
From: Valdimar Ingi Gunnarsson 
Sent: mánudagur, 19. júlí 2021 07:07
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>; Drífa Bjarnadóttir - Lindafiskur ehf.
(drifa@lindarfiskur.com) <drifa@lindarfiskur.com>; Einar Kr. Guðfinsson (ekg@ekg.is)
<ekg@ekg.is>; Guðmundur Gíslason (gudmundur@icefishfarm.com)
<gudmundur@icefishfarm.com>; Kjartan Ólafsson (ko@markopartners.com)
<ko@markopartners.com>; Ragnar Jóhannsson <ragnar.johannsson@hafogvatn.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: Grein og fleirum bætt inn á listann

Ágætu félagar

Undanfarna mánuði hafa margar greinar verið skrifaða þar sem bent hefur verið á og
gagnrýnd spilling innan atvinugreinarinnar, sjá yfirlit á slóðinni:
https://lagareldi.is/fljotandi-ad-feigdarosi/

Í viðhengi er að finna greinina ,,Lög um fiskeldi – Grunnur lagður að erlendu eignarhaldi
með ,,lobbíisma“ og spilltri stjórnsýslu“. 

Hér er lítilsháttar komið inn á erlent eignarhald sem vissulega er viðkvæmt mál.   Nú er
komið að því að fjalla um viðkvæmu málin, fjárhagslegan ávinning og erlent eignarhald og
verður það eitt megið þema í næstu greinum.

Það er ekki hægt annað en að dáðst af þeim sem hafa unnið að ,,lobbíisma“ undanfarin ár. 
Þeir aðilar hafa unnið gott starf fyrir þá sem hafa fengið mestan fjárhagslegan ávinninginn. 
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Þessi vinna ,,lobbíismanna“ er í raun hrein snilld en ótrúlegt að hafa geta viðgengist á
Íslandi eða er það ekkert óvænt?
 
Vinnubrögðin
Er að vinna að því m.a. að kortleggja allt ferlið við ,,lobbíismann“ í þessu máli nokkur ár
aftur í tímann.  Það gekk á ýmsu í Landsambandi fiskeldisstöðva fyrrihluta ársins 2017. 
Það er hluti af ferlinu til mikils fjárhagslegs ávinnings fyrirtækja sem nú eru nær alfarið í
erlendri eigu. Reynt verður að vinna faglega og lögð áhersla á að í mínum greinaskrifum
verði farið með rétt mál. Til þess að þannig geti orðið væri æskilegt að fá að lesa yfir
fundagerðir Landssambands fiskeldisstöðva á þessum tíma. Skrifleg gögn eru alltaf besta
heimildin en ef þau fást ekki væri gott að fá ,,gott spjall“ með einum eða fleiri
stjórnarmönnum Landssambands fiskeldisstöðva.    Vegna þessarar beiðni er stjórn
Landsambands fiskeldisstöðva og tveimur fyrrverandi framkvæmdarstjórum bætt inn á
tölvupóstlistann.
 
Þöggun
Menn hafa almennt farið þá leið að svara ekki greinum mínum sem er að sjálfsögðu
skynsamlegast og mikilvægt í þöggunarferlinu.  Sviðsstjóri fiskeldis á Hafrannsóknastofnun
er sá eini sem hefur veitt mér þann heiður að svara og er honum því núna bætt inn á
tölvupóstlistann.  Sviðstjóranum var svarað með að vísa í skýrslu vísindanefndar sem fékk
það hlutverk að rýna áhættumat erfðablöndunar. Að sjálfsögðu verður reynt að stinga
þeirri skýrslu undir stól.   Það er að vísu ekki búið að svara öllu sem kom fram í grein
sviðstjórans og verður það gert seinna.
 
Vísindin eru notuð í pólitískum tilgangi
Það er miður að vísindin eru notuð í pólitískum tilgangi, eins og er í tilfelli áhættumats
erfðablöndunar þar sem hin ágæta stofnun, Hafrannsóknastofnun leikur stórt hlutverk (eða
ákveðnir núverandi og fyrrverandi starfsmenn innan stofnunarinnar).  Skynsamlegt er fyrir
nýjan forstjóra Hafrannsóknastofnunnar að kynna sér þau mál vel áður en vinnubrögðin
komast í hámæli. Fara yfir hvernig Hafrannsóknastofnunin getur unnið sig út úr þessu máli
þannig að stofnunin verði fyrir sem minnstum álitshnekki.  Forstjóranum er hér með bætt
inn á þennan tölvupóstlista. Greinar mínar þar sem er að finna gagnrýni á áhættumatið er
hægt að sækja á ofannefndri slóð.
 
Þið verðið upplýst áfram um næstu greinar.  Grein sem núna bíður birtingar heitir ,,Lög um
fiskeldi - Auðlind í eigu útlendinga, ný stefna á Íslandi?“
 
En opps, það er búið að birta greinina eftir nokkra daga frá innsendingu – Áður hefur þurft
að bíða í nokkrar vikur eftir birtingu hjá Morgunblaðinu – Er eitthvað að breytast?  Sendi
þessa grein fljótlega til ykkar.
 
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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