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Ágætu félagar

Í byrjun þessa árs hóf undirritaður að vinna við samfélagsverkefni gegn spillingu í hálfu
starfi. Gagnrýnd hefur verið sú spilling sem hefur átt sér stað við undirbúning og gerð laga
um fiskeldi og jafnvel eftir að lögin voru samþykkt.  Málið snýst um meira en 100 milljarða
króna fjárhagslegan ávinning.  Ítrekað hefur verið farið fram á opinbera rannsókn en því
hefur verið svarað með þöggun. Nánar um málið á slóðinni: https://lagareldi.is/fljotandi-
ad-feigdarosi/

Strandbúnaður - Er refsivert að gagnrýna spillingu?
Það viðhorf virðist viðgangast innan fiskeldis að það sé refsivert að gagnrýna spillingu
innan greinarinnar. Það sem undirrituðum þykir athyglisvert er að það hafa komið til tals
að það þyrfti að  losa sig við fyrrverandi framkvæmdastjóra Strandbúnaðar vegna þess eins
að hann var að gagnrýna leiðandi aðila innan greinarinnar um spillingu. Undirritaður hafði
frumkvæði að stofna Strandbúnaðar, sem er ráðstefna fyrir fiskeldi, skeldýra- og
þörungarækt,  og lagði í verkefnið mikla vinnu og fjármuni. Þakklætið var að fyrrverandi
framkvæmdastjóra félagsins var bolað frá og ekki einu sinni þakkað fyrir frábært starf til
margra ára.  Frá þeim tíma hefur verið gert lítið úr framlagi fyrrverandi framkvæmdastjóra
og reynt að þagga málið niður. Það skal þó haft í huga að ,,Strandbúnaðarmálið“ er aðeins
lítill hluti af mun stærra máli. Nánara verður þó fjallað um málið væntanlega í næsta
tölvupósti.

Sjávarútvegsráðstefnan - Mikilvægt að kynna sér málið áður en ákvörðun er tekin
Á ört stækkandi tölvupóstlista er nú bætt við öllum eigendum og öllum stjórnum
Sjávarútvegráðstefnunnar.  Ef sú staða kemur upp að þrýstingur verður á að losa sig við
framkvæmdastjóra Sjávarútvegsráðstefnunnar vegna gagnrýni hans á spillingu, mæli ég
með að þið setjið ykkur inn í málið áður en ákvörðun verður tekin.  Það er e.t.v. kominn tími
að framkvæmdastjóri Sjávarútvegsráðstefnunnar víki til hliðar, en gerum það á faglegum,
heiðarlegum og málefnalegum forsendum. 

Vinnan framundan

Gagnrýnin: Málið snýst ekki um að nýta sér tækifærin, heldur að vera leiðandi við
hönnun á leikreglum, skjalfest í lögum, sjálfum sér og sínum fyrirtækjum til fjárhagslegs
ávinnings á kostnað annarra.  Það sem átti að vera stefnumótun stjórnvalda varð að
stefnumótun sérhagsmuna laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu erlendra aðila.  Af
fræðimönnum er þessi aðferðafræði nefnd að ,,fanga ríkisvaldið” (e. state capture).
Tilgangur vinnunnar: Á þessu ári mun mín vinna einkum snúast um að rannsaka, upplýsa
og veita aðhald:

a. Rannsaka: Mikið af upplýsingum hefur verið aflað um ófagleg og óheiðaleg
vinnubrögð, allt frá því starfshópur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um
stefnumótun um fiskeldi var stofnaður árið 2016. Kallað verður eftir fleiri
gögnum og vísað til upplýsingalaga og jafnframt verður rætt við fjölda manns
sem geta veitt upplýsingar.
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Dags: 01.02.2022                                                Valdimar Ingi Gunnarsson, Sjávarútvegsþjónustan ehf. 


 
Bókin 


Lög um fiskeldi – ,,Þetta hefur eftirmála“ 
 
 
Tilgangur  
• Heilstætt yfirlit:  Í bókinni verður m.a. farið yfir vinnubrögðin og spillinguna sem viðgengst 


við undirbúning og gerð laga um fiskeldi. Hvernig ákveðnir aðilar náðu að skapa sjálfum sér 
og sínum mikinn fjárhagslegan ávinning. Hvernig umhverfismál og fjárhagslegur ávinningur 
tengjast  þannig að lesandinn fái heilstæða mynd af framgangi málsins o.s.frv.  


• Tímaröð:  Framvindu hvers árs verður lýst og farið sérstaklega yfir vinnubrögð sem geta 
hvorki talist fagleg, né heiðarleg.  Byrjað verður á þeim tímapunkti þegar starfshópur 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um stefnumótun í fiskeldi var stofnaður seinnihluta 
ársins 2016 og stöðu mála á þeim tíma.   


• Gagnagrunnur: Bókin verður með rafræna tengingu inn á fjölda heimilda, greinagerða, 
upplýsingabanki fyrir þá sem vilja vinna áfram með einstaka þætti málsins. 


• Halda mönnum upplýstum: Bók verður lifandi skjal þar sem einstakir kaflar verða uppfærðir 
eftir því sem viðbótarupplýsingar koma inn og bætt við nýjum kafla/köflum fyrir hvert ár. 


 
Heimildaöflun 
• Skriflegar heimildir: Megin áhersla verður á að styðjast við skriflegar, birtar og óbirtar 


heimildir.  Það veður kallað eftir frekari gögnum með tilvísun til upplýsingalaga á næstu 
mánuðum og árum.   


• Samtal: Til að fylla upp í skörð þar sem skriflegar heimildir eru engar eða litlar verður rætt 
við fjölda manns. Vonast er til að það fari að losna um ,,málbeinið“ á mönnum eftir því sem 
myndin skýrist og viðmælendur átti sig betur á spillingunni og í einhverjum tilvikum hvernig 
þeir voru misnotaðir.  Heimildamenn geta valið um hvort þeir vilja láta nafns síns getið eða 
gætt verði nafnleyndar. 


 
Bókin og greinagerðir 
• Tímaröð: Bókinni verður skipt niður í fjölmarga kafla og fyrstu kaflarnir munu lýsa 


vinnubrögðunum og stöðinni á árunum 2016 og 2017. Í framhaldinu verður hvert ár tekið 
fyrir, fyrst 2018 í einum eða fleiri köflum o.s.frv. 


• Stutt og hnitmiðað: Reynt verður að hafa efnið stutt og hnitmiðað með myndrænum 
skýringum og til nánari skýringa vísað til rafrænna heimilda.  


• Greinagerðir: Gerðar verða ítarlegar greinagerðir um afmörkuð mál eins og t.d. hvert 
laxeldisfyrirtæki, sem samantekt verður tekin úr og vísað til í bókinni.  


 
Birtingar 
• Rýni: Þegar lokið er við að skrifa einstaka kafla eða greinagerðir verður hann sendur til 


ákveðinna aðila í tölvupósti og þeim gefinn kostur  að lesa yfir,  leiðrétta, bæta við, og gera 
athugasemdir.  Tekið verður tillit til allra réttmætra athugasemda og ábendinga.  


• Birtingar: Mikil vinna er framundan og gert er ráð fyrir að fyrsti kaflinn birtist í vor eða í 
sumar  og í framhaldinu verður styttra á milli birtinga. Einstaka greinagerðir um afmörkuð 
efni kunna þó að birtast fyrr.  


• Endurskoðun:  Gera má ráð fyrir að það gangi misjafnlega að afla gagna um ákveðin mál og 
tímaskeið. Þegar nýjar upplýsingar berast verður viðkomandi kafli bókarinnar 
endurskoðaður og útgáfa númer tvö gefin út o.s.frv.  Þannig verður rannsóknin og bókin 
sennilega án fordæma. 


 
Heiti bókarinnar ,,þetta hefur eftirmála“ tekur mið af SMS frá stjórnarformanni Arnarlax eftir að 
höfundur sendi inn athugasemdir við fiskeldisfrumvarpið snemma á árinu 2019.  







b. Upplýsa: Undirritaður hefur skrifað töluvert um málið og nú verður tekin saman
rafræn bók sem gefur heilstætt yfirlit.  Bók sem verður lifandi skjal þar sem
einstakir kaflar verða uppfærðir eftir því sem viðbótarupplýsingar koma inn og
bætt við nýjum kafla fyrir hvert ár (sjá fylgiskjal 1). Þannig verður rannsóknin og
bókin sennilega án fordæma. Bókin verður með rafræna tengingu inn á fjölda
heimilda, upplýsingabanki fyrir þá sem vilja vinna áfram með einstaka þætti
málsins.

c. Veita aðhald:   Undirritaður byrjaði ekki að gagnrýna vinnubrögðin og spillinguna
fyrr en fyrrihluta ársins 2019 og eftir það hafa einstök mál verið gagnrýnd löngu
eftir að atburður hafði átt sér stað.  Nú verður sú breyting gerð að gagnrýnt
verður fljótlega eftir að ákvörðun hefur verið tekin eða atburður átt sér stað og
ekki minnst benda á og tengja við fyrri ákvarðanir, hverjir voru þátttakendur,
fjárhagslegan ávinning einstakra aðila o.s.frv.  Það verður gert m.a. með  að skrifa
greinar í fjölmiðla.

Menn nafngreindir: Frá því að undirritaður byrjaði að gagnrýna spillingu við undirbúning
og gerð laga um fiskeldi í byrjun ársins 2019 hafa menn ekki verið nefndir á nafn.  Nú
verður breyting á, en því er ekki að neita að mér finnst það bæði óþægnilegt og
óheppilegt en hjá því verður ekki komast því miður. Málið er því komið á allt annað stig
og gera má ráð fyrir að þeir sem eru gagnrýndir reyni að stoppa af mína framgöngu með
ýmsum ráðum.
Birtingar: Mikil vinna er framundan og gert er ráð fyrir að fyrsti kaflinn bókarinnar
birtist í vor eða í sumar  og í framhaldinu verður styttra á milli birtinga. Einstaka
greinagerðir um afmörkuð efni sem samantekt verður gerð úr og stuðst verður við í
bókinni kunna þó að birtast fyrr.  Hér er um að ræða ítarlegar greinagerðir s.s. yfir
einstök laxeldisfyrirtæki þar sem m.a. verður gerð góð skil á leiðinni til fjárhagslegs
ávinnings.

Mín staða
Mér hreinlega ofbíður þau vinnubrögð sem hafa verið viðhöfð á síðustu árum. Það voru
tveir slæmir valkostir í stöðinni hjá mér, gera ekki neitt í málinu eða taka slaginn:

Mín ákvörðun: Beiðni um opinbera rannsókn hafði engu skilað. Mér hefur verið sýnd
almennt ókurteisi, beiðnum ekki verið svarað, reynt að þagga málið niður og lítið gert úr
mínum störfum. Það lá því beint við að taka slaginn og svara fyrir sig.
Siðferðisleg skilda: Undirrituðum finnst honum bera siðferðislega skildu til að stíga fram
og gera athugasemdir við ófaglega og óheiðalega vinnubrögðin sem hafa verið viðhöfð
þar sem  íslenskir leppar erlendra fjárfesta hafa verið fremstir í flokki.  Það er mikilvægt
að leggja sitt að mörkum við að uppræta spillingu.
Enginn ávinningur: Á það skal bent að undirritaður hefur engan fjárhagslegan ávinning
að vinna þetta verkefni, það veldur mér eingöngu fjárhagslegu tjóni og óvild margra.
Rétti aðilinn: Skynsamlegt er að undirritaður vinni þetta verkefni þar sem hann situr á
yfirburðarþekkingu í þessu máli, safnað mikið af gögnum og mestar líkur á að
rannsóknin verði nægjanlega vel gerð. 
Kostnaður: Að sjálfsögðu tekur þetta verkefni mikið á minn rekstur þar sem um er að
ræða samfélagsverkefni gegn spillingu. Til að draga úr kostnaði verður hætt öllum
auglýsingum í blöðum og á samfélagsmiðlum til að vekja athygli á málinu a.m.k. í bili.
Út vegna spillingar: Á síðasta ári ákvað undirritaður að draga sig út úr öllum



fiskeldistengdum verkefnum m.a. vegna þeirra spillingar sem hefur viðgengst af leiðandi
aðilum innan greinarinnar.
Verður vinnu að fá: Það er skiljanlegt að margir spyrji sig er þessum manni treystandi? 
Vonandi verður skilningur innan sjávarútvegs að þetta sé einstakt mál og lýsi almennt
ekki mínum vinnubrögðum. Það vill svo heppilega til að undirritaður er
sjávarútvegsfræðingur með víðtæka þekkingu og reynslu og þegar ákveðnar dyr lokast
eru margar aðrar til að opna betur. 

Um
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 gerð laga um fiskeldi. Í
byrjun þessa árs hófst  vinna við samfélagsverkefni gegn spillingu í hálfu starfi og þið munu
reglulega vera upplýst um framganganginn.

Yfirlit um málið er að finna 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

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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