpípu“ sem þeir geta komið 
sínum hagsmunamálum í gegn. 
 
Mikilvægir stöndugir aðilar? 
Fram kemur í einum tölvupósti núverandi framkvæmdastjóra Strandbúnaðar:  


,,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 og fleiri um eftirfarandi: 
• Ekki hluthafar: Af stóru stöndugu laxeldisfyrirtækjunum er aðeins Arctic fish hluthafi – Af 


hverju eru ekki fleiri af stóru stöndugu laxeldisfyrirtækin hluthafar?  
• 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?  


• Mættu illa: Það er einnig  bent á að það voru fáir sem mættu á ráðstefnuna frá stóru 
stöndugu laxeldisfyrirtækjunum, sérstaklega þegar tekið er mið af stærð þeirra við mörg 
önnur minni fyrirtæki innan greinarinnar.   


 
Það má ekki gerast að stóru stöndugu laxeldisfyrirtækin taki Strandbúnað yfir eins og gerðist í 
tilfelli Landsambands fiskeldisstöðva og virðist einnig hafa gerst í tilfelli sjávarútvegsráðuneytis 
í upphafi hagsmunapotsins. 
 
Breyta nafni 
Í frétt í Morgunblaðinu frá Strandbúnaði kom eftirfarandi fram:  


,,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“. 







3 
 


 
Vissulega hafði stjórn Strandbúnaðar heimild til til að leggjast í vinnu um hugmyndir að 
breytingu á heiti ráðstefnunnar. Hefði ekki verið eðlilegt að kynna veigamikla breytingu fyrir 
eigendum félagsins a.m.k. með tölvupósti og jafnvel að leggja fyrir aðalfund félagsins áður en 
fréttatilkynning var send. Af hverju þurfti að klára nafnabreytingu og útlit áður farið var að ræða 
við stóru stöndugu laxeldisfyrirtækin eins og fram kemur hér að ofan? Er núverandi 
framkvæmdastjóri ekki búinn að vera í góðu samtali við forsvarsmenn stöndugu 
laxeldisfyrirtækjanna frá því að undirrituðum var bolað frá? Það er eins og núverandi 
framkvæmdastjóri hafi tekið Strandbúnað yfir og eignað sér félagið og það sé algjört aukaatriði 
að ræða við, vera í samráði eða upplýsa fyrst eigendur um mikilvægar og stefnumótandi 
ákvarðanir. Hér er spurt hafa aðrar mikilvægar ákvarðanir verið teknar og jafnvel 
framkvæmdar sem eigendur Strandbúnaðar hafa ekki verið upplýstir um?  
 
Þöggun 
Framgangan gagnvart undirrituðum 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 á árinu 2019, 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 er stór og 
mikilvægur vettvangur innan fiskeldis sem forsvarsmenn laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu 
erlendra aðila virðast telja mikilvægan í þöggunarferlinu. Þöggunin felst m.a. í að bola 
undirrituðum út úr Strandbúnaði.  
 
Opinber starfsmaður misnotaður 
Eins áður hefur komið fram í tölvupóstum, þykir mér ákaflega 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 eins og sumir aðrir sem hafa verið misnotaðir til að tryggja fjárhagslegan 
ávinning stóru laxeldisfyrirtækjanna í meirihlutaeigu erlendra aðila.  
 
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.  Það hlýtur að vera mikilvægt og haft að leiðarljósi 
að innan vettvangs eins og Strandbúnaðar að mismunandi skoðanir fái að njóta sína.  


 
Ef ofannefnd atriði verða ekki framkvæmd áskilur undirritaður sér rétt að fara lengra með 
málið.   
 
 


 
----------------------------------- 
Valdimar Ingi Gunnarsson 
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Kynningarfundur Matís 


 
Á kynningarfundi Matís þann 18. maí undir heitinu ,,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. 


 
 
1. Skyndilega að hætta 
Fram kom á kynningarfundi Matís ,,Fyrrverandi framkvæmdarstjóri Strandbúnaðar þurfti 
skyndilega að hætta“  
 
Í framhaldinu er nú spurt:  


• 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? 


 
Farið er fram á að þessum spurningum verði svarað á aðalfundi Strandbúnaðar og svörin færið 
til bókar í fundargerð.   
 
Á kynningarfundi hjá Matís hefði verið heppilegt 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.   
 
Eftir þrýsting og kröftugar umræður var ekki um annað að ræða fyrir fyrrverandi 
framkvæmdarstjóra skila af sér félaginu.  Fráskilnaður fyrrverandi framkvæmdastjóra var til 
fyrirmyndar, afhenti öll gögn með leiðbeiningum, enda vitað ef svo væri ekki væri að honum vegið 
og þá með réttu.  Í framhaldinu vekur það athygli að fyrrverandi framkvæmdastjóra er ekki einu 
sinni þakkað fyrir frábært starf í þágu Strandbúnaðar í fjölmörg ár.  Í staðinn er allt gert til að 
hylma yfir raunverulega ástæðu þess að hann þurfti að víkja og í raun hent út eins og einhverri 
druslu – og það athyglisverða er að mönnum viðrist almennt þykja það sjálfsagt.   
 
Ef talið er að fyrrverandi framkvæmdastjóri hafa sagt sínu starfi lausu – þá er spurt hvar er sú 
afsögn?  
 
2. Framkvæmdarstjórn í neyð 
Fram kom á kynningarfundi Matís; ,,Matís tók að sér framkvæmdarstjórn í neyð“.   
 
Í framhaldinu er spurt:  


o Hver var þessi neyð? 
 
Farið er fram á að þessari spurningu verði svarað á aðalfundi Strandbúnaðar og svörin færið til 
bókar í fundargerð.   
 
Líklega er staðreyndin sú að Matís yfirtók ráðstefnuna til að skapa fyrrverandi stjórnarformanni 
Strandbúnaðar verkefni og nota vettvanginn til að markaðssetja félagið innan greinarinnar til 



https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmatis.is%2Fvidburdir%2Frannsoknir-og-nyskopun-fyrir-fiskeldi-framtidar%2F&data=04%7C01%7C%7C8ffe0686644444fb8ca608d95b183eff%7C8e105b94435e4303a61063620dbe162b%7C0%7C1%7C637640981985848755%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gjT5C%2Flpj%2B6hnwDaEdc5UHBdXCbaMZ6YOm17v4mJOao%3D&reserved=0
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fjárhagslegs ávinnings. Hér má spyrja sig hvort aðrir höfðu áhuga að taka að sér flott verkefni og 
jafnvel innan þáverandi stjórnar Strandbúnaðar?   
 
3. Yfirtaka á Strandbúnaði 
Á kynningarfundinum varðandi yfirtöku á Starandbúnaði kom fram ,,Matís sá í þessu tækifæri til 
að auka samstarf við aðila sem eru í eldi og ræktun“. Jafnframt kemur fram í tölvupóstsamskiptum 
(fylgiskjal 3);   ,,Til að auka samskipti við eldis- og ræktunargreinar hefur Matís tekið að sér 
framkvæmdarstjórn fyrir Lagarlíf (áður Strandbúnaður)….“ 
 
Hér er spurt 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 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.   
 
Að lokum 
Framgangan gagnvart undirrituðum flokkast undir þöggun sem er kerfisbundin aðferð til að koma 
í veg fyrir að fólk tjái skoðanir sínar.   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 og stóð það aldrei til.   
 
Það er farið fram á að lið 1 og 2 verði svarað og bókfært í fundagerð aðalfundar Strandbúnaðar. 
Þriðji liður heyra e.t.v. meira undir Matís og er því eðlilegra að beina þeim, ásamt öðrum 
ábendingum seinna til forsvarsmanna og stjórnar Matís.   
 
Svörin (eða engin svör) verða notuð sem heimild í ítarlegri greinagerð þar sem tekið verða fyrir 
spillingarmál í fiskeldi á Íslandi sem birt verður á næsta ári. 
 


 
------------------------------------------- 


Valdimar Ingi Gunnarsson 
Sjávarútvegsþjónustan ehf. 
valdimar@sjavarutvegur.is  
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,,Fyrrverandi framkvæmdarstjóri Strandbúnaðar þurfti skyndilega að hætta“
,,Matís tók að sér framkvæmdarstjórn í neyð“. 

Hvað ætli fyrrverandi framkvæmdastjóri hafði eiginlega brotið af sér?

Slóð:.  https://matis.is/vidburdir/rannsoknir-og-nyskopun-fyrir-fiskeldi-framtidar/

Hann bara fór (Strandbúnaður)
Með fundarboði á aðalfundi Strandbúnaðar næstkomandi 29. október fylgir með
greinagerð núverandi framkvæmdastjóra Standbúnaðar (fylgiskjal 1).  Fram kom að
greinagerðin væri á ábyrgð framkvæmdastjórans en ekki stjórnar Strandbúnaðar.  
Undirritaður er búinn að svar þessu a.m.k. að mestu í fyrri tölvupóstum hér að neðan. Sjá
einnig fylgiskjöl 2 og 3.

Það ber að árétta að fyrrverandi framkvæmdastjóra Strandbúnaðar, sem þetta ritar, var
hvorki sagt upp eða hann sagði upp enda er sú uppsögn ekki til.  Fyrrverandi
framkvæmdastjóri bauðst ekki til að segja af sér, hann einfaldlega ,,bara fór“, enda var
staðan orðin þannig að það var ekkert bakland lengur og deiluefnið stóð í raun ekki við
stjórnina heldur ólígarkarna.  Það var farin sú leið að skila vel af sér félaginu, leiðbeindi um
framhaldið sbr. fylgiskjal 1 og fyrrverandi framkvæmdastjóri ,,bara fór“,  það var í raun
ekkert annað í stöðinni. Það má einnig komast þannig að orði að honum hafi verið hent út
eins og einhverri ,,druslu“ og ekki einu sinni þakkað fyrir frábært starf fyrir Strandbúnað.  
Ef það hefði ekki verið góður viðskilnaður hefði að mér verið sótt og þá með réttu.
Sjávarútvegsþjónustan (mitt fyrirtæki) sem einn af hluthöfum Strandbúnaðar er áfram
tilbúið að leiðbeina stjórn félagsins um þær breytingar sem þurfa að eiga sér stað.

Hann bara fór (atvinnugreinin)
Undirritaður hefur unnið fjölda verkefna með greininni, stjórnsýslunni og einstökum
fyrirtækjum á síðustu árum og áratugum.  Nú er komið að þeim tímapunkti að mér hugnast
það ekki lengur vegna alvarlegar spillinar innan greinarinnar og stjórnsýslunnar.   Markvist
hefur verið farin sú leið að skala niður fiskeldistengd verkefni og í þessu tilvik sendur
formlega tölvupóstur vegna þeirra verkefna sem eftir standa um að þeim ljúki á næsta ári. 
Það eru að sjálfsögðu flestir einstaklingar og fyrirtæki innan greinarinnar sem vinna
heiðalega og faglega og ber að taka það fram.  Vandamálið er að leiðandi aðilar í greininni
eru ólígarkar og hafa fyrst og fremst verið að vinna málin sér og sínum til mikils
fjárhagslegs ávinnings, oft sem fulltrúar greinarinnar, eins og undirritaður hefur komið inn
á í sínum fjölmörgu greinum.  Í þessu umhverfi ætla ég ekki að starfa.  Undirritaður mun
klára sína rannsókn á spillingu við undirbúning og gerð laga um fiskeldi eins og gert var
grein fyrir í pósti í síðustu viku og birta ítarlega greinagerð á næsta ári.

Umfjöllum um mín mál á ráðstefnunni
Undirritaður mætir ekki á ráðstefnuna í ár eða framvegis. Fulltrúi
Sjávarútvegsþjónustunnar sem er einn af eigendum Strandbúnaðar mætir þó á aðalfund
félagsins 29. október.  Vanda þarf til verka ef umfjöllun á minni  gagnrýni um spillingu eða
viðskilnað við Strandbúnað kemur til tals á ráðstefnunni.  Í því samhengi er mikilvægt að
málstofustjórar setji sig aðeins inn í málin til að stuðla að faglegri umfjöllun.  Öllum
málstofustjórum er hér með bætt inn á stækkandi tölvupóstlista og er þeim einnig bent á
fyrri tölvupósta hér að neðan.

https://matis.is/vidburdir/rannsoknir-og-nyskopun-fyrir-fiskeldi-framtidar/


Að lokum
Strandbúnaður er lítill hluti af mun stærra máli. Það er miður að Strandbúnaður hefur
dregist inn í spillingarmál er tengist undirbúning og gerð laga um fiskeldi.  Framgangan
Strandbúnaðar gagnvart undirrituðum flokkast undir þöggun sem er kerfisbundin aðferð til
að koma í veg fyrir að fólk tjái skoðanir sínar.   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 og
stóð það aldrei til.  Það er athyglisvert að fyrrverandi framkvæmdastjóra er ekki einu sinni
þakkað fyrir frábært starf í þágu Strandbúnaðar í fjölmörg ár.  Í staðinn er allt gert til að
hylma yfir raunverulega ástæðu þess að hann þurfti að víkja – og það er athyglisvert
að mönnum viðrist almennt þykja það sjálfsagt. 

Um
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

Valdimar Ingi Gunnarsson
Sjávarútvegsþjónustan ehf.
Helgubraut 17
200 Kópavogur
GSM 6952269
Netfang: valdimar@sjavarutvegur.is
Vefsíður: www.sjavarutvegur.is
www.lagareldi.is
www.sjavarutvegsradstefnan.is
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