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Stjórn Strandbúnaðar/Lagarlíf 
                               
 

Reykjavík, 5. maí 2021 
    

 
 
Á fyrrihluta síðasta árs var undirrituðum bolað frá sem framkvæmdastjóra Strandbúnaðar og 
þar var í aðalhlutverki þáverandi stjórnarformaður, núverandi framkvæmdastjóri félagsins og 
starfsmaður Matís. Ástæðan var sú að undirritaður var að benda á spillingu innan fiskeldis.  
Þetta mál er hluti af stærra máli og nánari upplýsingar er að finna á slóðinni: 
https://lagareldi.is/fljotandi-ad-feigdarosi/  
 
Undirritaður hafði frumkvæði að stofnum Strandbúnaðar og rak félagið með miklum ágætum í 
um fimm ár. Strandbúnaður eru samtök fiskeldis, skel- og þörungaræktar og hefur alltaf verið 
gætt að því að litu aðilarnir væru sýnilegir.  Ráðstefna Strandbúnaðar dafnaði vel, var vinsæl og 
mikilvæg fyrir greinina sem kom best fram í að ráðstefnugestir voru orðnir rúmlega 300 seinni 
árin. Öll heilu rekstrarárin var ráðstefnan rekin með hagnaði.  Rekstur Strandbúnaðar hefur þó 
alltaf verið erfiður og til að ná endum saman í rekstrinum hefur Sjávarútvegsþjónustan (mitt 
félag) þurft árlega að greiða með rekstrinum sérstaklega á fyrstu árunum. Það stóð því til að losa 
sig við rekstur Strandbúnaðar, mér fannst mitt framlag til þessa vattvangs vera orðin nægilegur.  
Heppilegra hefði þó verið að það hafi gerst við aðrar aðstæður og undirritaður hefði verið 
kvaddur með þökk fyrir gott og vel unnið starf til fimm ára við rekstur á Strandbúnaði.  Án míns 
frumkvæði hefði félagið ekki verið stofnað. Þakklætið var aftur á móti að undirrituðum var hent 
út eins og einhverri ,,druslu“ fyrir þá sök eina að benda á spillingu innan greinarinnar.   
 
Þrýstingur hagsmunaaðila 
Undirritaður hefur verðið að gagnrýna í eigin nafni ákveðna forsvarsmenn innan fiskeldis, þá 
einkum stjórnarformenn Arnarlax og Fiskeldis austfjarða sem sátu í opinberum 
stefnumótunarhópi í fiskeldi og huguðu nær eingöngu að eigin hagsmunum á kostnað annarra. 
Fylgdu síðan sínum málum í gegnum stjórnsýsluna og Alþingi Íslendinga og náðu verulegum 
fjárhagslegum ávinningi á kostnað annarra.  Snemma á árinu 2020 kom fram athugasemdir 
a.m.k. frá sumum forsvarsmönnum laxeldisfyrirtækja i meirihlutaeigu erlendra aðila að 
framkvæmdastjóri Standbúnaðar hefði óheppilegar skoðanir.   Núverandi framkvæmdastjóri 
Strandbúnaðar hefur jafnframt sterk fjölskyldutengsli í a.m.k. eitt af þessum 
laxeldisfyrirtækjum. Nákvæmlega hverjir vildu losna sig við undirritaðan getur núverandi 
framkvæmdastjóri best svarað.   
 
Hvað var sagt? 
Fram kemur í einum tölvupósti núverandi framkvæmdastjóra: ,,Ég þori að standa frammi fyrir 
öllum sem ég  hrindi í á þessum tíma kinnroðalaust, það var sameiginleg niðurstaða okkar beggja 
um að það væri nauðsynleg“.   Hér er væntanlega átt við samtal við eigendur og spurt er hér hvað 
kom eiginlega fram í þessum símtölum? Sumir hringdu í mig og undruðust framgangan gagnvart 
undirrituðum.  Hverjir voru að tala í gegnum núverandi framkvæmdastjóra og misnota hann?  
Hvað braut undirritaður eiginlega af sér í starfinu fyrir Strandbúnað sem réttlætir að honum var 
bolað frá?  
 
Stjórnin stóð ekki í lappirnar 
Stjórn Strandbúnaðar stóðst ekki þrýstinginn, menn hörðu ekki kjark til að stíga fram og styðja 
við bakið á undirrituðum sem var einfaldlega að benda á staðreyndir sem því miður flokkast 
undir spillingu.   Stjórn Strandbúnaðar er að vinna sjálfboðavinnu og mikilvægt að dæma 
fyrrverandi stjórn ekki of hart og benda má á að almennt þora menn ekki að stíga fram og 
andmæla þeim vinnubrögðum sem hafa átt sér stað við undirbúning og gerða laga um fiskeldi. 
Margir birgja reiðina inn í sér og láta þar við sitja.  

https://lagareldi.is/fljotandi-ad-feigdarosi/
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Uppgjör á verkefninu 
Undirritaður lét gera bráðabrigðauppgjör og gerður var listi yfir öll verkefni, öll gögn afhent, og 
stjórn Strandbúnaðar látin skrifa undir til staðfestingar. Jafnframt var sagt að málinu væri ekki 
lokið, en óheppilegt hve seint er farið af stað með þetta ferli – Ástæðan er einfaldlega miklar 
annir í öðrum tengdum verkefnum og ég er ekki í fullu starfi í þessu hugsjónarverkefni gegn 
spillingu.  Yfirfærsla tókst vel, enda vissi ég ef það væri ekki gert þannig yrði að mér sótt og þá 
með réttu – Jafnframt er mikilvægt að Strandbúnaður skaðist sem minnst af þessum deilum og 
geti áfram byggt á þeim góða grunni sem búið var að þróa.  
 
Hvað braut undirritaður af sér? 
Spurt er, hvað braut undirritaður af sér við umsjón og utanumhald á rekstri Strandbúnaði og 
skipulagningu ráðstefna félagsins? Notfærði undirritaður sína stöðu til að vega að stóru 
stöndugu laxeldisfyrirtækjunum í starfi sínu fyrir Strandbúnað? Ekki mér vitanlega. Það var að 
vísu tekið fyrir siðferði á einni ráðstefnunni sem var þá ákveðið af þáverandi stjórn.  Um það var 
fjallað almennt án þess að nefna ákveðin fyrirtæki mér vitanlega. Til að tryggja fjölbreytt 
efnistök á Strandbúnaði situr enginn lengur en tvö ár í stjórn félagsins og hefur það tekist 
ágætlega og stuðað að fjölbreyttum efnistökum.  
 
Koma sínum mönnum fyrir 
Eitt af því sem er mikilvægt í hagsmunagæslu er að koma sínum mönnum fyrir. Það má vera 
ljóst að með að losa við undirritaðan og koma í starfið nýjum framkvæmdastjóra er verið að 
koma fyrir manni sem hugnast stóru stöndugu laxeldisfyrirtækjunum. Manni sem getur talað 
þeirra máli sérstaklega, tryggt þeirra hagsmuni sem m.a. felst í þöggun. Þetta er í sjálfum sér 
ekkert nýtt og má benda á að ritari nefndar um stefnumótun í fiskeldi var starfsmaður 
stjórnarformanns Arnarlax og hafði aðsetur í ráðuneytinu. Með að koma núverandi 
framkvæmdastjóra fyrir sem framkvæmdastjóra Strandbúnaðar eru forsvarsmenn 
laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu erlendra aðila komnir með ,,málpípu“ sem þeir geta komið 
sínum hagsmunamálum í gegn. 
 
Mikilvægir stöndugir aðilar? 
Fram kemur í einum tölvupósti núverandi framkvæmdastjóra Strandbúnaðar:  

,,Ég ætla að vinna með laxeldismönnum, er reyndar ekki byrjaður að ræða málin við þá, enda vildum við 
klára nafnabreytingar og útlit áður en það væri gert. Ráðstefnan verður ekkert án aðkomu þessara stóru 
stöndugu aðila, enda var það ástæðan fyrir brotthvarfi þínu að gera það mögulegt“. 

 
Hér verður að upplýsa núverandi framkvæmdastjóra og fleiri um eftirfarandi: 
• Ekki hluthafar: Af stóru stöndugu laxeldisfyrirtækjunum er aðeins Arctic fish hluthafi – Af 

hverju eru ekki fleiri af stóru stöndugu laxeldisfyrirtækin hluthafar?  
• Engir styrkir: Stóru laxeldisfyrirtækin hafa ekkert styrkt ráðstefnuna, samt var hún rekin 

með hagnaði öll heilu rekstrarárin  -  Hvernig var það hægt án aðkomu stóru stöndugu 
laxeldisfyrirtækjanna?  

• Mættu illa: Það er einnig  bent á að það voru fáir sem mættu á ráðstefnuna frá stóru 
stöndugu laxeldisfyrirtækjunum, sérstaklega þegar tekið er mið af stærð þeirra við mörg 
önnur minni fyrirtæki innan greinarinnar.   

 
Það má ekki gerast að stóru stöndugu laxeldisfyrirtækin taki Strandbúnað yfir eins og gerðist í 
tilfelli Landsambands fiskeldisstöðva og virðist einnig hafa gerst í tilfelli sjávarútvegsráðuneytis 
í upphafi hagsmunapotsins. 
 
Breyta nafni 
Í frétt í Morgunblaðinu frá Strandbúnaði kom eftirfarandi fram:  

,,Lagarlíf (áður Strandbúnaður) er nú fimm ára og voru það eigendur og stjórn ráðstefnunnar sem ákváðu 
að breyta nafni og vörumerki hennar, en nafnið á ensku mun áfram vera Aqua-Ice“. 
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Vissulega hafði stjórn Strandbúnaðar heimild til til að leggjast í vinnu um hugmyndir að 
breytingu á heiti ráðstefnunnar. Hefði ekki verið eðlilegt að kynna veigamikla breytingu fyrir 
eigendum félagsins a.m.k. með tölvupósti og jafnvel að leggja fyrir aðalfund félagsins áður en 
fréttatilkynning var send. Af hverju þurfti að klára nafnabreytingu og útlit áður farið var að ræða 
við stóru stöndugu laxeldisfyrirtækin eins og fram kemur hér að ofan? Er núverandi 
framkvæmdastjóri ekki búinn að vera í góðu samtali við forsvarsmenn stöndugu 
laxeldisfyrirtækjanna frá því að undirrituðum var bolað frá? Það er eins og núverandi 
framkvæmdastjóri hafi tekið Strandbúnað yfir og eignað sér félagið og það sé algjört aukaatriði 
að ræða við, vera í samráði eða upplýsa fyrst eigendur um mikilvægar og stefnumótandi 
ákvarðanir. Hér er spurt hafa aðrar mikilvægar ákvarðanir verið teknar og jafnvel 
framkvæmdar sem eigendur Strandbúnaðar hafa ekki verið upplýstir um?  
 
Þöggun 
Framgangan gagnvart undirrituðum flokkast undir þöggun sem er kerfisbundin aðferð til að 
koma í veg fyrir að fólk tjái skoðanir sínar.  Forsvarsmenn ákveðinna laxeldisfyrirtækja í 
meirihlutaeigu erlendra aðila náðu miklum fjárhagslegum ávinningi með setningu laga um 
fiskeldi á árinu 2019, enda höfðu þeir markvisst unnið að því í nokkur ár.  Búið er að ná 
ávinninginum með setningu laga um fiskeldi og viðfangsefnið er að þagga niður í þeim sem eru 
með ,,óþægilegar skoðanir“ og benda m.a. á að þau vinnubrögð sem hafa verið viðhöfð flokkist 
undir að ,,fanga ríkisvaldið” (e. state capture).  Strandbúnaður er að vísu samtök sem er stór og 
mikilvægur vettvangur innan fiskeldis sem forsvarsmenn laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu 
erlendra aðila virðast telja mikilvægan í þöggunarferlinu. Þöggunin felst m.a. í að bola 
undirrituðum út úr Strandbúnaði.  
 
Opinber starfsmaður misnotaður 
Eins áður hefur komið fram í tölvupóstum, þykir mér ákaflega leitt hvernig gengið er fram 
gagnvart fyrrverandi stjórnarformanni Strandbúnaðar.  Því miður er hann einn þeirra sem hefur 
verið misnotaður af forsvarsmönnum stóru stöndugu laxeldisfyrirtækjanna.  Hann er því 
fórnarlamb í málinu eins og sumir aðrir sem hafa verið misnotaðir til að tryggja fjárhagslegan 
ávinning stóru laxeldisfyrirtækjanna í meirihlutaeigu erlendra aðila.  
 
Beiðni til stjórnar Strandbúnaðar 
Sjávarútvegsþjónustan sem einn af hluthöfum Strandbúnaðar fer fram á að stjórn 
Strandbúnaðar láti framkvæma eftirfarandi innan mánaðar:  
• Núverandi framkvæmdastjóri verði látin taka saman greinagerð um aðdraganda og 

framkvæmd þess að undirrituðum var bolað frá, kynni fyrir stjórn Strandbúnaðar og 
sendi einnig greinagerðina til allra eigenda félagsins. Í greinagerðinni komi vel fram 
raunverulegar ástæður þess að fyrrverandi framkvæmdastjóra var bolað frá.  

• Í framhaldinu sendi stjórn Strandbúnaðar frá sér fréttatilkynningu þar sem undirritaður 
er beðinn afsökunar á þeim mistökum sem hafa verið gerð og í tilkynningunni verði rakin 
ástæða þess að honum var bolað frá.  Það hlýtur að vera mikilvægt og haft að leiðarljósi 
að innan vettvangs eins og Strandbúnaðar að mismunandi skoðanir fái að njóta sína.  

 
Ef ofannefnd atriði verða ekki framkvæmd áskilur undirritaður sér rétt að fara lengra með 
málið.   
 
 

 
----------------------------------- 
Valdimar Ingi Gunnarsson 

 


