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Lög um fiskeldi - Að fanga ríkisvaldið og ná fjárhagslegum ávinningi

M

álið varðar vinnubrögðin
við undirbúning og
gerða laga um fiskeldi þar sem
fjársterkir hagsmunaaðilar
mótuðu leikreglurnar sjálfum
sér og sínum til fjárhagslegs
ávinnings. Hinn 17. október
2019 var birt auglýsing í
Morgunblaðinu þar sem kallað
var eftir opinberri úttekt á
þeim vinnubrögðum sem
voru viðhöfð við undirbúning
og gerð laga um fiskeldi.
Samtals voru birtar fjórar
auglýsingar án þess að það
skilaði árangri. Áður hafði
m.a. stjórnskipunar- og
eftirlitsnefnd Alþings verið sent
bréf þar sem vakin var athygli
nefndarinnar á vinnubrögðum
starfshóps sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra um
stefnumótun í fiskeldi, en lög
um fiskeldi sem samþykkt voru
árið 2019 byggist að mestu á
tillögum starfshópsins.
Auðlindin
Margir firðir á Íslandi gefa gott
skjól til sjókvíaeldis og eru
að því leiti auðlind sem bæði
getur þegar vel tekst til skapað
atvinnutækifæri og auknar
útflutningstekjur. Framan af
hafa íslenskir firðir verið lítið
nýttir til sjókvíaeldis sem
rekja má til þess að umhverfisaðstæður eru erfiðari en í
samkeppnislöndum þar sem
umfangsmikið eldi hefur verið
byggt upp. Erfitt hefur verið
að fá ný svæði til sjókvíaeldis
í nágrannalöndum sem m.a.
hefur aukið áhuga erlenda
aðila að koma að uppbyggingu
sjókvíaeldis á jaðarsvæðum
eins og við Íslandi.

Að undirbúa jarðveginn
Það vakti athygli á árinu
2016 ásækni sumra íslenskra
frumkvöðla að ,,helga sér
svæði“, Arnarlax og Fiskeldi
Austfjarða með um 125.000
tonna framleiðsluheimildir til
laxeldis í stjórnsýslunni. Þessi
tvö fyrirtæki voru með um
70% framleiðsluheimilda til
laxeldis mest umsóknir sem
voru í ferli hjá stjórnsýslunni.
Stjórnarformenn þessara
tveggja fyrirtækja komu að
undirbúningi og gerð laga
um fiskeldi til að tryggja
sér og sínum fyrirtækjum
fjárhagslegan ávinning eins
og grein hefur verið gerð fyrir
í greinum í Morgunblaðinu.
Uppleggið hefur verið að
ásælast eldissvæði og selja
síðan til erlendra aðila með
hagnaði. Til að gera það
mögulegt þurfti áður að
undirbúa jarðveginn.
Að fanga ríkisvaldið
Bent hefur verið á að sú leið
sem var valin af fjársterkum
hagsmunaaðilum við
undirbúning og gerð laga
um fiskeldi sé nefnd að
fanga ríkisvaldið (e. state
capture). Þekkt aðferðafræði
í spilltum og vanþróuðum
ríkjum. Aðferðafræðinni var
beitt af forsvarsmönnum
laxeldisfyrirtækja í
meirihlutaeigu erlendra
aðila þar sem vasast var í
stefnumótun stjórnvalda
og leikreglur mótaðar til
að þjóna eigin hagsmunum
og gefa sjálfum sér þannig
einstakt forskot á við aðra á
markaði. Samin var ,,Skýrsla
starfshóps sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra um
stefnumótun í fiskeldi“ með
hagstæðum tillögum fyrir
stjórnarformennina sem
gengið var með í gegnum
stjórnsýsluna. Í þessu máli

- Ákveðið að nefndarmenn fái sendar glærur
og áhættumatsskýrslu
eftir klukkan 14 þegar
hlutabréfamarkaði
í Noregi hefur verið
lokað.
voru taparar m.a. minni
íslensk fiskeldisfyrirtæki og
sveitafélög.

Þáttur alþingismanna
Einhver hrossakaup virðast
hafa átt sér stað á Alþingi
Íslendinga. Lög um fiskeldi
komust í gegn með 50,8%
atkvæða stjórnarþingmanna
og einu atkvæði frá
stjórnarandstöðunni.
Enginn þingmaður greiddi
atkvæði á móti lögunum
og stjórnarandstaðan tók
þá ákvörðun að greiða ekki
atkvæði. Öllum þingmönnum
var sendur tölvupóstur
20.05.2019 með gögnum þar
sem bent var á fjölmarga
annmarka laga um fiskeld,
en takmarkað var tekið tillit
til þessara ábendinga við
afgreiðslu málsins. Alþingismenn eru aðilar málsins
og ekki að vænta mikils
framgangs fyrr en með nýjum
mönnum á þinginu. Til að vera
sanngjarn má þó benda á að
fiskeldisfrumvarpið var bætt
töluvert í meðferð Alþingis án
þess þó að taka af alla verstu
vankantana.

Jákvæða hliðin ræður miklu
Haft skal í huga að það er
margt jákvætt við uppbyggingu
laxeldis í sjókvíum á Íslandi,
eins og streymi fjármagn
til landsins og auknar
útflutningstekjur sem hefur
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eflaust ráðið miklu við
ákvarðanatöku í stjórnsýslunni.
Horft hefur verið til þess að
flæði erlends fjármagns inn í
lítil viðkvæm samfélög hafa
mjög jákvæð áhrif a.m.k. til
skamms tíma. Eflaust koma
sumir erlendir aðila inn í
íslenskt laxeldi með góðum
huga og eru að leggja sína
fjármuni í áhættusöm áform.
Það sem er verið að gagnrýna
er fyrst og fremst vinnubrögð
íslensku frumkvöðlanna sem
hafa eflaust fengið stuðning frá
sumum erlendum fjárfestum
enda miklir fjárhagslegir

hagsmunir undir.

Hve miklu hefur verið halað
inn?
Í fundagerðum starfshóps um
stefnumótun í fiskeldi frá árinu
2017 var rætt um verðmat
á laxeldisfyrirtækjum. Á
þessum tíma var að koma að
því að birta ætti áhættumat
erfðablöndunar sem er
með það meginhlutverk að
úthluta framleiðsluheimildum
til laxeldisfyrirtækja í
meirihluta erlendra aðila. Í
fundagerð starfshópsins frá

14.07.2017 þar sem áhættumat
erfðablöndunar var kynnt
kemur m.a.. fram: ,, Ákveðið að
nefndarmenn fái sendar glærur
og áhættumatsskýrslu eftir kl.
14 þegar hlutabréfamarkaður
í Noregi hefur lokað”. Fjallað
hefur verið í fjölmiðlum um
ávinning af einstökum sölum
á eignarhluta í laxeldisfyrirtækjum. Fróðlegt væri
ef fjölmiðill tæki það að
sér og upplýsa um heildar
ávinning einstakra aðila og þá
sérstaklega í tilfelli þeirra sem
sömdu leikreglurnar.

Mælaborð fiskeldis
Í mælaborðinu eru birtar m.a.
framleiðslutölur, fjöldi fiska,
fjöldi laxalúsa og rekstrarleyfi eldisfyrirtækja, ásamt
staðsetningu eldissvæða
og niðurstöðum eftirlits
stofnunarinnar. Markmið
birtingar er að auka gagnsæi í
starfsemi atvinnugreinarinnar
og veita almenningi og
hagsmunaaðilum hagnýtar
upplýsingar um starfsemina.

Með Mælaborði fiskeldis
eru allar helstu upplýsingar
um stöðu fiskeldis í sjó og á
landi orðnar aðgengilegar á
einum stað til hagsbóta fyrir
almenning og stjórnvöld. Þetta
tímamótaskref að stjórnvöld
eigi frumkvæði að birtingu
þessara upplýsinga er í
samræmi við þá stefnumörkun
við breytingu á lögum um
fiskeldi 2019 að auka gagnsæi í
starfsemi greinarinnar.
Þessi birting tryggir um leið
heildstæðari yfirsýn yfir
stöðu og þróun greinarinnar,
sem er mikilvægt fyrir alla
hlutaðeigandi.
Kristján Þór Júlísson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fól Matvælastofnun í
fyrra að setja á fót Mælaborð
fiskeldis og byggja upp alhliða
upplýsingaveitu. Þannig munu

upplýsingarnar í mælaborði
fiskeldi ekki aðeins nýtast
við eftirlit Matvælastofnunar
og stefnumótun stjórnvalda
varðandi fiskeldi heldur um leið
gagnast hagsmunaaðilum og
almenningi til að fá heilstæðari
upplýsingar um stöðu og þróun
fiskeldis á Íslandi.

Í mælaborðinu er meðal
annars að finna eftirfarandi
upplýsingar:
• Umfang lífmassa í sjókvíaeldi, umfang rekstrarleyfa,
áhættumat, burðarþol,
afföll og fjölda laxalúsa eftir
landshlutum og fjörðum.
• Kortasjá sem sýnir stað-

•

setningar eldissvæða um
landið og hvaða svæði eru
í notkun, ásamt þróun
lífmassa, fjölda laxalúsa
og afföll (%) á hverju
eldissvæði. Einnig er hægt
að sjá uppruna og tegund
þeirra fiska sem aldir eru á
hverju svæði.
Eftirlitsskýrslur Matvælastofnunar vegna eftirlits
með rekstri og búnaði
fiskeldisstöðva eru birtar
í mælaborðinu, ásamt
rekstrarleyfum.

Mælaborðið má finna hér:
https://www.mast.is/is/
maelabord-fiskeldis
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Áhættumat erfðablöndunar verkfæri
íslensku leiðarinnar

Þ

ann 19. júlí 2019 tóku í
gildi breytt lög um fiskeldi
nr. 71/2008 og þar var m.a.
áhættumat erfðablöndunar
lögfest. Hafrannsóknastofnun
hannaði áhættumatið og í
skýrslu starfshóps sjávarútvegsog landbúnaðarráðherra um
stefnumótun í fiskeldi sem
gefin var út árið 2017 var lagt
til að lögfesta áhættumatið. Í
greinagerð með frumvarpinu
kemur fram að stefna
stjórnvalda sé að gæta ýtrustu
varúðar þar sem ,,sjálfbær
þróun og vernd lífríkis er
höfð að leiðarljósi“ og í því
samhengi mikilvægt að lögfesta
áhættumat erfðablöndunar. En
er í raun gætt ýtrustu varúðar?

Álit Skipulagsstofnunar og
vísindanefndar
Í nýlegu áliti Skipulagsstofnunar kemur fram að m.v.
fyrirliggjandi áform verði
samlegðaráhrifin við önnur
laxeldisfyrirtæki óveruleg
á þær ár sem áhættumatið
tekur til á Vestfjörðum.
,,Sé hins vegar horft til allra
laxastofna á Vestfjörðum telur
Skipulagsstofnun að óvissu
gæti um samlegðaráhrifin, þau
geti orðið talsvert eða verulega
neikvæð ef viðbrögðum við
slysasleppingum er ábótavant“.
Skipulagsstofnun bendir
einnig á að ,,almennt eru ár með
litla stofna taldar viðkvæmari
fyrir erfðablöndun en ár með
stærri stofna“. Ýmsir aðilar
hafa varað við áhættumati
erfðablöndunar og einnig bent
á að áhættumatið geri ráð fyrir
að fórna litlu laxastofnunum
með sínum athugasemdum við
meðferð málsins á Alþingi. Nú
tekur Skipulagsstofnum undir
þessar athugasemdir og það

gerir einnig vísindanefnd í
skýrslu sinni en nefndinni var
falið að rýna áhættumatið skv.
lögum um fiskeldi frá 2019.
Nú er spurning hvort málinu
verði sópað undir teppi eða
Alþingi taki málið til efnislegrar
umfjöllunar og geri viðeigandi
breytingar.
Litlu laxastofnunum fórnað til
fjárhagslegs ávinnings
Breytingar á lögum um
fiskeldi byggja að mestu á
tillögum starfshóps um fiskeldi
frá 2017. Í þeim hópi voru
fulltrúar laxeldisfyrirtækja
í meirihlutaeigu erlendra
aðila í nafni Landsambands
fiskeldisstöðva og einnig frá
Landssambandi veiðifélaga
sem réðu för í vinnu
stefnumótunarhópsins. Í
stefnumótunarskýrslunni
er verið að verja hagsmuni
laxeldisfyrirtækja í meiri-

- Ísland er sennilega
eina landið í heimi þar
sem erfðablöndun á laxi
er heimiluð skv. lögum

hlutaeigu erlendra aðila til
að tryggja þeim sem mesta
af framleiðsluheimildum og
fjárhagslegum ávinningi. Í
skýrslunni var aðeins hugað
að stærri veiðiám sem tilheyra
félögum í Landssambandi
veiðifélaga, Laugardalsá,
Langadalsá, Hvannadalsá og
Ísafjarðará en horft framhjá
þeim minni en skv. rannsóknum
Hafrannsóknastofnunar eru
tæplega 25 veiðiár með laxi
á Vestfjörðum. Sagt á annan
hátt heldur áhættumatið því
fram að í tilfelli báts með um
25 göt á skrokkinum renni
aðeins inn sjór um fjögur
þeirra. Hér er því um að ræða
meiriháttar staðreyndarvillu í
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áhættumatinu.

Úthlutun framleiðsluheimilda
Áhættumat erfðablöndunar er
notað til að úthluta framleiðsluheimildum til eldis á frjóum
laxi og hefur nú verið úthlutað
tvisvar sinnum og spáð er í
framhaldi úthlutanna:
• Fyrsta úthlutun: Strax
á árinu 2017 lagði Hafrannsóknastofnun til
50.000 tonna eldi á frjóum
laxi fyrir Vestfirði og
byggðu þeir útreikningar
að stórum hluta á röngum
forsendum í reiknilíkaninu,
sem fyrst og fremst byggist
á því að gengið er út frá of
fáum veiðiám með laxalykt
og of mikilli dreifingu á
eldislaxi í veiðiár. Með
að horfa fram hjá litlu
laxastofnunum var hægt
að uppfylla allar væntingar
stjórnarformanns Arnarlax
um framleiðsluheimildir á
vestanverðum Vestfjörðum.
• Önnur úthlutun:
Mikill þrýstingur
hefur verið á að auka

•

•

framleiðsluheimildirnar.
Það kemur síðan á óvart
að framleiðsluheimildir
á frjóum laxi eru auknar
strax um vorið 2020
og áfram er stuðst við
rangar forsendur í
reiknilíkani áhættumats
erfðablöndunar. Framleiðsluheimildir voru
auknar upp í 64.500 tonn
á Vestfjörðum eða um
14.500 tonn.
Þriðja úthlutun: Áfram
verður haldið með
að þrýsta á að auka
framleiðsluheimildir og
þegar farin verður sú leið
að grípa strax til aðgerða
við stærri slysasleppingar
eins og gert er ráð fyrir
í uppfærðu áhættumati
frá 2020 skapast svigrúm
til að auka heimildir enn
frekar.
Fjórða úthlutun: Þegar
komið er að þeim tímapunkti að norsku leiðinni
verður fylgt, þ.e.a.s.
fjarlægja allan sjáanlegan
eldislax úr veiðiám fyrir
hrygningu, verður hægt að

auka framleiðsluheimildir
mikið og þá jafnframt er
áhættumat erfðablöndunar
búið að missa tilgang sinn.

Hluti af íslensku leiðinni
Þegar að fjórðu úthlutun
kemur er engin þörf á
áhættumati erfðablöndunar
og niðurstaðan að það verður
fyrst og fremst notað til að
úthluta framleiðsluheimildum
til laxeldisfyrirtækja í
meirihlutaeigu erlendra aðila.
Áhættumat erfðablöndunar
hefur lítið sem ekkert með
umverfisvernd að gera og
Ísland er sennileg eina landið
í heimi þar sem erfðablöndun
á laxi er heimiluð skv. lögum.
Áhættumatið er verkfæri
íslensku leiðarinnar þar sem
sterkir hagsmunaaðilar taka
auðlindina, semja leikreglurnar
til að setja leyfisveitingarferlið
í hagstæðan farveg, fanga
ríkisvaldið og fara með
tillögurnar í gegnum alla
stjórnsýsluna sjálfum sér
og sínum til fjárhagslegs
ávinnings.

Fiskeldisfréttir

Lífeyrir almennings notaður til að
fjármagna íslensku leiðina

Í

upphafi skyldi endinn skoða,
sem eflaust hefur verið gert
af íslenskum frumkvöðlum sem
sóttu um fjölda eldissvæða fyrir
laxeldi í sjókvíum. Auðlindin
(íslenskir firðir) er verðmæti
og til að hún gæti skapað
fjárhagslegan ávinning þurfti
að fá leyfi en mikil tregða var
í leyfisveitingarkerfinu. Til að
liðka fyrir þurfti því að setja
málið í ákveðinn farveg, útbúa
leikreglur sem síðan var gengið
með í gegnum stjórnsýsluna til
að tryggja laxeldisfyrirtækjum
í meirihlutaeigu erlendra aðila
fjárhagslegan ávinning. Ferlinu
lauk síðan með því að íslenskir
lífeyrissjóðir voru dregnir að
borðinu.

Ferli málsins
Í stuttu og mjög einfaldari
mynd má lýsa ferlinu á
eftirfarandi hátt:
• Auðlindin tekin: Sótt um
fjölda eldissvæða til
að koma sér í ákveðna
stöðu með möguleika á
fjárhagslegum ávinningi.
• Sett í sölubúning: Útbúin
viðskiptaáætlun, eldissvæðin eru verðmæti
og erlendir aðilar með
fjármagn fengnir að
borðinu.

Áhugaverðar upplýsingar um
fiskeldi á vef SFS.
https://www.sfs.is/efni/fiskeldi

•

•

•

•

•

•

•

Sérhagsmunagæsla:
Stjórnarmenn stærstu
laxeldisfyrirtækjanna
skipuðu sig í opinberan
stefnumótunarhóp til að
tryggja sína sérhagsmuni.
Sérhagsmunagæsla:
Gefin út opinber
stefnumótunarskýrsla
sem gefur væntingar um
fjárhagslegan ávinning.
Stjórnsýslan: Í ráðuneytinu var skortur á
faglegu rýni og tillögur
stefnumótunarskýrslunnar
skrifaðar því sem
næst óbreyttar inn í
fiskeldisfrumvarpið.
Stjórnsýslan: Alþingi Íslands
stoppaði af ýmis áform
en í gegn fóru þó margar
tillögur sem tryggðu
fjárhagslegan ávinning.
Stjórnsýslan: Gildistöku
laganna frestað til að gefa
laxeldisfyrirtækjum í
meirihlutaeigu erlendra
tækifæri að skila gögnum til
Skipulagsstofnunar.
Auka ávinning: Hlutabréf
sett á erlendan hlutabréfamarkað og náðst hefur
verulegur fjárhagslegur
ávinningur, mest hjá þeim
sem fyrst komu að borðinu.
Viðhalda ávinningi:
Lífeyrissjóðirnir m.a.
fengnir að borðinu þegar
fyrstu fjárfestarnir
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- Uppbygging laxeldis
á Íslandi hefur einkennst
af samtímahugsun
með fljóttekinn
hagnað að leiðarljósi en
skortur hefur verið á
langtímahugsun.
eru búnir að taka út
framtíðarhagnað af
auðlindinni.

Íslenska leiðin
Grunnur að íslensku leiðinni
var lagður með skýrslu
starfshóps sjávarútvegsog landbúnaðarráðherra
um stefnumótun í fiskeldi
með hagstæðum tillögum
fyrir laxeldisfyrirtæki í
meirihlutaeigu erlendra aðila.
Fjársterkir hagsmunaaðilar
vösuðust þar með stefnumótun
stjórnvalda og leikreglur voru
mótaðar til að þjóna eigin
sérhagsmunum. Það sem átti að
vera stefnumótun stjórnvalda
og greinarinnar varð að
stefnumótun þröngs hóps
fjársterkra hagsmunaaðila.
Bent hefur verið á að sú leið
sem hefur verið notuð við
undirbúning og gerð laga um
fiskeldi sé kölluð að fanga
ríkisvaldið (e. state capture).
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Það er búið að taka út
framtíðarhagnaðinn
Í fjölmiðlum hefur verið fjallað
um verðmæti og hækkun
hlutabréfa laxeldisfyrirtækja.
Eldissvæðin í skjólgóðum
fjörðum á Íslandi eru
verðmætin og það hefur
átt sér stað hækkun í
hafi með að skrá bréfin á
erlendan hlutabréfamarkað.
Laxeldisfyrirtækin eru í
meirihlutaeigu erlendra
aðila og það er fyrst og
fremst þeir sem hafa tekið út

hagnaðinn af auðlindinni sem
skattgreiðendur hefðu með
réttu átt að njóta. Hefur enginn
fjölmiðill á Íslandi áhuga að
láta reikna út og birta þann
ávinning sem búið er að taka
út?
Hvers er að vænta?
Ísland er á jaðarsvæði
fyrir sjókvíaeldi á laxi
og mun árangurinn og
samkeppnishæfni greinarinnar
ráðast mikið af því hvernig
sjávarhitastig þróast á næstu
FISKELDI – SAMFÉLAGSLEG
ÁHRIF – VESTFIRÐIR –
Fiskeldi hefur aukist mikið á
Vestfjörðum a undanförnum
árum, með tilheyrandi
atvinnuuppbyggingu. Íbúum
á sunnanverðum Vestfjörðum
fjölgar. Í þessari þáttaröð á
N4 er fjallað um starfsemi
fiskeldisfyrirtækjanna á
Vestfjörðum og samfélagsleg
áhrf þeirra. N4 gerir tvo þætti
um fiskeldi á Vestfjörðum og
einnig tvo þætti um fiskeldi á
Austurlandi.
Spilari – N4

Samfélagsleg áhrif fiskeldis –
Vestfirðir 2. þáttur
Spilari – N4

Samfélagsleg áhrif fiskeldis –
Austurland 1. þáttur
Slóð: Spilari – N4

Samfélagsleg áhrif fiskeldis –
Austurland – 2. þáttur
Slóð: Spilari – N4

áratugum. Afkoma í greininni
á alþjóðavísu hefur verið
ævintýri líkust en þannig
verður það ekki til eilífðar. Með
lækkandi markaðsverði munu
þau lönd eða fyrirtæki sem eru
með hæstan framleiðslukostnað
fyrst lenda í rekstrarvanda.
Þegar sú staða kemur upp munu
þeir hluthafar sem síðastir
komu að borðinu fyrst og
fremst tapa fjármunum eins og
t.d. lífeyrissjóðirnir.
Þátttaka lífeyrissjóða
Það er margt jákvætt við uppbyggingu laxeldis, ný störf,
auknar útflutningstekjur o.frv.
Eflaust hafa verið haldnir
flottar glærukynningar fyrir
lífeyrissjóðina til að selja þeim
hugmyndina, en Gildi og Stefnir
eru m.a. þeir sjóðir sem hafa
fjárfest í laxeldisfyrirtækjum.
Þegar búið er að taka út
framtíðarhagnaðinn koma
íslenskir lífeyrissjóðir fyrst
að borðinu. Það er full ástæða
fyrir eigendur sjóðanna að hafa
áhyggjur hvernig staðið er að
ávöxtum þeirra lífeyris.

Engin opinber rannsókn
Uppbygging laxeldis á
Íslandi hefur einkennst af
samtímahugsun með fljóttekinn
hagnað að leiðarljósi en skortur
hefur verið á langtímahugsun
með það að markmiði að
byggja upp samkeppnishæfa
atvinnugrein í sátt við
samfélag og umhverfi. Sumir
dáðst eflaust af því hvernig
þröngur sérhagsmunahópur
hefur náð að fanga ríkisvaldið
og ná fjárhagslegum
ávinningi. Það verður að gefa
ríkisvaldinu falleinkunn í sinni
frammistöðu. Maður skilur það
betur og betur af hverju það er
ekki vilji fyrir því að fram fari
opinber rannsókn á málinu.

Fiskeldisfréttir
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Lög um fiskeldi - Stefnumótun stjórnvalda um
fiskeldi varð að stefnumótun sérhagsmunaaðila
– Og nokkrir ,,kössuðu“ inn.

Þ

ann 6. október 2016 birtist
frétt á vef atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytis þar
sem m.a. var boðuð vinna
við stefnumótun á fiskeldi.
,,Sett verður af stað vinna
við stefnumótun fyrir allt
fiskeldi á Íslandi. Í þeirri
vinnu verður m.a. fjallað um
umhverfisþætti, stjórnsýslu,
gjaldtöku, útgáfu rekstrarleyfa,
menntunarmál ásamt efnahagsog samfélagslegum þáttum“.
Jafnframt var bent á að
,,mikilvægt er að skilyrði og
umgjörð um greinina séu eins
og best verður á kosið og í sem
mestri sátt bæði við samfélag
og umhverfi“. Var það gert?

Til fjárhagslegs ávinnings
Í stuttu máli var niðurstaðan sú að það sem
átti að vera stefnumótun
stjórnvalda og greinarinnar
varð að stefnumótun
þröngs hóps fjársterkra
hagsmunaaðila. Skýrsla
starfshóps sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra um
stefnumótun í fiskeldi sem
gefin var út þann 23. ágúst
2017 setti leikreglurnar sem
voru skjalfestar í lögum
um fiskeldi árið 2019 og
lagði grunn að fjárhaglegum
ávinningi laxeldisfyrirtækja í

meirahlutaeigu erlendra aðila.
Laxeldisfyrirtækin voru skráð
á erlendan hlutabréfamarkað,
mikil hækkun varð í hafi og
búið er að taka út hagnaðinn
af eldissvæðunum eins og bent
hefur verið á í fyrri greinum.
Ávinningurinn fer að mestu til
erlendra fjárfesta en með réttu
hefði skattgreiðendur átt að
njóta.

Stefnumörkun sérhagsmunaaðila
Það voru fyrst og fremst
fulltrúar Landssambands
fiskeldisstöðva, stjórnarformenn stærstu laxeldisfyrirtækja landsins sem réðu
för í vinnu stefnumótunarhópsins, meðferð málsins í
stjórnsýslunni og á Alþingi.
Niðurstaðan var stefnumótun
fyrir sérhagsmunaaðila til að
tryggja þeim fjárhagslegan
ávinning. Lítið eða
ekkert var tekið tillit til
athugasemda s.s. minni
íslenskra fiskeldisfyrirtækja
og sveitafélaga. Áherslan í
stefnumótunarskýrslunni
var sjókvíaeldi á laxi og mikið
lagt upp úr að setja ofan í
aðila sem hafa reynt að sýna
ábyrgð í umhverfismálum.
Með innleiðingu áhættumats
erfðablöndunar var sú stefna
lögð að umhverfissóðarnir
þurfa ekki að taka til eftir sig.

- Það sem átti að vera
stefnumótun stjórnvalda
og greinarinnar
varð að stefnumótun
þröngs hóps fjársterkra
hagsmunaaðila
Draga úr kostnaði og setja
hindranir
Í stefnumótunni var lögð
áhersla á að drag úr kostnaði
og setja hindranir til að ná
fjárhagslegum ávinningi
og í stuttu máli má nefna
eftirfarandi:
• Lágmarka kostnað: Kostnaði
vegna umhverfismála
var haldið í lágmarki
og niðurstaðan er að
Íslendingar standa að
baki nágrannalöndum í
umhverfismálum laxeldis.
• Auka verðmætin: Leyfistíminn var lengdur og
þannig voru eldissvæðin
gerð að meiri verðmætum
en á sama tíma gert örðugra
að taka á umhverfismálum
vegna nauðsynlegrar
skipulagsbreytinga.
• Setja hindranir: Þannig var
búið um hnútana að hægt
var að halda eldissvæðum
fyrir ófrjóan laxa a.m.k. í
fimm ár án þess að nýta
svæðið til eldis eða greiða
af þeim auðlindagjald.
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•

Þegar lög um fiskeldi voru
samþykkt árið 2019 var eldi
á ófrjóum laxi búið að vera
í þróun í þrjá áratugi og
ekkert útlit fyrir að þeirri
vinni lyki á næstunni.

Að fanga ríkisvaldið
Það er athyglisvert hvernig
unnið var að lobbýisma til að
fylgja málinu eftir í gegnum
stjórnsýsluna og alþingi.
Fengnir voru aðilar til að vinna
að framgagni málsins:
• Tengslanet: Fyrrverandi
alþingsmaður, ráðherra
og forseti alþingis sem
hafði góðan aðgang að
áhrifamönnum var dreginn
að borðinu strax í upphafi
stefnumótunarvinunnar

•

til að fylgja málinu eftir
í gegnum stjórnsýsluna
og alþingi – Eflaust hefur
verið lagt upp með góðum
huga en ekki víst að menn
hafi áttað sig á því hvernig
málin myndu þróast með
miklum fjárhagslegum
ávinningi erlendra
fjárfesta og íslenskra
frumkvöðla sem áttu sæti í
stefnumótunarhópnum.
Starfsmaðurinn: Fenginn
var starfsmaður
til að vinna fyrir
stefnumótunarhópinn sem
jafnframt var starfsmaður
stjórnarformanns
laxeldisfyrirtækis
í meirihlutaeigu
erlendra aðila og sat í

stefnumótunarhópum.
Starfsmaðurinn hafði
aðstöðu í ráðuneytinu.
Opinberir starfsmenn:
Því er velt fyrir sér í hve
miklu mæli opinberir
starfsmenn hafa verið
misnotaðir. Formaður
stefnumótunarhópsins
sem var lögfræðingur
í ráðuneytinu fór m.a.
að starfa fyrir laxeldisfyrirtæki í meirihluta
erlendra aðila fljótlega eftir
að stefnumótunarskýrslan
var gefin út. Sama má
segja um skrifstofustjóra
ráðuneytisins sem 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.

Opinber rannsókn?
Ítrekað hefur verið farið fram
á það við stjórnskipunar- og
eftirlitsnefnd alþingis frá því að
lög um fiskeldi voru samþykkt
að opinber rannsókn verði gerð
á málinu. Nefndin hefur farið
þá leið, væntanlega með það í
huga að þagga málið niður, að
svara ekki beiðni minni um
opinbera rannsókn. Það kann
að vera að sumum finnist þetta
vera eðlileg pólitík – en aðrir
benda á að hér sé um að ræða
slæmt siðferði eða spillingu þar
sem drifkrafturinn er mikil
hagnaðarvon.

LAX-INN er ný fræðslumiðstöð fiskeldis á Grandagarði í Reykjavík, þar sem hægt að kynna sér
starfsemi fiskeldis með beintengingu myndavéla bæði í land-og sjóeldi á landsbyggðinni ásamt ýmsu
öðru fræðsluefni um þessa atvinnugrein. Lögð er áhersla á fræðslu um hvernig fiskeldi við íslenskar
aðstæður fer fram, frá hrogni til fisks og alla leið á disk neytenda. Tilgangur fræðslumiðstöðvarinnar
er að „opna“ glugga að starfsemi fiskeldis hér á landi, uppfræða og vekja áhuga almennings á
sjálfbærri matvælaframleiðslu atvinnugreinarinnar. Enn fremur er markmiðið að miðla þekkingu
um stöðu og framþróun í tækni eldisferilsins og gera upplýsingar um umhverfisþætti aðgengilega. Að
lokum er markmiðið að gera tækifærin sem byggja á mikilli tækniþróun og nýsköpun sýnileg. LAXINN fræðslumiðstöðin byggir á því að fyrirtæki og stofnanir sem tengjast lagareldi kynni starfsemi
sína sem er um leið fræðsla á heildarferli eldis. Veg og vanda að stofnun fræðslumiðstöðvarinnar á
Sigurður Pétursson. Vefsíða: https://lax-inn.is/
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Lög um fiskeldi – Arnarlax ,,kassaði“ inn
tugum milljarða með lobbíisma og spilltri
stjórnsýslu

N

ú hefur höfundur
skrifaðar ellefu greinar
í Morgunblaðið um spillingu
við undirbúning og gerð laga
um fiskeldi þar sem gerendur
hafa haft að leiðarljósi mikinn
fjárhagslegan ávinning. Þau
vinnubrögð sem hafa verið
viðhöfð nefnast að ,,fanga
ríkisvaldið” (e. state capture)
og það sorglega er að þeim
virðist hafa verið viðhaldið
eftir að lögin voru samþykkt
frá Alþingi sumarið 2019.
Byggja grunninn
Í upphafi skyldi endinn skoða,
hefur eflaust verið gert af
íslenskum athafnamönnum
sem sóttu um fjölda eldissvæða
fyrir laxeldi í sjókvíum.
Til að tryggja framgang í
leyfisveitingarferlinu og til
að geta blokkerað aðra komu
stjórnarformenn Arnarlax
og Fiskeldis Austfjarðar sér í
opinberan stefnumótunarhóp
í fiskeldi sem skilaði af
sér skýrslu árið 2017 sem
fylgt var eftir í gegnum alla
stjórnsýsluna. Höfðu erlenda
fjárfesta sem bakhjarla og
virðast í raun hafa verið leppar
þeirra. Margt jákvætt hefur
átt sér stað við uppbyggingu
laxeldis í sjókvíum hér að landi,
s.s. skapa störf og hleypa nýju
lífi í sjávarbyggðir. Það sem er
aftur á móti gagnrýnivert er
hvernig stjórnarformennirnir
nýttu aðstöðu sína við að semja
leikreglur sér og erlendum
fjárfestum til fjárhagslegs
ávinnings á kostnað
annarra m.a. frumkvöðla í
sjávarbyggðum.
Verðmæti Arnalax
Til einföldunar verður aðeins
fjallað um fjárhagslegan

ávinning hjá einu fyrirtæki,
Arnarlax, sem hefur verið
leiðandi í uppbyggingu laxeldis
í sjókvíum hér á landi. Arnarlax
hefur nú leyfi til að vera með
hámarks lífmassa af laxi upp á
25.200 tonn og í umsóknarferli
eru 14.500 tonn. Þegar öll leyfi
eru komin í höfn hefur Arnarlax
heimild til a vera með í sjó
39.700 tonna hámarks lífmassa
af laxi og ársframleiðslan getur
þá verið yfir 50.000 tonn af laxi
upp úr kvíum. Eigið fé Arnarlax
er metið á um 15 milljarða
króna.

Verðmæti eldisleyfa
Fram hefur komið í fjölmiðlum
að markaðsverðmæti Arnarlax,
sem kallar sig núna Icelandic
Salmon í Noregi, er um 52
milljarða króna. Ísland er
á jaðarsvæði fyrir laxeldi
í sjókvíum og eru vissar
efasemdir um samkeppnishæfni
greinarinnar næsta áratug og
jafnvel næstu áratugi. „Hækkun
í hafi“ um tugi milljarða
króna m.a. með skráningu á
erlendan hlutabréfamarkað
má því eflaust skýra að
mestu leiti með verðmæti
eldisleyfa. Hluti af leyfunum
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- Þess hefur ítrekað
verið óskað að
stjórnskipunar- og
eftirlitsnefnd
láti fara fram
opinbera rannsókn
eru ennþá í umsóknarferli og
kann verðmat á Arnarlaxi á
erlendum hlutabréfamarkaði
hugsanlega að hækka þegar
öll leyfin eru komin í höfn.
Gildi lífeyrissjóður og Stefnir
fjárfestu fyrir 4 milljarða króna,
en eignast fyrir það eingöngu
um 8% hlut.
Að fanga ríkisvaldið
Hér er um mikil verðmæti
að ræða og því ekki að
ástæðulausu að forsvarsmenn
laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu erlendra aðila hafa farið
mikinn undanfarin ár með
væntingar um verulegan
fjárhagslegan ávinning að
leiðarljósi:
• Farið með hótunum: Til
að ná framgang í sínum
málum hefur verið
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farið með hótunum og í
sumum tilvikum hefur
fyrrverandi opinber
starfsmaður og formaður
stefnumótunarhópsins, nú
lögfræðingur hjá Arnarlaxi,
farið fremstur í flokki.
Misnota opinbera
starfsmenn: Fyrrverandi
ráðherra hefur verið
notaður í ,,lobbýisma“ og
starfsmenn stjórnsýslunnar
hafa verið misnotaðir eins
og bent var á í síðustu grein
höfundar í Morgunblaðinu.
Þrýstingur á þingmenn:
Forsvarsmenn laxeldisfyrirtækjanna hafa lagt
mikið upp úr að þrýsta á
stjórnmálamenn sínum
málum til framdráttar
og jafnvel eltir út í
sjókvíar í kynnisferðum
alþingismanna í Noregi.

Eldisleyfi varanleg eign?
Það er búið að skapa mikil
verðmæti með því að skrúfa

verðmæti eldissvæðanna upp.
Þegar kemur að endurnýjun
á eldisleyfum eftir 16 ár
verður þrýstingur á að um
varanlega eign sé um að ræða.
Sviðsmyndir gæti verið þessi.:
• Lækkun á lífeyrir: Ef
íslenskir lífeyrissjóðir verða
búnir að fjárfest mikið í
laxeldinu verður mikill
þrýstingur á að eldisleyfin
verði framlengd án mikils
kostnaðar til að koma í veg
fyrir verulega lækkun á
hlutabréfum og þar með
lífeyri sjóðsfélaga.
• Hóta að hætta: Leiðandi
fjárfestar jafnvel erlendir
eigendur geta hótað að
hætta ef eldisleyfin fást ekki
aftur ódýrt og þrýstingur
verður frá nærsamfélaginu
til að koma í veg fyrir að
atvinnutækifæri tapist og
verðmæti fasteigna lækki.
• Aftur ódýr eldisleyfi: Þegar
að þessum tímapunkti er
komið geta þeir sem fyrst
komu að borðinu verið

búnir að selja sinn hlut
og taka út ávinninginn.
Það munu hluthafar sem
eftir eru, hugsanlega mest
íslenskir, benda á og fara
fram á að leyfin fáist aftur
ódýr.

Beiðni um opinbera rannsókn
Það hljóta margir áhrifamenn
að skammast sín, sem
hafa greitt götu eða látið
undan miklum þrýstingi
stjórnarformannanna og
annarra sem hafa unnið vel
og skipulaga að sínum málum
með mikinn fjárhagslegum
ávinning að leiðarljósi. Þess
hefur ítrekað verið óskað
að stjórnskipunar- og
eftirlitsnefnd láti fara fram
opinbera rannsókn, en nefndin
hefur valið þá leið að reyna að
þagga málið niður með því að
svar ekki beiðnum. Eflaust
hugsa menn að e.t.v. er best að
sópa þessu máli undir teppi.
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Lög um fiskeldi – Grunnur lagður að erlendu
eignarhaldi með ,,lobbíisma“ og spilltri
stjórnsýslu

M

argir firðir á Íslandi gefa
gott skjól til sjókvíaeldis
og eru að því leyti auðlind. Til
að leggja grunn að miklum
fjárhagslegum ávinningi
fyrir útlendinga þurfti að
semja leikreglur sem hentuðu
erlendum fjárfestum. Skýrsla
starfshóps sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra um
stefnumótun í fiskeldi sem
gefin var út 23. ágúst 2017
leggur grunn að eignarhaldi
og miklum fjárhagslegum
ávinningi erlendra aðila við
uppbyggingu sjókvíaeldis á laxi
á Íslandi. Í starfshópnum var
þröngur hópur hagsmunaaðila
sem vann fyrst og fremst að því
að tryggja sína sérhagsmuni,
ásamt opinberum aðilum
sem ekki voru að vinna sína
heimavinnu. Málið fór síðan
í gegnum alla stjórnsýsluna
með litlum breytingum og var
samþykkt á Alþingi Íslendinga
á árinu 2019.
Byggja grunninn
Í upphafi skyldi endinn skoða,
hefur eflaust verið gert af
íslenskum athafnamönnum
sem sóttu um fjölda eldissvæða fyrir laxeldi í sjókvíum.
Arnarlax með um 70.000 tonn
í ferli og Fiskeldi Austfjarða
um 55.000 tonn eða samtals
um 70% eldissvæða um
mitt ár 2016. Íslenskir
athafnamenn höfðu erlenda
fjárfesta sem bakhjarla og
í raun voru leppar þeirra.
Stjórnarformenn Arnarlax
og Fiskeldis Austfjarða
yfirtóku hagsmunasamtökin
Landssamband fiskeldisstöðva
og nýttu aðstöðu sína við

að semja leikreglur sér
og erlendum fjárfestum
til fjárhagslegs ávinnings
á kostnað annarra m.a.
frumkvöðla í sjávarbyggðum.
Síðan hafa þeir leitað skjóls með
því að renna Landsambandi
fiskeldistöðva inn í Samtök
fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS).
Allt aðrar reglur gilda samt
um eignarhald erlendra aðila
í sjókvíaeldi annars vegar og
sjávarútvegi hins vegar.
Stefnumótunarskýrslan og
erlent eignarhald
Það var lengi ljóst að
hverju var stefnt. Á árinu
2017 voru erlendir aðilar
orðnir meirihlutaeigendur
í flestum fyrirtækjum
með laxeldi í sjókvíum. Í
stefnumótunarskýrslunni er
lagt til að ,,ekki verði settar
sérstakar takmarkanir á
erlent eignarhald í íslensku
fiskeldi“. Það kemur
vel fram í fundargerð
stefnumótunarhópsins frá
14.7. 2017 hvert menn voru að
fara: „Ákveðið að nefndarmenn
fái sendar glærur og áhættumatsskýrslu eftir klukkan
14 þegar hlutabréfamarkaði

- Það hefur verið
markvisst reynt að þagga
niður í þeim aðilum sem
hafa reynt að benda á
þá spillingu sem hefur
einkennt þetta mál.
Ítrekað hefur verið
farið fram á opinbera
rannsókn án þess að það
hafi skilað árangri.
í Noregi hefur verið lokað“.
Í áhættumatsskýrslunni
var kynnt áhættumat
erfðablöndunar sem hefur
það meginhlutverk að úthluta
framleiðsluheimildum til
laxeldisfyrirtækja í erlendri
eigu en hefur lítið sem ekkert
með umhverfisvernd að gera.

Hagnaðurinn fluttur úr landi
Í stefnumótunarskýrslunni
kemur fram: ,,Þau rök
hafa heyrst að hagnaður í
fyrirtækjum sem lúta erlendri
eignaraðild sé fluttur úr landi
og eigendur ráðstafi honum
erlendis og fjárfesti ekki hér á
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landi. Hvort þetta verður raunin
á eftir að koma í ljós“. Leiðandi
aðilar í stefnumótunarhópnum
gerðu sér grein fyrir því að
megnið af framtíðarhagnaði
fyrirtækjanna yrði til
við skráningu á erlendan
hlutabréfamarkað. „Hækkun
í hafi“ á eignarhlutnum um
tugi milljarða króna m.a.
með skráningu á erlendan
hlutabréfamarkað má skýra
að mestu leiti með hve miklum
verðmætum var úthlutað
nánast endurgjaldslaust til
langs tíma til útlendinga.
Eigið fé Arnarlax í árslok 2019
var um 9 milljarðar króna, en
félagið metið á um 47 milljarða
þegar farið var í hlutafjárútboð.
Það segir mikið til um hvers
virði þessi eldisleyfi eru.
Erlendir fjárfestar geta innleyst
hagnaðinn með eftirfarandi
leiðum:
• Auka hlutafé fyrirtækisins
og selja á háu verði og ná
þannig inn miklu fjármagni,
en gefa eftir lítinn
eignarhlut.
• Geta áfram með meirihlutaeign ráðskast með
daglegan rekstur félagsins
sér til hagsbóta.
• Selja hlutabréfin strax eða
síðar og ná þannig fram

•

ávinningnum.
Vinna að því að gera
eldisleyfin að varanlegri
eign.

Hagnaðurinn innleystur
Erlendir aðilar byrjuðu að auka
hlutafé fyrirtækjanna með
sölu til íslenskra lífeyrissjóða
og annarra aðila á Íslandi í
tilfelli Arnarlax október 2020.
Á sama tíma seldi norskt
fjárfestingafélag hlut sinn í
Arnarlaxi fyrir 1.800 milljónir
króna með tíföldum hagnaði frá
árinu 2016. Þannig er innlend
fjármagn lífeyrissjóðseigenda
nýtt til að fjárfesta í félagi sem
er að langstærstum hlut í eigu
erlendra aðila og auðvelda
erlendum aðilum útgöngu með
miklum hagnaði. Íslenskir
athafnamenn sem hafa unnið
að krafti með ,,lobbýisma“
eignuðust í upphafi eignarhlut
á hagstæðu verði og hafa selt
sig út að hluta með miklum
hagnaði.
Varanlegt eignarhald?
Þegar kemur að endurnýjun á
eldisleyfum verður þrýstingur
á um að varanlega eign sé
að ræða eins og gerst hefur
erlendis. Það gerist með

,,lobbýisma“ í gegnu alla
stjórnsýsluna. Þá verða m.a.
þau rök notuð að þetta skipti
atvinnulíf svo miklu máli og
fjárfest hafi verið í miklum
innviðum. Það er þekkt
hvernig veiðireynsla verður
að varanlegum kvóta hér á
landi, en sú eign er a.m.k í
eigu innlenda aðila og yfirleitt
þeirra frumkvöðla sem hófu
útgerð eða hafa keypt kvóta
á háu verði. Það er ýmislegt
jákvætt með varanlegri
eign, en var það ætlun að
eldisleyfin, auðlindin yrðu
eign útlendinga?
Opinber rannsókn
Stjórnarformenn fiskeldisfyrirtækjanna hafa með hjálp
fyrrverandi ráðherra og
þess ráðherra sem nú í haust
stígur til hliðar og ekki síst
spilltum embættismönnum og
stjórnsýslu hafa náð miklum
fjárhagslegum ávinningi. Það
hefur verið markvisst reynt
að þagga niður í þeim aðilum
sem hafa reynt að benda á þá
spillingu sem hefur einkennt
þetta mál. Ítrekað hefur verið
farið fram á opinbera rannsókn
án þess að það hafi skilað
árangri.
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Lög um fiskeldi - Auðlind í eigu útlendinga, ný
stefna á Íslandi?

M

argir firðir á Íslandi gefa
gott skjól til sjókvíaeldis
og eru að því leyti auðlind eins
og önnur gæði sjávarins. Til
að leggja grunn að miklum
fjárhagslegum ávinningi
fyrir útlendinga þurfti að
semja leikreglur sem hentuðu
erlendum fjárfestum. Skýrsla
starfshóps sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra um
stefnumótun í fiskeldi sem
gefin var út 23. ágúst 2017
lagði grunn að eignarhaldi
og miklum fjárhagslegum
ávinningi erlendra aðila við
uppbyggingu sjókvíaeldis á
laxi á Íslandi. Málið fór síðan
í gegnum alla stjórnsýsluna
með litlum breytingum og var
samþykkt á Alþingi Íslendinga
á árinu 2019.
Stefnumótunarskýrslan og
erlent eignarhald
Í stefnumótunarskýrslunni
er lagt til að ekki verði settar
sérstakar takmarkanir á erlent
eignarhald í íslensku fiskeldi
og ekki heldur settar reglur um
dreift eignarhald. Í skýrslunni
kemur einnig fram: ,,Þau rök
hafa heyrst að hagnaður í
fyrirtækjum sem lúta erlendri
eignaraðild sé fluttur úr landi
og eigendur ráðstafi honum
erlendis og fjárfesti ekki hér á
landi. Hvort þetta verður raunin
á eftir að koma í ljós“. Þetta er
nú reyndar komið fram með
því að skrá félögin á erlendan
hlutabréfamarkað hafa bréfin
,,hækkað í hafi“ um tugi
milljarða króna eins og fjallað
hefur verið um í fyrri greinum.
Útlendingar fá auðlindina að
mestu endurgjaldslaust
Auðlindin var orðin eign
útlendinga, en fyrirtæki
með sjókvíaeldi á laxi eru í

meirihlutaeigu erlendra aðila
en þar eru Norðmenn stærstir.
Tökum dæmi Arnarlax en þar
var eigið fé í árslok 2019 um
9 milljarðar króna, en félagið
metið á um 47 milljarða þegar
farið var í hlutafjárútboð.
Viðskiptavild um tæpa 40
milljarða hjá þessu eina
fyrirtæki er að mestu vegna
verðmæta eldisleyfa. Var
það ætlun löggjafans að
eldisleyfin, auðlindin yrðu
eign útlendinga.
Íslendingar þurfa að greiða
fyrir fiskveiðiauðlindina
Kvótakerfið hefur fengið mikla
gagnrýni og er eflaust ýmislegt
þar hægt að bæta og er það þá
hlutverk Alþingi Íslendinga að
taka á því með breytingum á
fiskveiðistjórnarlögunum. Á
Íslandi er veiðireynsla orðið að
varanlegum kvóta og sú eign er
í eigu innlenda aðila, að hluta
til þeirra frumkvöðla sem hófu
útgerð eða útgerða sem hafa
keypt kvóta á háu verði. Allar
fjárfestingar eru innlendra aðila
í sjávarútvegsauðlindinni og
innviðum.
Af hverju fá útlendingar
auðlindina endurgjaldslaust?
Íslenskir athafnamenn hafa
verið leppir útlendinga í
laxeldimálum. Þar hafa verið
fremstir í flokki stjórnarformenn Arnarlax og Fiskeldis
Austfjarða með aðstoð f.v.
þingmanns Vestfirðinga,
ráðherra og forseta Alþingis.
Með yfirtöku Landssambands
fiskeldisstöðva, og koma sér
í stefnumótunarhóp og með
,,lobbýisma“ hefur þeim tekist
að láta semja leikreglur sem

- Á sama tíma er
erlendum aðilum
færð auðlindin íslenskir
firðir án þess að greiða
sérstaklega fyrir það.
samþykktar hafa verið með
lögum um fiskeldi á Alþingi
Íslendinga og þannig náð að
tryggja mikinn fjárhagslegan
ávinning. Það er því vel skiljanlegt að þeir hafi ekki lagt til að
takmarka erlent eignarhald
eða gera mikið úr því að hagnaðurinn væri fluttur út úr
landi. Nokkrir einstaklingar
hafa orðið stórefnaðir á þessu
samspili við Norðmennina.

Samanburður
Þegar borið er saman það sem
Íslendingar þurfa að greiða
fyrir aflaheimildir og erlendir
aðilar fyrir eldisleyfin kemur
áhugavert fram:
• Útlendingar fá ókeypis:
Í tilfelli Arnarlax geta
verðmæti eldisleyfa sem
ekki þarf að greiða fyrir
verið um 1,6 milljón króna
á tonn eða um ein milljón
króna á tonn ef miðað er
einnig við leyfi sem eru í
umsóknarferli.
• Íslendingar greiða: Í tilfelli
varanlegs þorskkvóta þarf
að greiða um 3,2 milljónir
króna í stóra kerfinu og um
2,5 milljónir króna í litla
kerfinu fyrir hvert tonn og
er þá miðað við árið 2020.
Af hverju er aðilum
mismunað?
Það er dálítið skrýtið að

16

Fiskeldisfréttir

Staða og horfur í íslenskum sjávarútvegi og fiskeldi
Lagaumgjörð og stjórnsýsla
fiskeldis hefur verið bætt á
undanförnum árum og unnið
hefur verið að því að ná betri
sátt um fiskeldi í sjókvíum.
Fiskeldi í sjókvíum hefur
stóreflst undanfarin ár og
hægur en jafn vöxtur verið
í landeldi á bleikju. Meiri
sveiflur hafa verið í framleiðslu
á regnbogasilungi sem er
alinn í kvíum í sjó og á landi.
Framleiðsla á Senegalflúru
hefur haldist stöðug.
Á Vestfjörðum og Austfjörðum
eru heppilegastar aðstæður til
eldis á laxi og regnbogasilungi
í sjó og þar er trúlegt að
sjókvíaeldi og skyld starfsemi
verði ein af veigamestu
atvinnugreinunum. Landeldi
hefur alla burði til að verða
enn mikilvægari atvinnugrein

á Reykjanes og í Ölfusi og víða
á Norðurlandi, sérstaklega þar
sem jarðhita nýtur við og gott
aðgengi er að borholusjó og
ferskvatni.
Íslensku laxeldisfyrirtækin
eru að stærstum hluta í
eigu norskra fyrirtækja, en
Norðmenn eru leiðandi í fiskeldi
og búa yfir mikilli þekkingu og
reynslu. Norsku fyrirtækin eru
einnig fjársterk og hafa burði
til að fjárfesta í uppbyggingu
á íslensku laxeldi. Aðild þeirra
hefur aukið möguleika og bætt
stöðu laxeldis í sjókvíum á
Íslandi.
Íslenski eldisfiskurinn er
aðallega fluttur út ferskur,
ýmist heill eða flakaður, en
einnig sem fryst flök eða
heilfrystur. Lítil vinnsla á
eldislaxi fer fram hérlendis en

nokkur fyrirtæki framleiða
reyktar afurðir. Með aukinni
framleiðslu hérlendis ættu
að skapast möguleikar til
frekari vinnslu á hliðarhráefni,
reynsluna og þekkinguna sem
hefur skapast við vinnslu á
þorski og bleikju er svo hægt að
yfirfæra á vinnslu á laxi.
Möguleikar eru að auka enn á
fjölbreytni í innlendu fiskeldi,
enda aðstæður að mörgu leyti
mjög góðar á landi, ekki síst
góður aðgangur að jarðvarma.
Einnig eru til staðar góð
tækifæri að nýta innlenda
fóðurgjafasvo sem þá sem falla
til við vinnslu á uppsjávarfiski.
Rannsóknir á nýjum,
umhverfisvænum fóðurgjöfum
gefa einnig góð fyrirheit.
heyra vægðalausa gagnrýni
stjórnmálamanna á kvótakerfið,
en þar eru útgerðaraðilar að
greiða umtalsverðar fjárhæðir
fyrir aflaheimildir. Á sama
tíma er erlendum aðilum færð
auðlindin íslenskir firðir án þess
að greiða sérstaklega fyrir það.

Nánast allt laxeldi í sjókvíum
áformar a.m.k. 100.000 tonn
framleiðslu, verðmætara en allur
þorskaflinn, yrði að langstærstu
leyti í eigu Norðmanna. Í þessu
máli er algjör þöggun sem
stjórnmálamenn vilja helst ekki
ræða enda margir þeirra flæktir
í málið og óttast einnig gagnrýni
frá viðkomandi byggðarlögðum
sem njóta atvinnu af þessari
atvinnuuppbyggingu.
Aðdragandinn, vinnubrögðin
og sú spilling sem var viðhöfð
við undirbúning, gerð laga um
fiskeldi og jafnvel eftir að lögin
voru samþykkt mun aftur á móti
koma af krafti inn í opinbera
umræðu á næstu árum og
áratugum eins og reyndin hefur
verið með kvótakerfið. Það er
e.t.v. hollt að taka strax þessa
umræðu í kosningarbaráttunni
sem nú er framundan.
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Lögum fiskeldi – Verðmæti eldisleyfa Arnarlax

S

kýrsla starfshóps
sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra um
stefnumótun í fiskeldi sem
gefin var út 23. ágúst 2017
lagði grunn að eignarhaldi
og miklum fjárhagslegum
ávinningi íslenskra leppa og
erlendra fjárfesta. Hér er
verið að fjalla um hvernig
þröngur hópur hagsmunaðila
sömdu leikreglurnar sjálfum
sér og sínum til fjárhagslega
ávinnings sem áður hefur verið
fjallað um í Morgunblaðinu.
Málið fór síðan í gegnum
alla stjórnsýsluna með litlum
breytingum og var samþykkt
á Alþingi Íslendinga á árinu
2019. Uppbygging laxeldis
á Íslandi tekur fyrst og
fremst mið af því að tryggja
fárhagslegan ávinning íslenskra
leppa og erlendra fjárfesta.

Verðmæti eldisleyfa
Í síðustu grein höfundar í
Morgunblaðinu var fjallað um
verðmæti eldisleyfa Arnarlax
og var niðurstaðan 1,6 milljón
króna á tonn og er þá gengið
út frá heimiluðum hámarks
lífmassa. Höfundur hefur
ekki aðgengi að jafn góðum
gögnum og forsvarsmenn
Arnarlax og geta þeir komið
með nákvæmara verðmat
á eldisleyfum. Verðmætin
á hvert tonn geta einnig
verið breytilega allt eftir
því hvort miðað er við
hámarks heimilaðan lífmassa,
framleitt magn og hvor búið
sé að verðleggja að hluta
væntanlegar heimildir sem eru í
umsóknarferli o.s.frv.
Heimilaður lífmassi
Arnarlax er nú með leyfi
fyrir hámarks lífmassa af
laxi upp á 25.200 tonn og í
umsóknarferli eru 14.500 tonn.

Ef öll eldisleyfin nást hefur
Arnarlax heimild til að vera
með í sjó allt að 39.700 tonna
hámarks lífmassa af laxi og
ársframleiðslan getur þá verið
yfir 50.000 tonn af laxi upp úr
kvíum.

Áður en laxeldisfyrirtæki getur
sótt um leyfi þarf fyrst að fara í
gegnum umhverfismatsferli hjá
Skipulagsstofnun en þar er fyrst
skilað inn matsáætlun, síðan
frummatsskýrslu og að lokum
matsskýrslu. Fyrir fjölmörg
eldissvæði var aðeins búið að
skila inn matsáætlun og í tilfelli
Arnarlax voru 14.5000 tonn
að verðmæti um 23 milljarða
króna í óvissu á árinu 2019.

- Staðan getur því verið
sú að Arnarlax
verði með eldisleyfi fyrir
frjóa laxa að verðmæti
rúmir 60 milljarðar
króna jafnvel innan
þriggja til fimm ára.
Gildistöku laga frestað
Lög um fiskeldi voru samþykkt
frá Alþingi 20. júní 2019.
Á milli annarra og þriðju
umferðar í meðferð málsins á
Alþingi var gerð sú breyting
að í stað þess að miða við
matsáætlun var miðað við að
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ganga út frá að búið væri að
skila inn frummatsskýrslu
til Skipulagsstofnunar.
Þessi ákvörðun hefðu geta
slegið út af borðinu mörg
áform laxeldisfyrirtækja í
meirihlutaeigu erlendra aðila.
Til að eiga möguleika á að
skila inn frummatsskýrslu
þurfti að vinna að seinkun
gildistöku laganna. Forseti
Íslands staðfesti lögin 1. júlí
2019 og þau voru síðan ekki
birt í Stjórnartíðindum fyrr
en 18. júlí 2019. Arnarlaxi
náði þar með að skila inn
frummatsskýrslu en það hefur
ekki verið vilji hjá stjórnvöldum
að upplýsa um hver þrýsti á
fyrrverandi skrifstofustjóra í
ráðuneyti fiskeldis um að láta
seinka birtingu laganna.

10.000 tonna eldisleyfi
Arnarlax er nú með í umsóknarferli hjá Matvælastofnun og
Umhverfisstofnun 10.000
tonna eldisleyfi fyrir laxeldi
í Ísafjarðardjúpi. Þar sækja
þrjú fyrirtæki um 25.000 tonn
en skv. áhættumati erfða-

blöndunar er aðeins heimilt
að vera með 12.000 tonna eldi
af frjóum laxi. Staða mála skv.
afgreiðslu Skipulagsstofnunar
er að Arnarlax er aftast í
röðinni og fær að óbreyttu
engin eldisleyfi fyrir frjóa
lax í þessari afgreiðslu. Skv.
verðlagningu Arnarlax á
verðmætum eldisleyfa liggja
hér því undir 16 milljarðar
króna. Forsvarsmönnum
laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu erlendra aðila með
aðstoða annarra ,,lobbíisma“
hefur gengið ótrúlega vel að
misnota opinbera starfsmenn
og stofnanir sínum fyrirtækjum
til framdráttar undanfarin ár.
Það verður áhugavert að sjá
hvort framhald verður á því
og Arnarlaxi takist að hala inn
þessum 16 milljarða króna.
Auknar heimildir
Til að geta nýtt 4.500 tonna
eldisleyfi í umsóknarferli
til eldis á frjóum löxum og
jafnvel 14.500 tonn þarf að
auka heimildir í áhættumati
erfðablöndunar. Eins og

fram hefur komið í fyrri
greinum er áhættumat
erfðablöndunar úthlutunarkerfi
fyrir laxeldisfyrirtæki í
meirihlutaeigu erlendra aðila
og hefur lítið sem ekkert
með umhverfismál að gera.
Hafrannsóknastofnun gefur
út áhættumat erfðablöndunar
og er gott dæmi um hvernig
vísindastofnun lætur misnota
sig í pólitískum tilgangi.
Áhættumat erfðablöndunar
er endurskoðað að lágmarki
á þriggja ára fresti og staðan
getur því verið sú að Arnarlax
verði með eldisleyfi fyrir frjóa
laxa að verðmæti upp á rúma
60 milljarða króna jafnvel innan
3-5 ára.
Ávinningur við sölu
Að sjálfsögðu er ávinningurinn
ekki í hendi fyrr en við
sölu. Sumir íslenskir leppar
og erlendir fjárfestar hafa
innheimt ávinninginn með sölu
hlutabréfa og jafnvel nú þegar
fengið allt sitt til baka með að
selja hluta bréfanna.
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Lög um fiskeldi – Verðmæti eldisleyfa Fiskeldis
Austfjarða

S

kýrsla starfshóps
sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra um
stefnumótun í fiskeldi sem
gefin var út 23. ágúst 2017
lagði grunn að eignarhaldi
og miklum fjárhagslegum
ávinningi erlendra fjárfesta
og íslenskra leppa þeirra.
Stjórnarformenn Arnarlax og
Fiskeldis Austfjarða voru með
þátttöku í starfshópnum meðal
þeirra sem sömdu leikreglurnar
sjálfum sér og sínum til
fjárhagslega ávinnings. Málið
fór síðan í gegnum alla stjórnsýsluna með litlum breytingum
og var samþykkt á Alþingi
Íslendinga á árinu 2019.

Að þessu var stefnt
Vissulega gerðu sumir sér
grein fyrir að hverju var stefnt
á þessum tíma. Í fundargerð
stefnumótunarhópsins frá
14.7.2017 kemur vel fram hvert
menn voru að fara: „Ákveðið að
nefndarmenn fái sendar glærur
og áhættumatsskýrslu eftir
klukkan 14 þegar hlutabréfamarkaði í Noregi hefur verið
lokað“. Hækkun í hafi með
að skrá félögin á erlendan
hlutabréfamarkað var því er
virtist búið að ákveða á þessum
tímapunkti og jafnvel töluvert
fyrr. Í október 2017 koma
áhugaverð frétt í Fréttablaðinu
tæpum tveimur mánuðum eftir
að stefnumótunarskýrslan var
gefin út. Þar kemur fram að
Midt-Norsk Havbruk greiði að
lágmarki 965 milljónir fyrir ný
hlutabréf í Fiskeldi Austfjarða
en ef fyrirtækið fær leyfi til
aukinnar framleiðslu á næstu
árum gæti kaupverðið hækkað í
allt að 3,9 milljarða króna.
Verðmæti eldisleyfa
Á árinu 2018 var byrjað að
benda á mögulegan ofsagróða

af sölu eldisleyfa í nokkrum
íslenskum fjölmiðlum.
Fram kom að verðmæti
eldisleyfa laxeldisfyrirtækja í
meirihlutaeigu erlendra aðila
gætu verið frá u.þ.b. 1,5 til 3
milljónir króna á hvert tonn. Um
það má deila hvort verðmæti
eldisleyfa séu raunverulega
þetta mikil. Í því sambandi
má nefna að Ísland hefur verið
á jaðarsvæði fyrir sjókvíaeldi
á laxi en með væntanlegu
hækkandi sjávarhita verða
eldisleyfin verðmætari.
Laxeldið í sjókvíum hefur verið
að færast norðar með hækkandi
sjávarhita og Ísland því eitt af
þeim svæðum sem hefur vakið
áhuga erlendra fjárfesta.
Heimilaður lífmassi
Fiskeldi Austfjarða hefur leyfi
fyrir 18,500 tonna hámarks
lífmassa af frjóum laxi og 2,300
tonn af ófrjóum laxi, samtal

- Fiskeldi Austfjarða
getur verið með eldisleyfi
fyrir frjóa laxa að verðmæti um 45 milljarðar
króna jafnvel eftir
nokkur ár.
20.800 tonn. Í umsóknarferli
eru 17.000 tonna hámarks
heimilaður lífmassi og ef
þau fást eru eldisleyfin orðin
samtals 37.800 tonn. Fiskeldi
Austfjarða ætti þá að geta
framleitt um 50.000 tonn á ári.

Verðmæti Fiskeldis Austfjarða
Um sumarið 2021 voru
verðmæti hlutabréfa Fiskeldis
Austfjarðar um 36 milljarða
íslenskra króna og þarf af
verðmæti eldisleyfa u.þ.b. 25
milljarða íslenskra króna.
Verðmæti eldisleyfa eru því um
1,2 milljón króna á tonn (25
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milljarðar króna/20.800 tonn)
eða um 650 milljónir króna á
tonn ef teknar eru einnig með
framleiðsluheimildir sem eru í
umsóknarferli. Höfundur hefur
ekki aðgengi að jafn góðum
gögnum og forsvarsmenn
Fiskeldis Austfjarða og geta
þeir komið með nákvæmara
verðmat á eldisleyfum.
Verðmæti eldisleyfa Arnarlax
eru áætluð 1,6 milljón krónur
á tonn. Munur á verðmætum
eldisleyfa fyrirtækjanna
kann að einhverju leiti að
stafa af því að leyfi fyrir
ófrjóan lax eru verðlögð lægra
og meðalsjávarhiti nokkuð
hærri á Vestfjörðum og
umhverfisaðstæður að því leiti
betri en á Austfjörðum.
Tryggja sér eldissvæði
með óraunhæfum ófrjóum
eldislaxi
Með að setja hindranir með
ákvæði í lögum um fiskeldi
að hægt væri að halda
eldissvæðum fyrir ófrjóan
lax a.m.k. í fimm ár, gaf m.a.
Fiskeldi Austfjarða möguleika
að halda sínum svæðum,
án þess að nýta svæðið til
eldis eða greiða af þeim
auðlindagjald. Það áhugaverða
í þessu samhengi er að eldi
á ófrjóum laxi hefur verið í
þróun í áratugi og ekkert sem
bendir til að ljúki á næstu
árum. Þessi hindrun var sett
m.a. til að verja hagsmuni
stjórnarformanna Arnarlax
og Fiskeldis Austfjarða sem
voru í stefnumótunarhópnum
og settu leikreglurnar sjálfum
sér og sínum til fjárhagslegs
ávinnings.

Auknar heimildir
Til að geta nýtt 17.000 tonna
eldisleyfi í umhverfismatsferli
til eldis á frjóum löxum
þarf að auka heimildir í
áhættumati erfðablöndunar.
Eins og fram hefur komið í
fyrri greinum er áhættumat
erfðablöndunar úthlutunarkerfi
fyrir laxeldisfyrirtæki í
meirihlutaeigu erlendra aðila
og hefur lítið sem ekkert

með umhverfismál að gera.
Áhættumat erfðablöndunar
er endurskoðað að lágmarki
á þriggja ára fresti og staðan
getur því verið sú að Fiskeldi
Austfjarða getur verði með
eldisleyfi fyrir frjóa laxa að
verðmæti um 45 milljarða
króna jafnvel eftir nokkur ár.

Ávinningur við sölu
Eins og bent var á í fyrri
grein var verðmæti eldisleyfa
Arnarlax áætlað um 60
milljarðar króna og verðmæti

eldisleyfa þessara tveggja
fyrirtækja gætu því hugsanlega
numið allt að 105 milljörðum
króna. Að sjálfsögðu er
ávinningurinn ekki í hendi
fyrr en við sölu. Upphaflegir
fjárfestar sem ekki eru búnir
að selja geta tekið út mikinn
ávinning með að selja strax.
Það er alltaf tekin áhætta með
að bíða með sölu á hlutabréfum,
láta reyna á rekstrarforsendur
með aukinni samkeppni og
lækkandi markaðsverði á laxi í
framtíðinni.

Fiskeldisfréttir
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Verðmæti eldisleyfa sem eru í eigu útlendinga

S

kýrsla starfshóps
sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra um
stefnumótun í fiskeldi sem
gefin var út 23. ágúst 2017
lagði grunn að eignarhaldi
og miklum fjárhagslegum
ávinningi erlendra fjárfesta
og íslenskra leppa þeirra.
Stjórnarformenn Arnarlax
og Fiskeldis Austfjarða voru
þátttakendur í starfshópnum
sem sömdu leikreglurnar
sjálfum sér og sínum til
fjárhagslega ávinnings. Málið
fór síðan í gegnum alla
stjórnsýsluna með litlum
breytingum og var samþykkt
á Alþingi Íslendinga á árinu
2019. Drifkrafturinn hefur
verið að tryggja sér sem
mest af eldissvæðum fyrir
sjókvíaeldi á laxi, síðan skrá
laxeldisfyrirtækin á erlendan
markað og ná mikilli hækkun í
hafi sem fyrst og fremst liggur í
verðmætum eldisleyfa.

Eitthvað hefði verið
sagt ef þetta hefði verið
framgangan varðandi
regluverk í kringum íslenska
fiskveiðistjórnunarkerfið.

Áhættumat erfðablöndunar
er notað til að úthluta
framleiðsluheimildum
til laxeldisfyrirtækja í
meirihlutaeigu erlendra aðila
og hefur lítið sem ekkert
með umverfisvernd að gera.
Höfundur hefur skrifaður
fjöldi greina um vankanta
áhættumats erfðablöndunar í
Bændablaðinu.

Byggja grunninn
Forráðamenn laxeldisfyrirtækja
í meirihlutaeigu erlendra
aðila fóru offari í að ,,helga
sér svæði“. Arnarlax með
um 70.000 tonn í ferli og

Fiskeldi Austfjarða um
55.000 tonn eða um 70% allra
eldissvæða um mitt ár 2016.
Samkvæmt því sem kom fram
í stefnumótunarskýrslunni
sem var gefin út á árinu 2017
voru laxeldisfyrirtækin þá
komin í meirihlutaeigu erlendra
aðila. Hér er um að ræða
laxeldisfyrirtækin Arnarlax,
Fiskeldi Austfjarða, Laxa
fiskeldi og Arctic Fish Farm. Í
stefnumótunarskýrslunni voru
lagðar fram hagstæðar tillögur
og hindranir til að tryggja
framgang þessara fyrirtækja.
Úthlutun 2017
Áhættumati erfðablöndunar
var ætlað að hemja uppbyggingu eldis á frjóum laxi
og var á árinu 2017 komið
með tillögur um 71.000
tonna framleiðsluheimildir
og þar af 50.000 tonn fyrir
Patreksfjörð, Tálknafjörð,
Arnarfjörð og Dýrafjörð.
Athyglisvert er að Arnarlax
fær allar sínar fyrirhuguðu
framleiðsluheimildir á sunnanverðum Vestfjörðum en
stjórnarformaður fyrirtækisins
var annar af fulltrúum
Landssambands fiskeldisstöðva
í stefnumótunarhópnum. Á
sama tíma var lokað fyrir allt
eldi í Ísafjarðardjúpi þrátt fyrir
að reiknilíkan áhættumatsins
gæfi möguleika á nokkurra
þúsunda tonna eldi og þar
með var fyrirhugað laxeldi
íslenskra fyrirtækja slegið
út af borðinu. Af hverju var
ekki farin sú leið að úthluta
framleiðsluheimildum á

- Erlendir fjárfestar hafa
nú eignast íslenska
firði (eldisleyfin) án þess
að greiða neitt fyrir það.
Það er ekki hægt
að segja annað en þessi
flétta íslenskra leppa
og erlendra fjárfesta sé
hrein snilld og ótrúlegt
að slíkt geti gerst
á Íslandi. Finnst
ráðamönnum þetta í
lagi?
öllum svæðum á Vestfjörðum
þannig að öll fyrirtækin fengju
einhverjar heimildir? Þetta er
sérstaklega athyglisvert m.t.t.
hvernig staðið var að úthlutun á
árinu 2020 eins og fram kemur
hér á eftir.
Að þessu var stefnt
Í fundargerð stefnumótunarhópsins frá 14.7.2017 kemur
vel fram hvert menn voru að
fara: „Ákveðið að nefndarmenn
fái sendar glærur og
áhættumatsskýrslu eftir klukkan
14 þegar hlutabréfamarkaði
í Noregi hefur verið lokað“.
Að því er virðist var búið að
ákveða á þessum tímapunkti,
og jafnvel töluvert fyrr, að
hækka verðmæti eldisleyfa
í hafi með að skrá félögin á
erlendan hlutabréfamarkað. Í
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október 2017 koma áhugaverð
frétt í Fréttablaðinu tæpum
tveimur mánuðum eftir að
stefnumótunarskýrslan var
gefin út. Þar kemur fram að
Midt-Norsk Havbruk greiði að
lágmarki 965 milljónir fyrir ný
hlutabréf í Fiskeldi Austfjarða
en ef fyrirtækið fær leyfi til
aukinnar framleiðslu á næstu
árum gæti kaupverðið hækkað í
allt að 3,9 milljarða króna.
Úthlutun 2020
Það kemur á óvart að strax
árið 2020 leggur áhættumat
erfðablöndunar til um 20%
aukningu framleiðsluheimilda
með að leika sér með forsendur,
sem eru vafasamar eða
beinlínis rangar. Eflaust
hefur verið mikill þrýstingur
frá íslenskum leppum um að
framleiðsluheimildir yrðu
auknar enda mikil verðmæti
undir í formi eldisleyfa.
Niðurstaðan var m.a. að
Ísafjarðardjúp var opnað utan
við Æðey til eldis á frjóum laxi.
Með þessari ákvörðun í skjóli
áhættumats erfðablöndunar
var aftur barið á íslensku
fyrirtæki sem fyrirhugaði
eldi innan við Æðey. Þessi
ákvörðun er óskiljanleg vegna
þess að líkur á að eldislax gangi
í veiðiár úr slysasleppingum
fyrir miðju Ísafjarðardjúpi,
þar sem laxeldisfyrirtæki í
meirihlutaeigu erlendra aðila
eru staðsett, eru svipaðir og í
tilfelli slysaslepping innan við
Æðey.
Verðmat á eldisleyfum
Á árinu 2018 var byrjað að
benda á mögulegan ofsagróða
af sölu eldisleyfa í nokkrum
íslenskum fjölmiðlum.
Fram kom að verðmæti
eldisleyfa laxeldisfyrirtækja
í meirihlutaeigu erlendra
aðila gætu verið frá u.þ.b.
1,5 til 3 milljónir króna á
hvert tonn. Um það má deila
hvort verðmæti eldisleyfa séu
raunverulega þetta mikil. Í
því sambandi má nefna að
Ísland hefur verið á jaðarsvæði
fyrir sjókvíaeldi á laxi en

með væntanlegu hækkandi
sjávarhita verða eldisleyfin
verðmætari. Í greinum
mínum í Morgunblaðinu hefur
gróflega verið áætlað að
verðmæti eldisleyfa Arnarlax
væru 1,6 milljónir króna á
tonn og í tilfelli Fiskeldis
Austfjarða um 1,2 milljón
króna á tonn. Höfundur hefur
ekki aðgengi að jafn góðum
gögnum og forsvarsmenn
laxeldisfyrirtækjanna og
geta þeir eflaust komið með
nákvæmara og réttara verðmat
á eldisleyfunum.

Verðmæti eldisleyfa
Með endurskoðun á
áhættumatinu á árinu 2020 var
heimilaður hámarks lífmassi af
frjóum laxi í sjókvíum aukinn
úr 71.000 tonnum í 106.500
tonn. Nú er búið að veita leyfi
fyrir eldi á frjóum laxi fyrir um
83.000 tonnum að verðmæti
um 110 milljarða og er þá
miðað við verðmat upp á 1.3
milljónir króna á hvert tonn.
Þrjú fyrirtæki eru komin langt í
umhverfis- og umsóknarferlinu
með um 48.000 tonna heimildir
og ef það gengur eftir geta
heildarverðmæti eldisleyfanna
verið um 170 milljarða króna.
Gróflega má áætla að um 90%
eldisleyfanna séu í eigu erlenda
aðila.
Eldisleyfi varanleg eign?
Það er þekkt hvernig
veiðireynsla verður að
varanlegum kvóta hér á landi,
en sú eign er a.m.k í eigu
innlenda aðila og yfirleitt
þeirra frumkvöðla sem hófu
útgerð eða hafa keypt kvóta á
háu verði. Í tilfelli eldisleyfa er

búið að skapa mikil verðmæti
með því að skrúfa upp verðmat
eldissvæðanna með skráningu
á erlenda hlutabréfamarkaði.
Þegar kemur að endurnýjun á
eldisleyfum eftir 16 ár verður
þrýstingur á að um varanlega
eign sé um að ræða eins og
gerst hefur erlendis. Þegar að
þessum tímapunkti er komið
geta þeir sem fyrst komu að
borðinu verið búnir að selja
sinn hlut og taka út mikinn
ávinning. Það munu hluthafar
sem eftir eru, hugsanlega mest
íslenskir, benda á og fara fram
á að leyfin fáist aftur ódýr og/
eða verði að varanlegri eign.
Að lokum
Sumir íslenskir leppar og
erlendir fjárfestar hafa
innheimt ávinninginn með
sölu hlutabréfa og jafnvel nú
þegar fengið allt sitt til baka
með að selja hluta bréfanna.
Miðað við verðmæti hlutabréfa
laxeldisfyrirtækjanna á
erlendum mörkuðum þá
hafa erlendir fjárfestar lagt
laxeldisfyrirtækjunum til
tiltöluleg litla fjármuni.
Erlendir fjárfestar sem komu
að félögunum áður en þau fóru
á hlutabréfamarkað geta selt
hluta bréfanna til að ná inn
öllu því sem lagt hefur verið
í félögin en samt áfram verið
meirihlutaeigendur. Erlendir
fjárfestar hafa nú eignast
íslenska firði (eldisleyfin)
án þess að greiða neitt fyrir
það. Það er ekki hægt að
segja annað en þessi flétta
íslenskra leppa og erlendra
fjárfesta sé hrein snilld og
ótrúlegt að slíkt geti gerst á
Íslandi. Finnst ráðamönnum
þetta í lagi?

Fiskeldisfréttir

Stór laxeldisfyrirtæki og lítil sjávarútvegsfyrirtæki?

Í

skýrslu starfshóps
sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra um
stefnumótun í fiskeldi frá 2017
var ,,lagst gegn því að setja
hámark á framleiðslumagn
eins rekstrarleyfishafa
þar sem mikilvægt er að
byggja á stærðarhagkvæmni
rekstursins“. Talið var að slíkt
ákvæði skapaði fjárhagslega
óvissu og yrðu erfið í framkvæmd. Stjórnarformenn
Arnarlax og Fiskeldi Austfjarða
voru í stefnumótunarhópnum
og með því að koma í veg fyrir
að sett yrði hindrun á stærð
fiskeldisfyrirtækja gátu þeir
tryggt sér meiri fjárhagslegan
ávinning.

Þingmaður Vestfirðinga lagðir
til í upphafi umræðunnar á
Alþingi að ,,horft sé til minni
aðila í greininni, að þeir hafi
möguleika og að þeir sem hafa
verið frumkvöðlar á sínu svæði
hafi möguleika í samkeppni við
hina stóru“. Meira var ekki rætt
um þessa tillögu og niðurstaðan
var að valtað var yfir hagsmuni
íslenskra fyrirtækja á Alþingi
Íslendinga við setningu laga um
fiskeldi á árinu 2019.

Eitt laxeldisfyrirtæki með öll
eldisleyfin?
Í stefnumótunarskýrslunni
er einnig bent á að ,,þar
sem ekki eru settar skorður
við framsali getur einn aðili
fræðilega eignast öll gildandi
rekstrarleyfi og stjórnað þannig
allri framleiðslu á eldisfiski og
seiðaeldi á landi og í sjó“. Nú er
Fiskeldi Austfjarðar og Laxar
fiskeldi að skoða möguleika á að
sameina fyrirtækin og þá væri
aðeins eitt laxeldisfyrirtæki

á Austfjörðum. Eins og
fram kom í Morgunblaðinu
nýlega gæti einnig orðið að
sameiningu Arnarlax og Arctic
Fish Farm á Vestfjörðum þótt
það hafi verið slegið af í bili.
Niðurstaðan gæti síðan verið
sameining allra fyrirtækjanna
og eitt laxeldisfyrirtæki
framleiddi allan eða mest allan
lax í sjókvíaeldi hér á landi,
fyrirtæki sem væri skráð á
erlendan hlutabréfamarkað og
væri nær alfarið í eigu erlendra
aðila.
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- Niðurstaðan var
að valtað var yfir
hagsmuni íslenskra
fyrirtækja á Alþingi
Íslendinga við setningu
laga um fiskeldi á
árinu 2019.
Fyrirhugað umfang
laxeldisfyrirtækja
Arnarlax og Arctic Fish Farm
hafa leyfi til að vera með
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43.000 tonn hámarks lífmassa
og í umsóknarferli eru 28.600
tonn, eða samtals 71.600 tonn.
Ef öll leyfi fást væri hægt að
framleiða árlega rúm 90.000
tonn og gætu verðmætin verið
um 75 milljarða króna. Í tilfelli
Fiskeldis Austfjarða og Laxa
fiskeldis eru leyfi til að vera
með 36.800 tonna hámarks
lífmassa og í umsóknarferli
eru 17.000 tonn, samtals
53.800 tonn. Framleiðslan á
Austfjörðum gæti því numið um
70.000 tonnum og verðmætin
um 55 milljarða króna. Ef
þróunin yrði síðan að öll þessi
fyrirtæki sameinuðust í eitt
gæti framleiðslan numið um
160.000 tonnum að verðmæti
130 milljarða króna. Stjórnvöld
fyrirhuga að úthluta meiri
framleiðsluheimildum fyrir
laxeldi og geta því sameinuð
fyrirtækin orðið enn stærri.
Það er sjálfsagt mikilvægt að
þessi fyrirtæki geti orðið stór,

gagnvart litlum sveitafélögum
og ríkisvaldinu.

en alþingismenn hefðu átt að
setja einhverjar skorður við
slíkri ofurstærð.

Aðrar reglur fyrir sjávarútveg
Í stefnumótunarskýrslunni er
fjallað um stærð fyrirtækja
í sjávarútvegi en þar kemur
fram ,,í sjávarútvegi, þar
sem samanlögð aflahlutdeild
fiskiskipa í eigu einstakra aðila
eða í eigu tengdra aðila má
ekki nema meira en tilteknu
hlutfalli allra aflahlutdeilda
eða heildarverðmæti þeirra,
er takmörkunin einnig byggð á
byggðasjónarmiðum“. Í þessu
samhengi er vert að benda á
að laxeldi er einnig byggðamál
og uppbyggingin oftast
tengd litlum og viðkvæmum
samfélögum. Ef sameiningar
ganga eftir munu sameinuð
laxeldisfyrirtæki vera ráðandi
atvinnufyrirtæki á Vestfjörðum
og Austfjörðum og hafa mikinn
slagkraft til að fá sitt fram bæði

Greining á forsendum fyrir gerð strandsvæðisskipulags á
Vestfjörðum. Hægt er að sækja skýrsluna HÉR

Rökin fyrir takmörkunum í
sjávarútvegi
Þegar fiskveiðistjórnunarlögin
voru innleidd á árinu 1984
var umræða um að hafa fá og
öflug sjávarútvegsfyrirtæki
en niðurstaðan var að
almenn sátt var um dreifða
eignaraðild og auðlindin væri
eingöngu í eigu Íslendinga.
Niðurstaðan var að ekkert
fyrirtæki mætti eiga meira en
12% aflaheimildanna. Í þessu
samhengi er athyglisvert að það
var engin umræðu um stærð
laxeldisfyrirtækja á Alþingi
Íslendinga þegar lögin um
fiskeldi voru samþykkt á árinu
2019. Niðurstaðan getur verið
sú að með því að sameina fjögur
laxeldisfyrirtæki sem nú eru í
meirihlutaeigu erlendra aðila
verði sameinað fyrirtæki a.m.k.
þrisvar sinnu stærra en Brim
sem var með um 40 milljarða
veltu á árinu 2020.
Af hverju ekki sömu reglur?
Í þessu samhengi skal haft í
huga á þeim tíma sem lög um
fiskeldi voru til meðhöndlunar
á Alþingi átti sér stað mikill
lobbíismi íslenskra leppa sem
héldu fast að alþingismönnum
ákveðnum sjónarmiðum í
þágu erlendra fjárfesta. Það
kann að vera ástæða þess
að alþingismenn misstu
fókusinn við meðhöndlun
þessa máls á þinginu og einnig
að umhverfismál laxeldis
yfirgnæfðu umræðuna. Hér
er hægt að spyrja sig af hverju
sömu reglur eiga ekki að
gilda um stærðartakmörk
í tilfelli laxeldisfyrirtækja
eins og í sjávarútvegi?
Sjávarútvegurinn hefur fengið
neikvæða umfjöllum um að
þar væri að finna stór og öflug
íslensk fyrirtæki. Áhugavert
verður að fylgjast með
umræðunni á næstu árum
um stærð laxeldisfyrirtækja,
sem nær alfarið eru í eigu
erlendra aðila, og stefna í að
vera mun stærri en íslensku
sjávarútvegsfyrirtækin.
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Erlent eignarhald í laxeldi og sjávarútvegi

Í

skýrslu starfshóps
sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra um
stefnumótun í fiskeldi frá árinu
2017 var lagt til ,,að ekki verði
settar sérstakar takmarkanir
á erlent eignarhald í íslensku
fiskeldi. Slíkar reglur myndu
draga úr fjárfestingum erlendra
aðila í fiskeldi hér á landi
og þannig skapa óvissu um
framþróun fiskeldis“. Á þessum
tíma voru laxeldisfyrirtæki
með erlenda eignaraðild þá
þegar komin í meirihlutaeigu
útlendinga. Í rökstuðninginum
var meðal annar bent á
alþjóðlegar skuldbindingar að
ekki væri heimilt að takmarka
,,fjárfestingar erlendra aðila
á EES svæðinu“. En er það
þannig?

Ávinningurinn
Vinna stefnumótunarhópsins
gekk út á að stærstum hluta að
útbúa leikreglur sem tryggðu
mikinn fjárhagslegan ávinning
fyrir íslenska leppa og erlenda
fjárfesta. Stjórnarformenn
Arnarlax og Fiskeldis
Austfjarða voru leiðandi í
stefnumótunarhópnum og með
því að koma í veg fyrir að sett
yrði takmörkun á eignarhald
erlendra fjárfesta var hægt
að ná í ódýr leyfi fyrir hönd
erlendra umbjóðenda:
• 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.

Af hverju aðrar reglur fyrir
laxeldi?
Í lögum um fjárfestingu
erlendra aðila í atvinnurekstri
nr. 34/1991 er m.a. ákvæði um
fiskveiðar í efnahagslögsögu
Íslands sé eingöngu heimil
fyrirtækum sem ekki eru í eigu
erlendra aðila að meira leyti
en 25% sé miðað við hlutafé
eða stofnfé. Skv. fyrirspurn á
150. löggjafaþingi (þingskjal
1720-539 mál) kemur fram

25

- Búið er að ráðstafa
hagnaðinum í formi
mikillar eignamyndunar
erlendra fjárfesta, upp
á tugi milljarða króna,
sem byggist að mestu
á virði eldisleyfa.
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að eignarhlutur erlendra
aðila er mjög lítill í íslenskum
sjávarútvegsfyrirtækjum. Í
þessu samhengi er einnig
vert að benda á umfjöllun
í fjölmiðlum þar sem hefur
komið fram mikil andstaða
við uppkaup erlendra aðila á
laxveiðiám og landsvæðum
m.a. af stjórnmálamönnum.
Af hverju eiga aðrar reglur að
gilda um erlent eignaraðild
í laxeldisfyrirtækjum? Í
nágrannalöndum okkar eru
oft ákvæði um takmarkað
eignarhald útlendinga og í því
samhengi má nefna Færeyjar
þar sem það á bæði við um í
sjávarútvegi og laxeldi.

Færeyska leiðin
Það er athyglisvert að að
stefnumótunarhópurinn
mælti ,,jafnframt ekki með
þeirri aðferð að takmarka
atkvæðisrétt erlendra aðila í
hlutafélögum eins og gert er í
færeyskum hlutafélögum sem
stunda fiskeldisstarfsemi“.
Nýlega voru settar reglur um
erlent eignarhald í laxeldisfyrirtækjum í Færeyjum, um
20% hámark á annaðhvort
beint eða óbeint erlent
eignarhald. Nú þegar er laxeldisfyrirtæki í Færeyjum í
fullri eigu erlendra aðila eins og
í tilfelli Mowi en reglurnar eru
nú þannig að fyrirtækið hefur
ekki möguleika að auka umsvif
sín í sjókvíaeldi á laxi. Það má

margt læra af nágrönnum
okkar Færeyingum.

Vinna að sérhagsmunum
Stjórnarformenn Arnarlax
og Fiskeldis Austfjarða voru
leiðandi í vinnu stefnumótahópsins og þeir sem
leppar voru að gæta hagsmuna
erlendra fjárfesta. Það kemur
því ekki á óvart að unnið var
á móti því að hömlur væru
settar á erlent eignarhald.
Jafnframt var líðið fjallað um
í stefnumótunarskýrslunni
um fjárhagslegan ávinning
fyrir þjóðarbúið eflaust
vegna þess að fyrirséð var
að fjárhagslegur ávinningur
vegna verðlagningar á
eldisleyfum og hugsanlegs
arðs færi að mestu til erlendra
fjárfesta. Aftur á móti kemur
það á óvart að ekki var tekið á
þessu máli við skrifa laga um
fiskeldi í ráðuneytinu eða á
öðrum vettvangi.
Engin umræða á þinginu
Eignarhald fékk enga efnislega
umfjöllun á Alþingi Íslendinga
og kann það að hafa eðlilegar
eða óeðlilegar skýringar. Það
átti sér stað mikill lobbíismi
íslenskra leppa sem héldu
fast að alþingismönnum
ákveðnum sjónarmiðum í
þágu erlendra fjárfesta. Í því
sambandi má minna á ummæli
á þinginu eins og ,,ég vona að
hv. þingmaður sé sammála mér

um að löggjöf eigi að miðast
almennt við lagaumhverfi þeirra
sem hún á að ná til en ekki með
einhverjum krúsindúllum til
að mæta einstaka fyrirtækjum
sem lobbíast á Alþingi“.
Jafnframt yfirgnæfði umræðan
umhverfismál laxeldis og
því e.t.v. ekki óvænt að
alþingismenn misstu fókusinn
frá þessu máli og öðrum sem
skiptu miklu máli.

Það er búið að ráðstafa
hagnaðinum
Í stefnumótunarskýrslunni
kemur fram: ,,Þau rök
hafa heyrst að hagnaður í
fyrirtækjum sem lúta erlendri
eignaraðild sé fluttur úr landi
og eigendur ráðstafi honum
erlendis og fjárfesti ekki hér á
landi. Hvort þetta verður raunin
á eftir að koma í ljós“. Leiðandi
aðilar í stefnumótunarhópnum
gerðu sér grein fyrir því
að lykilinn að miklum
fjárhagslegum ávinningi var
að setja ekki takmörk á erlent
eignarhald. Það gaf möguleika
á að skrá félögin á erlendan
hlutabréfamarkað og „hækka
í hafi“ ódýru íslensku leyfin
um tugi milljarða króna. Það
er því nú þegar komið í ljós að
búið er að ráðstafa hagnaðinum
í formi mikilla eignamyndunar
erlendra fjárfesta, um tugi
milljarða króna, sem byggjast
að mestu á virði eldisleyfa.
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Lög um fiskeldi og ólígarkar

Í

fyrstu greininni af sextán í
Morgunblaðinu var komist
þannig að orði ,,undirritaður
mun sýna fram á í nokkrum
greinum að framin hafa verið
alvarlega stjórnsýslubrot þar
sem stærstu laxeldisfyrirtæki
Íslands höfðu mikla aðkomu
að breytingu nýgerða
fiskeldislaga“. Í greininni var
rakið hvað hafði verið gert
til að reyna að vekja athygli
stjórnmálamanna á málinu
án þess að þeir hefðu fyrir
því að svara eða þakka fyrir
ábendingarnar. Ítrekað hefur
verið farið fram á að gerð
verði opinber rannsókn m.a.
beiðni til stjórnskipunar- og
eftirlitsnefndar Alþingis og
umboðsmanns Alþingis, án
þess að það hafi skilað árangri.

Ólígarkar
Eftir að hafa skrifað nokkar
greinar í Morgunblaðinu
fékk ég þá ábendingu um
það sem væri verið að fjalla
um væri skilgreint ,,Að fanga
ríkisvaldið” (e. state capture). Í
því sambandi var einnig bent
á “í umbreytingarhagkerfum
(e. transition economies), hefur
spilling tekið á sig nýja mynd;
- hinir svokölluðu klíkubræður,
“ólígarkar”, vasast í stefnumótun stjórnvalda og móta
jafnvel leikreglurnar sjálfir til
að þjóna eigin hagsmunum og
gefa sjálfum sér þannig einstakt
forskot á við aðra á markaði“.
Stefnumótunin
Í greinunum hefur verið fjallað
um hvernig íslenskir leppar
erlendra fjárfesta hafa unnið
með lobbíisma að ná miklum
fjárhaglegum ávinningi m.a.
að koma sér í þá stöðu að vera
helstu ráðgjafar stjórnvalda
við stefnumótun í fiskeldi.
Stjórnarformenn Arnarlax

og Fiskeldis Austfjarða voru
í stefnumótunarhópnum
þar sem fyrirhuguð
stefnumótun stjórnvalda og
atvinnugreinarinnar breyttist
í að vera að stærstum hluta
stefnumótun íslenskra leppa og
erlendra fjárfesta.

Hindranir og tækifæri
Vinna íslenskra leppa í
stefnumótunni hefur miðast við
að setja hindranir eða koma í
veg fyrir hindranir yrðu settar
og í mjög stuttu máli má t.d.
nefna:
• Blokkera: Til að geta haldið
svæðum var heimild gefin
í lögum til að blokkera
eldissvæði í a.m.k. fimm ár
með það að yfirskyni að það
eigi að hefja eldi á ófrjóum
laxi – Þróun á ófrjóum laxi
var búið að stunda í um 30
ár og ekkert sem bendir til
að þeirri vinnu verði lokið á
næstunni.
• Erlent eignarhald: Með að
koma í veg fyrir takmarkanir á erlent eignarhald
laxeldisfyrirtækja var hægt
að skrá þau á erlendan
hlutabréfamarkað, auka
eftirspurnina og ná miklum
fjárhagslegum ávinningi.
• Leiðin til ávinnings: Engar
reglur um eignaraðild
gáfu einum eða fáum
erlendum aðilum möguleika
að eignist meirihluta í
laxeldisfyrirtækjunum,
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 – og jafnvel
eignast fyrirtækið án
þess að leggja í raun neina
fjármuni til þess.
• Tryggja enn meiri ávinning:
Unnið var á móti því að
takmarkanir væru settar
á stærð laxeldisfyrirtækja
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- „Ólígarkar“ vasast í
stefnumótun stjórnvalda
og móta jafnvel
leikreglurnar sjálfir til
að þjóna eigin
hagsmunum

•

til að tryggja sem mestan
fjárhagslegan ávinning.
Úthlutunarkerfi: Komið var á
áhættumati erfðablöndunar
sem úthlutunarkerfi
fyrir laxeldisfyrirtæki í
meirihlutaeigu erlendra
aðila sem hefur ekkert eða
lítið með umhverfisvernd
að gera.

Fjárhagslegur ávinningur
Íslenskir leppar og erlendir
fjárfestar hafa náð og geta
náð enn meiri fjárhagslegum
ávinningi:
• Arnarlax getur verðið með
eldisleyfi að verðmæti upp á
rúma 60 milljarða króna.
• Fiskeldi Austfjarða getur
verðið með eldisleyfi að
verðmæti um 45 milljarða
króna.
• Heildarverðmæti eldisleyfa
laxeldisfyrirtækja gætu
numið um 170 milljarða
króna.

Framtíðarsýn
Það má gera ráð fyrir enn meiri
ávinningi ef stjórnvöld fara ekki
að vinna sína heimavinnu og
engin breyting verður gerð. Að
óbreyttu getur framtíðarsýnin
verið þessi:
• Mismunandi stefna:
Eldisleyfi til sjókvíaeldis
á laxi verði að mestu í
eigu útlendinga en á sama
tíma er mikil andstaða
og hindranir fyrir
erlendri eignaraðild á
sjávarútvegsfyrirtækjum,
laxveiðiám og bújörðum.
• Hagnaðurinn fluttur út:
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Erlendir fjárfestar sem fyrst komu að
laxeldisfyrirtækjunum eignuðu sér
auðlindina ,,Íslenskir firðir“ geta verið
búnir að selja sín hlutabréf og ná miklum
fjárhagslegum ávinningi sem byggist á
verðmætum eldisleyfa.
Mikill slagkraftur: Laxeldisfyrirtæki í
meirihlutaeigu erlendra aðila sameinuð
í eitt fyrirtæki sem eru þá þrisvar sinnu
stærra en Brim og hafa þannig mikinn
slagkraft til að fá sitt fram bæði gagnvart
litlum sveitafélögum og ríkisvaldinu.

Að lokum
Það sem einkennir þetta mál er að opinberir
starfsmenn, stjórnmálamenn og aðrir hafa
verið misnotaðir eða hreinlega blekktir og
því eðlilegt að þeir vilji ekki vekja mikla
athygli á málinu. Uppbygging laxeldis á
Íslandi hefur tekið mið af því að íslenskir
leppar og erlendir fjárfestar nái sem mestum
fjárhagslegum ávinningi. Það sorglega er að
viðgengist hafa vinnubrögð eins og tíðkast
í vanþróuðum ríkjum. Þó framgangurinn
í þessu máli hafi verið lítill eða enginn
verður haldið áfram að vekja athygli á því
og koma ábendingum á framfæri til þeirra
sem hafa vilja, vald og getu til að taka á
spillingarmálum.

Framtíð fiskeldis á Íslandi
Þróun í íslensku fiskeldi hefur verið mikil á
síðastliðnum áratug og má segja að algjör umskipti
hafi átt sér stað. Laxeldi í sjó hefur farið frá því að
vera atvinnugrein, sem nánast var búið að afskrifa
sem raunhæfan valkost við íslenskar aðstæður, yfir
í að vera sú grein sem margir horfa til sem helsta
vaxtartækifæris í matvælaútflutningi til næstu
áratuga.

Þetta er m.a. það sem kemur fram í nýrri skýrslu
Íslenska sjávarklasans sem nefnist „Framtíð fiskeldis
á Íslandi“.Útgáfan er studd af Atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytinu.
Á sama tíma og tækifæri blasa við eru vaxandi
áhyggjur af ekki síst umhverfisáhrifum stóraukins
laxeldis. Þær áhyggjur snúa m.a. að því lífríki sem
fyrir er í hafi og villta laxastofninum.

Í skýrslunni er leitast við að meta framtíðarhorfur
laxeldis á Íslandi með hliðsjón af bæði umhverfisog samkeppnissjónarmiðum. Þegar horft er til
næstu ára og áratuga er ljóst að hreyfiafl breytinga
getur bæði legið í tæknibreytingum, sem geta haft
áhrif á samkeppnishæfni land- og sjókvíaeldis, og
viðhorfum neytenda til ólíkra aðferða í eldi.

Í skýrslunni er bent á að tækifæri til fullvinnslu
eldislax hér á landi eru umtalsverð en fullvinnsla af
því tagi er mjög lítil í þeim löndum sem við berum
okkur saman við. Því er miklu magni hent. Nýta má
þá miklu þekkingu og nýsköpun sem er til staðar
í vinnslu á hvítfiski hérlendis til að ná forystu á
heimsvísu í nýtingu á eldisfiski.

Á grunni gagnaöflunar og viðtala við tugi
sérfræðinga á þessu sviði jafnt í greininni sjálfri sem
stjórnsýslu, umhverfissamtökum, menntasamfélagi
og fjármálakerfi er dregin upp mynd af mögulegri
þróun laxeldis hérlendis.
Skýrsluna má nálgast hér

