
 
Ágætu félagar
 
Aðalfundur Strandbúnaðar
Formaður Strandbúnaðar svaraði pósti mínum frá 7. október og fyrir það er ég þakklátur.  Í
pósti formannsins kemur fram:

,,Ég staðfesti móttöku þessa erindis frá þér og set það í hendur aðalfundar og
fundarstjóra
Aðalfundar“.

 
Hér er um að ræða beiðni mína um að tvö mál verði tekin fyrir undir sérstökum lið eða
undir liðnum önnur mál á Aðalfundi Strandbúnaðar sem haldinn verður föstudaginn 29.
október, klukkan 15:30. Sjá fylgiskjöl fylgiskjöl 1, 2 og 3.  Af hverju gat stjórn
Strandbúnaðar ekki tekið ákvörðun um að mín beiðni væri tekin upp á aðalfundi félagsins?
 
Sú staða gæti því komið upp að aðalfundur tæki þá ákvörðun að hunsa mína beiðni.  Ef það
verður niðurstaðan, sem sennilega er líklegast, þá er farið fram á að það verði fært til bókar
á aðalfundinum. Jafnframt að gerð verði grein fyrir atkvæði einstakra hluthafa
Strandbúnaðar.  Á fundi með formanninum fyrr á árinu kom fram að sú staða gæti komið
upp það fjölgaði í hluthafahópnum og þannig gæti verið erfitt fyrir undirritaðan ná fram
sínum málum.
 
Kynningar Strandbúnaðar
Það verður að gera athugasemdir og leiðréttingar gagnvart því sem hefur komið fram í
kynningum formanns Strandbúnaðar: 

,, Þetta byrjaði miklu smærra en hefur vaxið gríðarlega á skömmum tíma, ekki síst
vegna þess að nú eru eldisfyrirtækin að koma inn í þetta“.  

 
Í þessu samhengi ber að nefna að strax á fyrstu ráðstefnunni 2017 komu 260 manns og í
framhaldinu hefur ráðstefnan vaxið í takt við aukningu í greininni, á árunum 2017-2019,
þrátt fyrir að almennt mættu tiltölulega fáir frá laxeldisfyrirtækjum í meirihluta erlendra
eigenda öll árin (fylgiskjal 4).  Í þessu samhengi má benda á að undirritaður byrjaði ekki að
skrifa sínar greinar um spillingu eða koma opinberlega með athugasemdir fyrr en að
lokinni ráðstefnu Strandbúnaðar árið 2019.  Fulltrúar fiskeldisfyrirtækja hafa alltaf verið
stór hluti af þátttakendum (fylgiskjal 4) og því óskiljanlegt hvað er átt við með ,,ekki síst
vegna þess að nú eru eldisfyrirtækin að koma inn í þetta“.  Ágæt tölfræði hefur verið haldin
um þátttakendur á Strandbúnaði eins og fram  kemur í fylgiskjali 4.
 
Hvert er formaðurinn að fara?
Í kynningum formannsins hefði e.t.v. verið heppilegra að hann hafi gert minna af því að
auglýsa sína kalkþörungavinnslu sem hefur ekkert með Strandbúnað eða Lagarlíf að gera. 
Það hefði eflaust verið skynsamara fyrir formanninn að þakka opinberlega fyrrverandi
framkvæmdastjóra fyrir frábært starf í þágu félagsins síðustu ár en að hans frumkvæði
væri ráðstefnan ekki til staðar.
 
E.t.v. mun formaður Strandbúnaðar svara því á aðalfundi félagsins af hverju hann hefur lagt
svo mikla áherslu að kynna sína eigin starfsemi og látið það vera að þakka fyrrverandi
framkvæmdarstjóra fyrir frábært starf í þágu félagsins.



 
Greinagerð framkvæmdastjórans
Með fundarboði á aðalfundi Strandbúnaðar fylgir með greinagerð núverandi
framkvæmdastjóra (fylgiskjal 5).  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.  Það er hægt að þvæla þetta mál fram og
til baka en niðurstaðan er skýr:

a. Það er verið að verja sjálftöku: Ólíkarkar þrýstu á að fyrrverandi framkvæmdastjóra
Strandbúnaðar væri bolað frá þar sem hans málflutningur gæti leitt til þess að
opinber rannsókn væri gerð á spillingarmálum við undirbúning og gerð laga um
fiskeldi.  Ólígarnir náðu að sölsa undir sig yfir 100 milljarða króna m.a. með að
misnota Landssamband fiskeldisstöðva og eru því miklir hagsmunir undir.

b. Hylma yfir spillingu: Sú ákvörðun var tekin af Strandbúnaði að styðja við ólígarkana, 
hylma yfir mína gagnrýni á spillingu, og þannig gerast þátttakandi í þöggun sem er
kerfisbundin aðferð til að koma í veg fyrir að fólk tjái skoðanir sínar.

c. Hvað var sagt?: Núverandi framkvæmdastjóri hringdi í hluthafa þegar unnið var að
því að bola undirrituðum frá og undruðust sumir framganga hans.  Hvað fór fram í
símtölunum verða hluthafar að upplýsa um.

d. Misnotkun: Núverandi framkvæmdastjóri er tengdur fjölskylduböndum aðila sem er
þátttakandi í braskinu og hefur því miður verið að láta misnota sig.

e. Fjárhagslegur ávinningur fyrir Matís:  Þeir fjármunir, þekking, gögn og sjálfboðavinna
sem undirritaður lagði í uppbyggingu á Strandbúnaði kemur nú af fullum notum fyrir
opinbert hlutafélag til að auka tengsli og samvinnu við laxeldisfyrirtæki í
meirihlutaeigu erlendra aðila, Matís til fjárhagslegs ávinnings.

f. Gert lítið úr minni vinnu: Það hefur verið reynt að gera lítið úr góðu starfi fyrrverandi
framkvæmdastjóra og þess gætt að nefna hann aldrei á nafn í kynningum
Strandbúnaðar.  Í staðinn hafa verið stundaðar kynningar sem vart geta verið til góðs
fyrir fyrrverandi framkvæmdarstjóra og í því sambandi má nefna kynningarfund
Matís þann 18. maí (fylgiskjal 3). 

g. ,,Fór bara“: Fyrrverandi framkvæmdastjóri, fór bara, skilaði vel af sér félaginu þar
sem hann vildi í raun Strandbúnaði það besta.

 
Framganga ólígarka
Það er ólíðandi og óþolandi eftir að ólígarkar sem höfðu valsast með stefnumótun
stjórnvalda sjálfum sér og sínum til fjárhagslegs ávinnings í framhaldinu noti
Strandbúnaðar til að stuðla að því að eðlileg og fagleg gagnrýni í mínu nafni sé þögguð
niður. Það er miður hvernig Strandbúnaður hefur látið misnota sig við að þagga niður mína
réttmætu gagnrýni á spillingu. Að sjálfsögðu eru margir sem standa að Strandbúnaði
fjárhagslega háðir ólígörkunum og mun því ekki styðja undirritaðan þó þeirra hugur standi
e.t.v. til þess.
 
Að lokum
Málið er kominn í þann farveg að Strandbúnaðar er orðinn þátttakandi í þöggun með að
reyna að hylma yfir mína gagnrýni á ólígarkarana er varðar spillingu. Því er ekki að leyna
að  áframhaldandi þöggun af hendi Strandbúnaðar mun bara styrkja mína vegferð gegn
spillingu.  Ef eitthvað er þá hefur framferði Strandbúnaðar sannfært undirritaðan um að
vegferðin í þessu máli sé í réttum farvegi. 



Hér er undirritaður að vinna að góðu samfélagsverkefni sem hægt er að vera stoltur af.
Vegferð mín gegn spillingu er komin með mjög áhugaverða ferilskrá og það verður
spennandi að fylgjast með hvenær málið fer í hámæli og þá umræðu sem þá verður tekin.

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
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