
From: Valdimar Ingi Gunnarsson 
Sent: mánudagur, 13. september 2021 12:07
To: Valdimar Ingi Gunnarsson (valdimar@sjavarutvegur.is) <valdimar@sjavarutvegur.is>
Subject: Stefnumótunarskýrslan - Hvar er stefnumótunin fyrir íslensk fyrirtæki?

Ágætu félagar

Undanfarna mánuði hafa margar greinar verið birtar þar sem m.a. er fjallað um spillingu
við undirbúning og gerða laga um fiskeldi og jafnvel einnig eftir að lögin voru samþykkt frá
Alþingi Íslendinga, sjá yfirlit á slóðinni: https://lagareldi.is/fljotandi-ad-feigdarosi/

Hvar er stefnumótun fyrir greinina?
Það sem átti að vera stefnumótun stjórnvalda og greinarinnar var að stefnumótun íslenskra
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leppa og erlendra fjárfesta. Skýrsla starfshóps sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um
stefnumótun í fiskeldi er að finna í viðhengi – Kaflar 14 og 15 eru sérstaklega áhugaverðir
og verður fjallað um þá seinna í mínum greinum. Stjórnarformenn Arnarlax og Fiskeldis
Austfjarða sátu í stefnumótunarhópnum þar sem unnið var að því að verja hagsmuni
laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu erlendra aðila til fjárhagslegs ávinnings á kostnað
íslenskra fiskeldisfyrirtækja. Það einkennilega við þetta allt saman var að
stjórnarformennirnir voru fulltrúar Landssamband fiskeldisstöðva í
stefnumótunarhópnum og áttu að vinna að stefnumótun á þágu atvinnugreinarinnar.  Inn á
tölvupóstlistann er nú bætt við fulltrúum fyrirtækja í fiskeldi, skeldýra- og þörungarækt. 
 
Málefni Strandbúnaðar (Lagarlíf)
Tölvupóstsamskiptin byrjuðu með málefnum Strandbúnaðar og í stuttu máli hefur
eftirfarandi komið fram í samskiptunum:

Núverandi framkvæmdastjóra Strandbúnaðar segir ,,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 um að ræða samtal við eigendur
Strandbúnaðar þar sem talið var nauðsynlegt að bola frá fyrrverandi
framkvæmdarstjóra.  Af hverju opinbera viðmælendur ekki hvað koma fram í
þessum samtölum og hvaða afstöðu þeir tóku.
Fyrrverandi framkvæmdastjóra var ráðlagt að leita sér hjálpar við „vænisýki, enda
veldur hún þér bara óþarfa vanlíðan“. (Hér er að sjálfsögðu um að ræða þekkta
aðferðafræði til að beita á þá sem þora að stíga fram og benda á spillingu).
Fram kemur í kynningu hjá Matís ,,Fyrrverandi framkvæmdarstjóri Strandbúnaðar
þurfti skyndilega að hætta“ og ,,Matís tók að sér framkvæmdarstjórn í neyð“. (Þetta eru
ekki glæsilegar kveðjur frá opinberum starfsmanni/stofnun sem yfirtekur félagið til
að reyna að þagga niður í undirrituðum -  Því er velt fyrir sér hvort undirritaður sé
orðinn afbrotamaður, og hver er þá glæpurinn?)
Fram kemur í kynningu hjá Matís ,,Til að auka samskipti við eldis- og ræktunargreinar
hefur Matís tekið að sér framkvæmdarstjórn fyrir Lagarlíf (áður Strandbúnaður)….“ 
(Spurt er, var það markmiðið með stofnun Strandbúnaðar að opinber stofnun geti
nýtt sér vinnu frumkvöðla sér til fjárhagslegs ávinnings?)
Farið hefur verið fram á að gerð verði skrifleg greinagerð um aðdraganda og
framkvæmd þess að fyrrverandi framkvæmdarstjóri Strandbúnaðar var bolað frá og
ekki minnst raunverulegum ástæðu þess (Eflaust koma menn til með að leggja sig
fram við að svara ekki og þannig stuðla að þöggun í málinu).

Undirritaður hafði frumkvæði að því að Strandbúnaður var stofnaður, lagði í verkefnið
verulega sjálfboðavinnu og fjárhagslegan stuðning og stuðlaði að því að vettvangurinn væri
hlutlaus og unnið væri faglega.  Þakklætið og kveðjurnar eru að fyrrverandi
framkvæmdastjóra Strandbúnaðar var bolað frá eins og einhverri ,,druslu“.  Enginn innan
greinar hefur haft kjark til að stíga fram og þakka fyrrverandi framkvæmdarstjóra
Strandbúnaðar opinberlega fyrir frábært starf við rekstur Strandbúnaðar undanfarin ár. 
Það skal þó tekið fram að ég hef vissan skilning á því að menn þori ekki að stíga fram vegna
þess að það gæti haft afleiðingar.
 
Þegar unnið var að því að bola frá fyrrverandi framkvæmdastjóra kom það fram í
umræðunni að laxeldisfyrirtæki í meirihlutaeigu erlendra aðila ætluðu að styrkja
Strandbúnað.  Nú í fyrsta skipti koma Arnarlax og Arctic Fish Farm inn sem styrktaraðilar –



Hvað ætli félögin hafi greitt mikið fyrir að Standbúnaður losaði sig við fyrrverandi
framkvæmdastjóra?

Það athyglisverða í þessu máli er að litla manninum (sem er reyndar með stærri mönnum)
er einum refsað fyrir þá sök eina að benda á spillingu innan greinarinnar.  Það ekki glæpur
að misnota aðstöðu sína og ná í framhaldinu að verða milljarðamæringur.

Upplýsa
Sendir hafa verið tölvupóstar til stækkandi hóps til að benda á greinar sem undirritaður
hefur verið að birta, lagt til að farið verði  í ,,naflaskoðun“ og upplýsa um ýmis mál er
tengjast spillingu innan greinarinnar. Jafnframt hefur verið kallað eftir upplýsingum vegna
skrifa á greinagerð þar sem spillingarmál innan atvinnugreinarinnar verður skoðuð í stóra
samhenginu. Í síðustu tölvupóstum hefur m.a. verið tekið fyrir í mjög stuttu máli:

Kallað eftir fundagerðum frá Landssambandi fiskeldisstöðva  frá þeim tíma sem
unnið var að stefnumótun fyrir fiskeldi.
Kallað eftir gögnum frá samráðsnefnd um fiskeldi vegna áhættumats erfðablöndunar.
Lagt til að ráðgjafanefnd Hafrannsóknastofnar láti fara fram ,,naflaskoðun“ vegna
áhættumats erfðablöndunar (það kom reyndar í ljós umboð nefndarinnar var
útrunnið).
Kallað eftir því að fram færi ,,naflaskoðun“ hjá Hafrannsóknastofnun vegna
áhættumats erfðablöndunar .
Bent á að Matís er þátttakandi í þöggunarferli.
Bent er á að farið sé með hótunum og opinberir starfsmenn misnotaðir.

Undirritaður er kominn í sömu stöðu og um 1990 að skammast sín fyrir að vinna við
fiskeldi, það er mjög miður og vonandi að það vari ekki allt of lengi.  Um það ævintýri var
skrifuð bókin Laxaveislan mikla eftir blaðamanninn Halldór Halldórsson og gefin út af
Fjölva útgáfu árið 1992.   Það er hollt fyrir fiskeldismenn að lesa þessa bók og bera saman
við það sem nú er að gerast.  Jafnframt er mælt með að lesa bókina Undir yfirborðinu.
Norskt laxeldisævintýrið – Lærdómur fyrir Íslendinga gefið út af Uglu og Magnús Þór
Hafsteinsson íslenskaði.  Þar má finna ýmsar lýsingar á því sem líkist því sem hér hefur
verið að gerast við uppbyggingu laxeldis í sjókvíum. 

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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