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Sæl

Það sem átti að vera að stefnumótun stjórnvalda og greinarinnar varð að stefnumótun
laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu erlendra aðila til mikils fjárhagslegs ávinnings. Í þessari
stefnumótun var kröfum eða óskum sveitafélaga og þeirra sem vilja umhverfisvænt laxeldi
ýtt til hliðar. Stefnumótunin snérist að stórum hluta um að tryggja leikreglur sem gátu
stuðlað að miklum fjárhagslegum ávinningi íslenskra leppa og erlendra fjárfesta.
Fjárhagslegur ávinningur hefur verið mikill eins og fram kemur í þessum síðustu greinum
mínum:

Fylgiskjal 1: Lög um fiskeldi – Auðlind í eigu útlendinga, ný stefna á Íslandi?
Fylgiskjal 2: Lögum fiskeldi – verðmæti eldisleyfa Arnarlax
Fylgiskjal 3: Lög um fiskeldi – verðmæti eldisleyfa Fiskeldis Austfjarða
Fylgiskjal 4: Verðmæti eldisleyfa sem eru í eigu útlendinga

Einnig eru Fiskeldisfréttir látnar fylgja með en þar er að finna fjölmargar greinar sem áður
hafa verið birtar í Morgunblaðinu og fjalla um vinnubrögðin eða spillinguna sem hefur
einkennt þetta mál.

Stefnumótunarskýrslan og greinagerð
Í skýrslu starfshóps sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um stefnumótun í fiskeldi frá
árinu 2017 var lagður grunnur að miklum fjárhagslegum ávinningi.  Íslenskir leppar
erlendra fjárfesta hafa síðan fylgt málinu eftir í stjórnsýslunni og markvisst unnið að því að
þagga niður athugasemdir.

Undirritaður vinnur nú að greinagerð um vinnubrögðin við undirbúning og gerð laga um
fiskeldi og jafnframt hvernig staðið hefur verið að málum  eftir að lögin voru samþykkt. Við
heimildaöflun verður kallað eftir skriflegum gögnum og jafnframt rætt við fjölmarga er
málið varðar og þá sem sitja á ákveðnum upplýsingum. Mikilvægt er að faglega verði unnið
og greinagerðin byggi á staðreyndum. Það sem undirritaður vinnur þetta verkefni með
fullri vinnu mun heimildaöflun og samtali ekki ljúka fyrr en í lok ársins.  Greinagerðin
verður því aldrei birt fyrr, því miður,  en á næsta ári. Í þessari vinnu er undirritaður í raun
að taka að sér hlutverk rannsóknablaðamanns.

Stefnumótunarhópurinn og upplýsingaöflun
Stefnumótunarhópurinn hefur verið í lykilhlutverki og eflaust finnst sumum núna að þeir
hafi verið blekktir. Ef einhver hefur verið í vafa að hverju var stefnt á fundum og gerð
stefnumótunarskýrslu ættum þeim að vera það ljóst núna eftir lestur greina sem er að finna
í viðhengi. Undirritaður hefur fengið allar fundagerðir stefnumótunarhópsins, sem voru
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brotakenndar og ekki mikið á þeim að græða, en þó þetta:
„Ákveðið að nefndarmenn fái sendar glærur og áhættumatsskýrslu eftir klukkan 14
þegar hlutabréfamarkaði í Noregi hefur verið lokað“.

Hér hefðu opinberir starfsmenn átt að kveikja á perunni og aðvara sína yfirmenn um það
sem var að gerast.  Hugsanlegt er þó að það hafi verið gert.

Undirritaður óskar eftir fundi með formanni stefnumótunarhópsins og mun fljótlega senda
formlega beiðni. Jafnframt er óskað eftir samtali við aðra innan stefnumótunarhópsins sem
ekki unnu markvisst að fjárhagslegum ávinningi fyrir sig og sína. Fulltrúum
stefnumótunarhópsins er nú bætt inn á þennan tölvupóstlista.

Sveitastjórnarmenn
Sveitastjórnarmenn reyndu samtal við stefnumótunarhópinn og stjórnvöld með það að
markmiði að tryggja sem best hagsmuni samfélaga í litlum viðkvæmum sveitafélögum þar
sem laxeldisfyrirtæki eru með sitt sjókvíaeldi. Í stuttum máli var þeim lítið ágengt á móti
málflutningi íslenskra leppa erlendra fjárfesta. Undirritaður mun hafa samband við þá
sveitastjórnarmenn sem tóku þátt í þessu samtali til að afla upplýsinga í fyrirhugaða
greinagerð.  Fulltrúum sveitafélaga er nú bætt inn á þennan tölvupóstlista.

Þeir sem hafa áhuga að kynna sér betur þetta mál er bent á að fara inn á slóðina: 
https://lagareldi.is/fljotandi-ad-feigdarosi/
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