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Takk fyrir að svara póstinum – ég á því ekki að venjast að mér sér svarað í þessu máli.

Mér þykir afar leitt að þurfa að standa í þessu máli, en mér hreinlega ofbíður vinnubrögðin
– Haft skal í huga að undirritaður er mjög vel inn í þessu máli vegna verkefna sem unnin
hafa verið  undanfarin ár og tengjast þessu máli.

Þannig að það sé á hreinu þá tel ég Hafrannsóknastofnun hina ágætustu stofnun en hún er
ekki hafin yfir gagnrýni.  Varðandi vinnubrögðin við áhættumat erfðablöndunar þá fellur sú
vinna vel undir ,,alvarlega skemmd epli“.   Ég hef reynt að vera faglegur við gangrýni mína á
áhættumat erfðablöndunar sem því miður er ekkert annað en úthlutunarkerfi fyrir
laxeldisfyrirtæki í meirihlutaeigu erlendra aðila og hefur lítið sem ekkert með
umhverfisvernd að gera.

Þekkir ekki söguna
,,Ég þekki ekki alla forsögu þessara pistla eða alla söguna sem leiðir þig í þessar þungu
ásakanir í garð minna starfsmanna“. Ég skora á forstjóra Hafrannsóknastofnun að kynna sér
vel málið en allar upplýsingar er að finna á slóðinni: https://lagareldi.is/fljotandi-ad-
feigdarosi/

Ég hef ýmislegt reynt til að vekja athygli á málinu, bæði á áhættumati erfðablöndunar og
vinnubrögðum við undirbúning, gerða laga um fiskeldi og einnig jafnvel eftir að lögin voru
samþykkt. Í upphafi málsins (byrjun árs 2019) var mér bent á af
stjórnmálafræðingum/stjórnsýslufræðingum að það yrði ekki framgangur í málinu nema
með æsifréttamennsku – Ég ákvað þó að reyna að vera málefnalegur og faglegur í mínum
skrifum. 

,,Óeðlilegri tengingu við leppa“
Ég hef fengið munnlega ábendingu um að þannig sé málum háttað, að óeðlileg tengsli hafi
verið á milli ákveðna starfsmanna Hafrannsóknastofnunnar og íslenskra leppa erlendra
fjárfesta. Það eru að sjálfsögðu Gróusögur þar til annað kemur í ljós.  Þannig að það sé á
hreinu fullyrði ég ekkert um að það sé um óeðlileg tengsli að ræða. Aftur á móti þegar horft
er yfir sviðið þá vakna margar áleitnar spurningar um hvort þessi tengsli hafi og/eða séu til
staðar:

Landssamband fiskeldisstöðva var yfirtekið og leppar erlendra fjárfesta komu sér í
stefnumótunarhóp til að stuðla að miklum fjárhagslegum ávinningi.
Formaður stefnumótunarhópsins sem var lögfræðingur í ráðuneytinu fór fljótlega að
starfa fyrir Arnarlax eftir að stefnumótunarskýrslan var gefin út en stjórnarformaður
Arnarlax var einn af þeim sem voru í stefnumótunarhópinum.
Skrifstofustjóri ráðuneytisins hvarf úr ráðuneytinu fljótlega eftir útgáfu laganna árið
2019.  Það hefur verið kallað eftir skýringum, en líkleg ástæða er seinkun á útgáfu
fiskeldislaganna til að gefa laxeldisfyrirtækjum í meirihlutaeigu erlendra aðila
möguleika að komast í ákveðna stöðu í umsóknarferlinu og tugir milljarða króna
undir í formi eldisleyfa. 
Fenginn var starfsmaður til að vinna fyrir stefnumótunarhópinn sem jafnframt var
starfsmaður stjórnarformanns Arnarlax.  Starfsmaðurinn hafði aðstöðu í
ráðuneytinu.
Það hefur verið lögð mikil áhersla á þagga niður í þeim fáu sem hafa þorað að koma 
með gagnrýni. Í mín tilviki var mér hent út sem framkvæmdastjóri Strandbúnaðar
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(ráðstefna fyrir fiskeldi, skeldýrarækt og þörungarækt) vegna þrýstings frá
forsvarsmönnum laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu erlendra aðila.

 
Þetta snýst allt um að íslenskir leppar og erlendir fjárfestar nái sem mestum fjárhagslegum
ávinningi og margt hefur verið gert til að stuðla að framgangi í málinu – Málið snýst um tugi
milljarða króna eins og fram hefur komið í nýlegum skrifum mínum (líklega eru verðmæti
eldisleyfanna yfir 100 miljarða króna). Það er hollt fyrir þig og aðra að lesa síðustu greinar
mínar og þær sem birtast á næstunni um eignarhald og fjárhagslegan ávinning erlendra
fjárfesta og íslendra leppa.  Jafnframt er mikilvægt fyrir stofnunina að skoða hvort einhver
stoð sé í sögusögnum um óeðlileg tengsli á milli ákveðinna starfsmanna stofnunnar og
íslenskra leppa erlendra fjárfesta.
 
Óheiðaleika og ófaglegheit
Það er leiðinlegt að þurfa að nota svona orð. Já, ágæti nýr forstjóri Hafrannsóknastofnunnar
ég er að saka ákveðna fyrrverandi og núverandi starfsmenn stofnunnar um óheiðaleg og
ófagleg vinnubrögð og þykir mér það miður og óheppilegt að þurfa að ganga svo langt. Það
er sjálfsagt að skrifa grein eða greinar um óheiðaleika og ófaglegheit í þeim vinnubrögðum
sem hafa verið ástunduð með áhættumati erfðablöndunar, lið fyrir lið.  Ég hef reynt að vera
með hóflega gagnrýninn í mínum greinum á áhættumat erfðablöndunar en sjálfsagt að
grafa dýpra ef kallað er eftir því.  Skynsamlegast er þó að Hafrannsóknastofnun láti
framkvæma ,,naflaskoðun“ á þeim vinnubrögðum sem hafa verið viðhöfð í áhættumati
erfðablöndunar.  Eins og fram hefur komið í sumum minna greina, auglýsingum, bréfum og
tölvupóstum hef ég farið fram á opinbera rannsókn á undirbúningi og gerða laga um
fiskeldi en þar er áhættumat erfðablöndunar hluti af mun stærra máli.  Fram að þessu hafa
menn haft vit á því að svar ekki minni gagnrýni,  vekja þannig athygli á málinu og koma því í
hámæli.
 
Til skammar?
,,Ég held að þessi ófaglega umræða sem þú stendur fyrir í neðangreindum pósti sé í raun til
skammar og þeim málstað sem þú heldur á lofti vart til framdráttar“.   Þessu er að svar að ég
er afar stoltur af því að þora að stíga fram og benda á spillingu og m.a. hvernig
vísindastofnunin, Hafrannsóknastofnun hefur verið misnotuð í pólitískum tilgangi. Ég tel
mig vera hóflega gagnrýninn í mínum greinum og varast að láta draga mig út í
æsifréttamennsku.   Mín ráðlegging er að kynna þér málið betur áður komið er með slíkar
fullyrðingar.  Varðandi ,,vart til framdráttar“ má benda á að það hefur verðið lítill
framgangur í málinu, alger þöggun,  sem mun leiða til þess að smá saman verður breytt um
aðferðafræði við að reyna að upplýsa um málið og þá spillingu sem hefur viðgengist.
 
Ég er ekki að gera þetta að gamni mínu, þetta mál tekur mikinn tíma, kostar mig mikla
fjármuni og hefur neikvæð áhrif á að afla mér verkefna.  Þetta mál er eingöngu að skaði
fyrir mig persónulega og minn rekstur, en vonandi að aðrir njóti afrakstur af minni vinnu
seinna meir. 
 
Valtra yfir mína vinnu
Árið 2016 vann ég frummatsskýrslu fyrir Háafell sem er félag í eigu Íslendinga.   Vandað var
til verka og lagt til mótvægisaðgerðir, er varðar erfðablöndun, sjúkdóma, laxalús og lífræn
álags eins og best þekkist erlendis. Í stutt máli var valtað yfir tillögunar í opinnberri skýrslu
starfshóps sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um stefnumótun í fiskeldi sem gefin var



út 23. ágúst 2017 – Tillögum mínum fylgdi að vísu mikill kostnaður sem hugnaðist ekki
öllum. Þar var áhættumat erfðablöndunar eitt af meginþema skýrslunnar.  Að sjálfsögðu
verða tillögur mínar teknar upp hér á landi þegar fram líða stundir enda byggt á því sem
best þekkist erlendis. Sumir sérfræðingar Hafrannsóknastofnunnar er m.a. byrjaðir að
benda á að fjarlægja eldislax úr veiðiám o.s.frv.
 
Í þessu samhengi má einnig benda á að fagleg og heiðarleg vinna mín við gerð
frummatsskýrslu hefur valdið Háafelli fjárhagslegu tjóni. Það er e.t.v. kominn tími til að
biðja forsvarsmenn Háafells opinberlega afsökunar að hafa valdið fyrirtækinu tjóni og fyrir
þær sakir einar að hafa unnið faglega og heiðalega í minni vinnu.  Skoðaðu vinnubrögð
laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu erlendra aðila í umhverfismatinu hjá Skipulagsstofnun
og berðu saman við þau vinnubrögð sem viðhöfð voru í tilfelli Háafells. Matsskýrslu
Háafells er að finna á slóðinni: https://www.skipulag.is/umhverfismat-
framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/alit-skipulagsstofnunar/nr/855
 
Ráðgjafanefnd
Ráðgjafanefnd Hafrannsóknastofnunar fékk síðasta póst frá mér.  Nefndarmenn í
ráðgjafanefndinni bentu mér umboð þeirra hafi runnið út á síðasta ári.  Vonandi verður ný
ráðgjafanefnd fljótlega skipuð og í framhaldinu verði hægt að senda póst til hennar. Ég bæti
því ráðuneytisstjóranum og skrifstofustjórum ráðuneytisins inn á þennan póst.
 
Gögn til yfirlestrar
Í meðfylgjandi fylgigögnum eru skrif mín um áhættumat erfðablöndunar af því sem hefur
verið birt fram að þessu. Einu sinni hefur mér verið svarað vegna greinaskrifa minna og þá
af sviðstjóra fiskeldis hjá Hafrannsóknastofnun og í svari mínu við hans skrifum vísa ég til
skýrslu vísindanefndar sem er einnig að finna í viðhengi. Það er holt fyrir nýjan forstjóra
Hafrannsóknastofnunnar að lesa skýrslu vísindanefndar – Í hvaða skúffu er sú skýrsla
núna?
 
Ágæti forstjóri Hafrannsóknastofnunar, ég vona að þú sínir þá skynsemi að setja þig vel inn
í málið og viðhafir faglegri vinnubrögð en fyrrverandi forstjóri stofnunarinnar.
 
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
 
 
 

From: Þorsteinn Sigurðsson <thorsteinn.sigurdsson@hafogvatn.is> 
Sent: þriðjudagur, 10. ágúst 2021 15:07
To: Valdimar Ingi Gunnarsson <valdimar@sjavarutvegur.is>
Cc: Framkvæmdastjórn <framkvaemdastjorn@hafogvatn.is>
Subject: RE: Lög um fiskeldi – Auðlind í eigu útlendinga, ný stefna á Íslandi?
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Sæll Valdimar,
Það er nokkuð hraustleg gusan sem þú sendir Hafrannsóknastofnun í þessum pósti.  Það má vera
að einhverir skilji þær aðdróttanir sem þú ert með en ég verð að segja að ummælin um
,,alvarlega skemmd epli“ séu hinsvegar þess eðliðs að ég tel mig knúin til að biðja þig að útskýra
þitt mál.  Þá eru alvarlegar ásakanir sem þú kemur með.  Ég þekki ekki alla forsögu þessara pistla
eða alla söguna sem leiðir þig í þessar þungu ásakanir í garð minna starfsmanna.  Ég er hinsvegar
rasandi á því hvernig þú kastar fram orðum eins og óheðarleika, ófalegheitum, óeðlilegri
tengingu við leppa, að stofnunin fylgi fyrirmælum æðra yfirvalds og svo framvegis.
Þar sem ég þekki þig af öðru í gegnum tíðina en ófaglegum aðdróttunum þá er ég mjög undrandi
á þessum skrifum og óska eftir því að þú útskýrir þitt mál fyrir mér þannig að ég skilji efnislega
hvað það er sem þú í raun ert að gagnrýna.
 
Hér á stofnuninni tel ég fólk vinna af heilindum að öllum þeim málum sem stofnunini er gert
samkvæmt lögum (m.a. lögum og reglum um fiskeldi) að sinna og þínar ásakanir um eitthvað
annað þarfnast skýringa enda um þungar aðdróttanir að ræða í pistlinum.  Ég held að þessi
ófaglega umræða sem þú stendur fyrir í neðangreindum pósti sé í raun til skammar og þeim
málstað sem þú heldur á lofti vart til framdráttar.
Með vinsemd,
 
Þorsteinn Sigurðsson
Forstjóri / CEO
Hafrannsóknastofnun - rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna /
Marine and Freshwater Research Institute
Fornubúðir 5, 220 Hafnarfjörður
Sími / Tel: + 354 575 2050 
thorsteinn.sigurdsson@hafogvatn.is
www.hafogvatn.is
 

From: Valdimar Ingi Gunnarsson <valdimar@sjavarutvegur.is> 
Sent: mánudagur, 9. ágúst 2021 09:30
To: Valdimar Ingi Gunnarsson <valdimar@sjavarutvegur.is>
Subject: Lög um fiskeldi – Auðlind í eigu útlendinga, ný stefna á Íslandi?
 
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 nú að finna greinina ,,Lög um fiskeldi – Auðlind í eigu útlendinga, ný stefna á
Íslandi?“. 
 
Margir misnotaðir
Það er sorglegt hvernig opinberir starfsmenn og stofnanir eru misnotaðar til að tryggja
íslenskum leppum og erlendum fjárfestum mikinn fjárhagslegan ávinning. Uppbygging
sjókvíaeldis á Íslandi byggist á  því að tryggja mikinn fjárhagslegan ávinning fyrir lítinn
fjársterkan hóp.  Um það munu næstu greinar mínar fjalla.
 
Eflaust hefur fyrriverandi alþingismaður, ráðherra og forseti alþingis vilja láta gott af sér
leiða með að aðstoða íslenska leppa með ,,lobbíisma“.  Hann veltir því eflaust núa fyrir sér
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hvort hann hafi verið misnotaður eins og sumir aðrir til að tryggja ákveðnum aðilum
mikinn fjárhagslegan ávinning.
 
Hafrannsóknastofnun
Í fyrri pósti gleymdist að setja forstjóra Hafrannsóknastofnunnar inn á tölupóstlistann og er
því vísað til tölvupósts hér að neðan. Því miður hefur Hafrannsóknastofnun látið misnota
sig í pólitískum tilgangi og ákveðnir fyrrverandi og núverandi starfsmenn komist upp með
ófagleg og óheiðaleg vinnubrögð til að tryggja íslenskum leppum og erlendum fjárfestum
fjárhagslegan ávinning. Hér er ekkert fullyrt um hvort óeðlileg tenging hafi verið á milli
íslenskra leppa og ákveðna vísindamanna Hafrannsóknastofunnar eða stofnunin hafi þurft
að fylgja fyrirmælum æðra yfirvalds en stofnunin getur þá upplýst opinberlega um það.
 
Ófagleg vinnubrögð
Undirritaður hefur lagt sig fram að vinna faglega að umhverfismálum laxeldis í sjókvíum, en
því miður er ekki hægt að segja það sama um Hafrannsóknastofnun. Mér ofbíður
vinnubrögð ákveðinna ,,sérfræðinga“ Hafrannsóknastofnunnar. Það er orðið tímabært að
stjórnendur og ráðgjafanefnd Hafrannsóknastofnar fara í ,,naflaskoðun“ um vinnubrögð
stofnunarinnar og er það við hæfi með tilkomu á nýjum forstjóra.  Menn geta verið
sammála um ágæti Hafrannsóknastofnunarinnar en vandamálið er að innan hennar hafa
verið og eru ,,alvarlega skemmd epli“ – Ef ástæðan er að mönnum er fyrirskipað að vinna
ófaglega af æðra yfirvaldi þá væri við hæfi að það kæmi opinberlega fram.   Stjórnendum
Hafrannsóknastofnunnar er hér með bætt inn á tölvupóstlistann og ráðgjafanefnd
stofnunarinnar, þeim fulltrúum sem undirritaður hefur tölvupóstfangið hjá.
 
Þeir sem vinna faglega
Undirritaður hefur lagt sig fram að benda á fyrirbyggjandi aðgerðir og vöktun eins og best
þekkist erlendis þar sem markmiðið er að lágmarka umhverfisáhrif laxeldis í sjókvíum. Um
þessar tillögur verður fjallað og vinnubrögð stjórnvalda þegar frá líður og við rétta
tímasetningu.  Hafrannsóknastofnun er bent á hvernig Laxfiskar standa að sinni vinnu er
varðar vöktun á laxastofnun, vinnubrögð eins og best þekkjast í löndum þar sem
umhverfismál eru tekin alvarlega, nokkuð sem stofnunin getur tekið til fyrirmyndar. 
Jafnframt er Hafrannsóknastofnun bent á það hvernig Náttúrustofu Vestfjarða stendur að
vöktun á laxalús á villtum laxastofnum, sem tekur mið að því sem best þekkist erlendis,
nokkuð sem stofnunin getur haft til fyrirmyndar. Starfsmönnum hjá Náttúrustofu
Vestfjarða og Laxfiska er nú einnig bætt inn á tölvupóstlistann.
 
Met stækkandi tölvupóstlist og af tæknilegum ástæðum verður ekki hægt að sjá hverjir fá
tölvupóstinn framvegis. Það verður þó alltaf tekið fram hverjum er bætt inn á listann hverju
sinni.
 
Næsta grein sem verður birt ber heitið ,, Lögum fiskeldi – Verðmæti eldisleyfa Arnarlax“. 
Reynar var hún birti í morgun óvænt, áhuginn er orðinn það mikill fyrir þessu máli að í stað
þess að þurfa að bíða í nokkrar vikur með birtingu tekur það núna aðeins örfá daga. 
 
 
Valdimar Ingi Gunnarsson
Sjávarútvegsþjónustan ehf.
Helgubraut 17
200 Kópavogur


