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Ágætu félagar

Nú erum við byrjuð að koma inn á hvernig íslenskir leppar erlendra fjárfesta hafa unnið að
því að koma í veg fyrir að settar yrðu hindranir sem gætu haft áhrif á mikinn fjárhagslegan
ávinning þeirra og erlendra fjárfesta.  Vegna kosninga hefur hægt á birtingu greina minna í
fjölmiðlum og fylgir því ekki með ný grein frá mér að þessu sinni.

Stefnumótun
Það er orðið tímabært að Íslendingar láti gera stefnumótun en ekki íslenskir leppar
erlendra fjárfesta eins og verið hefur undanfarin ár.  Í því samhengi ber að fanga fundi
Vestfjarðastofu um Framtíðarsýn í fiskeldi.  Nýlega var gefin út skýrslan Framtíð fiskeldis á
Íslandi sem er að finna í viðhengi. Skýrsla sem getur verið einn af grunnunum að alvöru
stefnumótun í fiskeldi fyrir Íslendinga.   Undirritaður hefur gert fjölmargar athugasemdir
við undirbúning (stefnumótunina) og gerða laga um fiskeldi, sjá yfirlit á slóðinni:
https://lagareldi.is/fljotandi-ad-feigdarosi/

https://lagareldi.is/fljotandi-ad-feigdarosi/


Framtíðasýn í fiskeldi
Undirritaður kom með spurningu um eignarhald í fiskeldi á fundi Vestfjarðarstofu um
Framtíðarsýn í fiskeldi.  Hér er um að ræða mjög viðkvæmt mál og undirritaður fylgdi ekki
eftir sinni spurningu, þar sem það var ekki talið viðeigandi á þessum fundi. En fram kom í
mínu máli að ég mynd fylgja því eftir á öðrum vettvangi. Sjá slóðina:
https://www.facebook.com/events/229371622484209/

Eitt svarið var mjög athyglisvert hjá einum í panel að mikilvægt væri að fá erlenda
fjárfesta.  Í þessu samhengi er vert að benda á að erlendir fjárfestar og íslenskir leppar,
sérstaklega þeir sem komu fyrst að borðinu, mun þegar upp er staðið fá verulega eign í
laxeldisfyrirtækjum jafnvel án þess að leggja krónu í verkefnið.  Um þetta verður komið inn
á í greinum á næstu mánuðum og árum. 

Framtíð fiskeldis á Íslandi
Í þessari skýrslu er horft tiltölulega hlutlaust yfir sviðið. Í skýrslunni Framtíð fiskeldis á
Ísland er réttari og heiðalegri umfjöllun um eignarhald erlendra aðila í sjókvíaeldi er var í
opinnberri skýrslu, Skýrslu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um stefnumótun í
fiskeldi. Við látum þá skýrslu aftur fylgja með í viðhengi.

Til að fyrirbyggja misskilning kom ég ekki að eða las yfir skýrsluna Framtíð fiskeldis á
Íslandi fyrir birtingu,  var aðeins ein af viðmælendum. Undirritaður er ekki endilega
sammála öllu því sem fram kemur í skýrslunni. Í umfjölluninni í skýrslunni er farið
varfærnislega í umfjöllun um viðkvæm mál af skiljanlegum ástæðum. Það eru ekki margir
sem þora, nenna eða vilja koma sér í ónáð með að tala hreint út og bera sannleikann á borð
lesandans.

Verður áframhald á spillingunni?
Ágætu félagar, málið snýst um tugmilljarða hagnaðarvon.  Það er því ekki skrýtið að menn
fari með hótunum og reyni að þagga niður í þeim sem gætu haft neikvæð áhrif á framgang
málsins.

Framundan eru útboða á eldisleyfum, þar sem fróðlegt verður að sjá hvort áframhald verði
á spillingunni eða menn sýni þá skynsemi s.s.  setja reglur um eignarhald og stærð
laxeldisfyrirtækja en um það mun ég fjalla í næstu tveimur greinum. Vonandi tekst
opinberum starfsmönnum nú betur að gæta hagsmun Íslendinga en reyndin var með
fiskeldisfrumvarpið sem varð að lögum árið 2019.

Á tölvupóstlistann verður nú bætt við öllum starfsmönnum á skrifstofu matvælaöryggis og
fiskeldis í Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu, starfsmönnum Vestfjarðastofu og
höfundum skýrslunnar,  Framtíð fiskeldis á Íslandi.

Valdimar Ingi Gunnarsson
Sjávarútvegsþjónustan ehf.
Helgubraut 17
200 Kópavogur
GSM 6952269
Netfang: valdimar@sjavarutvegur.is

https://www.facebook.com/events/229371622484209/
mailto:valdimar@sjavarutvegur.is

