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Eins og fram kom í síðasta pósti hér að neðan er nú byrjað að fjalla um viðkvæmu málin.
Komið að efni þar sem 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.

Í viðhengi er nú að finna greina:
Stór laxeldisfyrirtæki og lítil sjávarútvegsfyrirtæki?

Næsta grein
Í næstu grein verður fjallað um erlent eignarhald í laxeldi. Vinna stefnumótunarhópsins
árið 2017 gekk út á að stærstum hluta að útbúa leikreglur sem tryggðu mikinn
fjárhagslegan ávinning fyrir íslenska leppa og erlenda fjárfesta.  Unnið var á móti því að sett
yrði hindranir á eignarhald erlendra fjárfesta þannig að hægt væri að:

Setja laxeldisfyrirtækin á erlendan hlutabréfamarkað, auka eftirspurnina og ná
miklum fjárhagslegum ávinningi.
Einn eða fáir erlendir aðilar eignist meirihluta, verðleggja hlutabréfin, selja síðan
ákveðinn hluta bréfanna við skráningu á erlendan hlutabréfamarkað og eiga þannig
möguleika ná til baka öllum þeim fjármunum sem búið var að leggja í félagið –
Jafnvel að eignast meirihluta í félaginu án þess að leggja neina fjármuni í það.

Opinber rannsókn
Það hafa verið sendar nokkrar beiðnir til Umboðsmann Alþingis og óskað eftir opinberri
rannsókn vegna þeirra alvarlegu annmarka á vinnubrögðum starfshóps um stefnumótun í
fiskeldi.  Umboðsmaðurinn hefur sýnt þá kurteisi að svar mínu beiðnum en því miður hefur
það ekki leitt til þess að fram hafi farið opinber rannsókn mér vitanlega. Umboðsmanni
Alþingis er nú bætt inn á stækkandi tölvupóstlista.

Undirritaður hefur unnið við fiskeldi í um 30 ár og komið að fjölmörg verkefnum fyrir
stjórnvöld er tengjast fiskeldi, s.s. komið að skrifum á lögum og reglugerðum.  Gagnrýnd
hefur verið sú spilling sem hefur átt sér stað við undirbúning og gerða laga um fiskeldi og er
yfirlit um málið á slóðinni: https://lagareldi.is/fljotandi-ad-feigdarosi/

Best er að finna allar greinar er tengjast málinu á slóðinni: https://sjavarutvegur.is/?
page_id=1017
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