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Ágrip:
Þessi skýrsla er viðauki við rafrænu bókina Lög um fiskeldi - ,,Þetta hefur eftirmála“. Hér er
um að ræða vinnuskjal sem samantekt verður tekið úr og birti í bókinni sem er ætlað að gefa
heilstætt yfirlit yfir m.a. þau vinnubrögð og spillingu sem hefur viðgengst við undirbúning og
gerð laga um fiskeldi og jafnvel eftir að lögin voru samþykkt.

Margt af þeim vinnubrögðum og viðskiptum sem hafa átt sér stað við uppbyggingu á
Arnarlaxi minnir á margt á það sem gerist fyrir hrun. Farið er yfir málið allt frá stofnun
Arnarlax til lok ársins 2021. Hér er um að ræða rafrænt lifnandi skjal og verður það uppfært
eftir því sem árin líða og jafnframt þegar nýjar mikilvægar upplýsingar berast. Í skýrslunni er
köflum skipt eftir árum og í lokin eru niðurstöður dregnar saman.
Samhliða að farið er yfir sögu Arnarlax eru þau tengd mikilvægum stjórnvaldsákvörðunum
vegna þátttöku stjórnarformannsins félagsins í opinberri stefnumótun. Áhersla er lögð á að
fjalla um eldisleyfin og jafnframt um árangur í eldinu, fjármögnun, rekstrarniðurstöður,
eignarhald og viðskipti með hlutabréf félagsins o.fl.

Málið hefur snúist um að ná miklum fjárhagslegum ávinningi með sölu eldisleyfa sem
fámennur hópur félaga hefur fengið ókeypis. Það er verulegt uppsafnað tap hjá Arnarlaxi og
hátt gegni hlutabréfa er rakið til hækkunar í hafi á verðmætum eldisleyfa sem átti sér stað við
skráningu á erlendan hlutabréfamarkað.

Meginniðurstaða þessarar samantektar er að nokkrir aðila hafa náð miklum fjárhagslegum
ávinningi með að kaupa hluti í Arnarlaxi snemma í ferlinu, fara með félagið á erlendan
markað og selja síðan sín hlutabréf að hluta eða öllu leyti. Laxeldisfyrirtækin eru að mestu í
eigu erlendra aðila og arðurinn af auðlindinni því að mestu fluttur úr landi. Arðurinn kemur
samt oft ekki fram fyrr en félagið er selt til nýrra aðila. Í þessari skýrslu er ekki lagt mat á
hvort lög hafi verið brotin en siðferðið hefði gjarnan mátt vera betra og augljóslega hægt að
tala um spillingu.
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Samfélagið og olígarkarnir

Jákvæð áhrif
Arnarlax var stofnaður á árinu 2010 af heimamönnum og aðilum sem höfðu tengsl við Bíldudal.
Um það verður ekki deilt að Arnarlax hefur haft mjög jákvæða áhrif á samfélagið á Bíldudal og á
nágrannasveitafélögum. Nýtt fjármagn hefur komið inn í samfélagið sem hefur stutt undir öfluga
uppbyggingu á sunnanverðum Vestfjörðum, aukið tekjur, skapað ný störf o.s.frv. Allnokkrar
greinagerði um jákvæð samfélagsáhrif hafa verið birtar og er vísað til nokkurra þeirra. 1 2 3 4
Arnarlax hefur verið leiðandi fyrirtæki og hefur margt gott innleitt við þróun fiskeldis á Íslandi
sem verðu ekki tíundað sérstaklega í þessari skýrslu.

Upplýsingarmiðlun Arnarlax
Upplýsingar um Arnarlax eru reglulega birtar á vefsíðu félagsins. 5 Til að sína fram á jákvæð áhrif
af rekstri Arnarlax á samfélagið eru reglulega birtar upplýsingar um skattspor fyrirtækisins. 6 Þó
að Arnarlax hefði geta staðið sig betur í umhverfismálum (viðauka 2 og 4) hefur ýmislegt jákvætt
verið gert og í því samhengi er t.d. vísað til sjálfbærni skýrslu félagsins. 7 Jafnframt hefur Arnarlax
staðið sig vel við upptöku á ASC staðlinum
eins og grein er gerð fyrir í fréttum á
Margt af þeim vinnubrögðum og viðskiptum
vefsíðu félagsins. 8 Forsvarsmenn Arnarlax
hafa lagt sig fram að sýna fram á jákvæð
sem hafa átt sér stað við uppbyggingu á
áhrif af uppbyggingu félagsins eins og fram
Arnarlaxi minnir á margt á það sem gerist
hefur komið viðtölum og jafnvel í
fyrir hrun.
auglýsingum á vegum fyrirtækisins.

Það neikvæða
Margt af þeim vinnubrögðum og viðskiptum sem hafa átt sér stað við uppbyggingu á Arnarlaxi
minnir á margt á það sem gerist fyrir hrun. Vegna sterkra tengsla Kjartans Ólafssonar,
stjórnarformanns Arnarlax, s.s. seta í opinberum stefnumótunarhópi 9, er þróun og uppbygging
Arnarlax tengd mikilvægum stjórnvaldsákvörðunum fyrir fiskeldi á Íslandi. Það sem í raun
gerðist m.a.a. með þátttöku stjórnarformannsins er skilgreint „Að fanga ríkisvaldið“ (e. state
capture): 10
„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 aðra á markaði.“

Umræðan og kærur
Jákvæð umræða er varðar efnahagsleg- og samfélagsleg áhrif uppbyggingar sjókvíaeldis á laxi á
Vestfjörðum hefur verið haldið á lofti til að byggja upp góða ímynd. Sumir gera sér þó grein fyrir
að allt er ekki með feldu en vilja ekki halda því á loft vegna neikvæðra áhrif sem það gæti haft á
uppbyggingu hjá mörgum minni og brothættum samfélög. Mikið af umræðunni hefur verið
neikvæð og staðan er nú sú að öll leyfi sem Arnarlax fær eru kærð. Heimamönnum hefur ekki
alltaf fundist umræðan sanngjörn og hafa þeir almennt staðið að baki Arnarlaxi, enda hagsmunir
https://www.vestfirdir.is/static/files/Fiskeldi/210301-greining-a-ahrifum-fiskeldis-a-vestfjordum.pdf
https://www.althingi.is/altext/erindi/147/147-13.pdf
3 https://www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/Atvinnuvega---ognyskopunarraduneytid/Stefnum%C3%B3tun%20%C3%AD%20fiskeldi%20-%20(II%20hluti%20-%20vi%C3%B0aukar).pdf
4 https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/Fiskeldi/Umhverfismatssk%c3%bdrsla.pdf
5 https://arnarlax.is/
6 https://arnarlax.is/wp-content/uploads/community-footprints-arnarlax-2020-final-2021.05.11-.pdf
7 https://arnarlax.is/wp-content/uploads/sustainability-report-2020_final.pdf
8 https://arnarlax.is/news/
9 https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9d0e56b5-87fa-11e7-9419-005056bc4d74
10 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/11/19.-Morgunbladid-2021-10-25.pdf
1
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félagsins oft einnig
hagsmunir þeirra. 11
12
Heimamönnum
þóttu m.a. ástæða að
stofna
sérstaka
Facebook síðu til að
koma
sínum
sjónarmiðum
á
Yfirlit
framfæri. 13
yfir umræðuna er t.d.
gefið í Fiskeldisfréttum á árunum
2016 og 2017. 14
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Peningarnir stjórna
Nú berast fréttir af
frekari samþjöppun laxeldisfyrirtækja á Íslandi m.a. í tilfelli Arnarlax. 15 Ekki er að finna
takmarkanir á eignarhald í laxeldi hérlendis og því er ekkert því til fyrirstöðu að einn aðili eignist
öll gild eldisleyfi hérlendis og stýri þannig allri framleiðslu á eldisfiski og seiðaeldi á sjó og landi. 16
Arnarlax er í meirihlutaeigu erlendra aðila sem fyrst og fremst huga að sínum eigin hagsmunum
eins og almennt gerist í tilfelli eigenda. Hagsmunir samfélagsins þurfa ekki alltaf að fara saman
með hagsmunum eigenda Arnarlax. Viðfangsefni sem er framundan er e.t.v. best lýst með því sem
fram kemur í grein eins alþingismanns: 17
,,einn aðili stjórni stórum landsvæðum með þeim afleiðingum að samfélög, sveitarstjórnir og stjórnvöld
eigi meira undir honum en góðu hófi gegnir“.

Samfélagsverkefni gegn spillingu
Höfundur hefur gagnrýnt þá spillingu sem hefur átt sér stað við undirbúning og gerð laga um
fiskeldi og jafnvel eftir að lögin voru samþykkt. Undirritaður er nú í hlutastarfi við
Samfélagsverkefni gegn spillingu og er þessi greinagerð lítill hluti af því verkefni. Yfirlit um málið
er að finna á vefsíðunni lagareldi.is 18 og best er að finna allar greinar er tengjast því á
sjavarutvegur.is 19

1.2 Afmörkun verkefnis

Viðauki við bók
Þessi skýrsla er viðauki eða vinnuskjal fyrir rafrænu bókina Lög um fiskeldi - ,,Þetta hefur
eftirmála“. 20 Bókinni er ætlað að gefa heilstætt yfirlit yfir m.a. þau vinnubrögð og spillingu sem
hefur viðgengst við undirbúning og gerð laga um fiskeldi og jafnvel eftir að lögin voru samþykkt.
Uppbygging laxeldis í sjókvíum hefur fyrst og fremst snúist um fjárhagslegan ávinning ákveðna
aðila. Það er því við hæfi að nefna þessa skýrslu Arnarlax – Leiðin til fjárhagslegs ávinnings.
Rafrænu bókinni er ætlað að gefa tiltölulega stutta samantekt byggt á annarri ítarlegri vinnu sem
vísað er til hverju sinni. Í þessari skýrslu er farið vel yfir eldið, reksturinn, eignarhald og viðskipti
með hlutabréf hjá Arnarlaxi. Hér er farið nákvæmlega í atburðarásina og samantekt af
niðurstöðum verða síðar birtar í rafrænu bókinni Lög um fiskeldi - ,,Þetta hefur eftirmála“.
https://stundin.is/grein/7627/vestfirdingar-fylkja-ser-ad-baki-arnarlaxi/
https://stundin.is/grein/7625/ottari-yngvasyni-reist-nidstong-bildudal/
13 https://www.facebook.com/Sty%C3%B0jum-%C3%ADslenskt-fiskeldi-270361863610820/
14 https://lagareldi.is/fiskeldisfrettir/
15 http://www.bb.is/2022/02/laxeldid-eigandi-arnarlax-vill-kaupa-meirihlutaeiganda-arctic-fish/
16 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/10/17.-Morgunbladid-2021-09-27.pdf
17 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/10/17.-Morgunbladid-2021-09-27.pdf
18 https://lagareldi.is/fljotandi-ad-feigdarosi/
19 https://sjavarutvegur.is/?page_id=1017
20 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2022/02/Bkin.pdf
11
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Endurskoðun
Þessum viðauka er ætlað að vera lifandi skjal sem verður endurbætt eftir þörfum. Gera má ráð
fyrir að það gangi misjafnlega vel að afla gagna um ákveðin mál og jafnframt bætast við ný
rekstrarár sem skrifa sögu og þróun félagsins. Með reglulegu millibili er því gert ráð fyrir að
endurútgefa viðaukann. Það er ástæðan fyrir því að kaflar í bókinni eru í tímaröð og þannig hægt
að bæta við köflum eftir sem árunum líður. Þessari aðferðafærði fylgja að sjálfsögðu bæði kostir
og gallar. Í síðasta kafla skýrslunnar, er að finna heilstætt yfirlit yfir þróun mála hjá Arnarlaxi,
samanekt niðurstaðna og umræður.

Afmörkun
Ein megin áhersla er lögð á að fjalla
Það verður ekki lagt mat á það í þessari skýrslu
um eldisleyfin en um það hefur málið
snúist að stórum hluta að ná í sem
hvort lög hafi verið brotin en auðveldlega má
mest af leyfum til fjárhagslegs
komast að þeirri niðurstöðu að spilling hefur
ávinnings. Jafnframt er fjallað um
einkennt vinnu við undirbúning löggjafar um
árangur í eldinu, fjármögnun,
fiskeldi og siðferðið hefði
rekstrarniðurstöður og umhverfismál
mátt vera betra.
með áherslu á það er tengist
rekstrarniðurstöðum. Einnig er farið
yfir eignarhald og viðskipti með
hlutabréf félagsins. Kærur hafa verið mjög áberandi í leyfisveitingaferlinu hjá Arnarlaxi eins og
öðrum fyrirtækjum og er ekki komið inn á það nema að mjög litlu leiti en hægt er að sækja
upplýsingar á vef úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. 21

Siðferði
Það er skýrt tekið fram að mörg mál
Móðurfélög Arnarlax hf. og síðan ehf. hafa borið
sem fjallað er um í þessum viðauka
nöfnin Kvitholmen AS ( - 2016), Arnarlax AS
hafa ekkert með refsiverð athæfi að
(2017-2020) og Icelandic salmon AS (2020-).
gera en þeim er eingöngu ætlað að
skýra betur heildarmyndina sem
verður dregin saman í rafrænni bókinni Lög um fiskeldi - ,,Þetta hefur eftirmála“.
Stjórnarformaður Arnarlax kom að undirbúningi og gerð laga um fiskeldi. 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 verður ekki lagt mat
á það í þessari skýrslu hvort lög hafi verið brotin en auðveldlega má komast að þeirri niðurstöðu
að þetta einkennist af spillingu og siðferðið hefði mátt vera betra.

1.3 Heimildir og styttingar

Ársreikningar
Reynt hefur verið að byggja sem mest á ársreikningum Arnarlax, fyrst undir hf. og síðan ehf.,
móðurfélaga og annarra tengdra félaga. Stuðst hefur verið við ársreikninga móðurfélaga eða
eigenda Arnarlax á mismunandi tímum; Kvitholmen AS, Arnarlax AS og Icelandic salmon AS.
Jafnframt hefur verið stuðst við ársreikninga Fjarðalax hf., Salmus AS, Gyðu ehf. Fiskistund ehf,
Haganes AS, Edinborg AS og annarra félaga sem hafa átt eignaraðild í Arnarlaxi. Árskýrslur
SalMar ASA 22 stærsta eiganda Arnarlax hf. eru vandaðar og hafa gefið einna bestu upplýsingar um
félagið.

21
22

https://uua.is/
https://www.salmar.no/
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Tilvitnanir í rafrænar
heimildir
Lögð hefur verið áhersla á
að styðjast sem mest við
rafrænar heimildir sem
hægt er að sækja á netið.
Slóð inn á allar rafrænar
heimildir eru í foot-note,
þannig er auðvelt að finna
og sækja þær heimildir
sem vitnað er til. Stuðst
er við fréttir í flestum
fréttamiðlum, sérstaklega
Stundinni 23 sem hefur
mikið fjallað um málefni
Arnarlax undanfarin ár.
Rafræn
slóð
fyrir
ársreikninga eru ekki
gefnar upp og í því
sambandi er vísað til
Mynd 1.1. Gengi íslensku krónunnar gagnvart evru og norskri krónu í lok hvers árs á
opinberra vefa þar sem
árunum 2013-2021.
hægt er að sækja fyrir
fyrirtæki á Íslandi 24 og Noregi. 25 26

Munnlegar heimildir
Megin áhersla er lögð á að styðjast við skriflegar, birtar og óbirtar heimildir. Til að fylla upp í
skörð þar sem skriflegar heimildir eru engar eða litlar hefur verið rætt við nokkra aðila til að átta
sig betur á stöðu mála og framgang. Hér er ekki getið heimildarmanna og hafa munnlegar
heimildir tiltölulega lítið vægi í þessari skýrslu.

Gengi gjaldmiðla
Í skýrslunni er stuðst við íslenskar krónur (ISK), norskar krónur (NOK) og evrur. Mikla sveiflur
eru á gengi á milli ára og til að lesandinn átti sig á stöðu gengja hverju sinni er að finna stöðuna í
lok hvers árs á mynd 1.1. Í þessu samhengi hefur evran t.d. farið úr um 160 ÍSK í um 120 ÍSK sem
felur í sér töluverða skekkju í samanburði á milli ára við samanburð þegar erlendir gjaldmiðlar
eru yfirfærðir í íslenskar krónur. Í skýrslunni er því mest notað norskar krónur þar sem mest af
viðskiptunum fara fram á þeim gjaldmiðli.

Styttingar
Þegar vitnað er til skýrslu ,,Áhættumat vegna mögulegrar erfðablöndunar milli eldislaxa og
náttúrulegra laxastofna á Íslandi“ 27 er til styttingar notað Áhættumat (erfðablöndunar) frá 2017.
Áhættumatið var endurskoðað árið 2020 og er ráðgjöf stofnunarinnar nefnd ,,Áhættumat
Hafrannsóknastofnunar í samræmi við 6. gr.A í lögum nr.71/2008 um fiskeldi“. Til styttingar er
ráðgjöfin nefnd endurskoðað áhættumat (erfðablöndunar) frá 2020.
Þegar vitnað er í ,,Skýrslu starfshóps sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um stefnumótun í
fiskeldi 28 er til styttingar notað stefnumótunarhópurinn, stefnumótunarskýrslan eða
starfshópur um stefnumótun í fiskeldi.
https://stundin.is/tagg/laxeldi/
https://www.skatturinn.is/fyrirtaekjaskra/
25 https://www.brreg.no/
26 https://www.proff.no/
27 https://www.hafogvatn.is/static/files/Gamli_vefur/hv2017_027.pdf
28 https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9d0e56b5-87fa-11e7-9419-005056bc4d74
23
24
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2. Frumkvöðlarnir (2010-2015)
2.1 Upphafið

Stofnendur
Arnarlax hf. var stofnaður á árinu 2010 af heimmönnum og brottfluttum Bíldælingum í gegnum
félagið Gyðu ehf. m.a. Víkingur Gunnarsson sem var framkvæmdastjóri félagsins á fyrstu rekstrar
árum þess. Að stofnun félagsins komu Matthías Garðarsson frá Bíldudal og sonur hans Kristian
Matthíasson að mestu í gegnum félagið Salmus AS (Kvitholmen AS og Leines Utleieselskap AS) i
Noregi. Feðgarnir höfðu bæði verið með eldi og vinnslu á laxi í Noregi og komu þannig með
reynslu og þekkingu inn í reksturinn. 29

Atvinnuuppbygging
Íbúum á Bíldudal hafði fækkað mikið og brottfluttir sem höfðu góða tengingu við byggðalagið
unnu að því að snúa þróuninni við og í því samhengi var Arnarlax stofnaður á árinu 2010. Bent
var á í því samhengi að vel hafði tekist til að snúa við óheillaþróun í byggðalögum í Noregi með
uppbyggingu laxeldis sem mætti hafa til fyrirmyndar í tilfelli Bíldudals. 30 Feðgarnir Matthías
Garðarsson og Kristian Matthíasson spiluðu stórt hlutverk í uppbyggingu á Arnarlaxi á fyrstu
árum félagsins.
Fyrstu skrefin
Á árinu 2013 hafði Arnarlax 3.400
tonna
eldisleyfi
á
fjórum
Feðgarnir Matthías Garðarsson og Kristian
staðsetningum og voru fyrstu
Matthíasson
spiluðu stórt hlutverk í uppbyggingu
hugmyndir að fyrirtækið myndi
á Arnarlaxi á fyrstu árum félagsins.
fullvinna hráefnið úr eldinu í
neytendapakkningar. Arnarlax hóf
seiðaeldi að Gileyri í Tálknafirði 2013
og fóru fyrstu seiðin í sjó um vorið 2014, en það voru um 250 þúsund laxaseiði í þrjár sjókvíar í
Arnarfirði og fleiri seiði fóru síðan í sjókvíar seinna um sumarið. 31

Áformin
Í viðtali frá árinu 2011 við Matthías Garðarsson brottfluttan Bíldæling kemur fram að áformin við
uppbygginguna hafi staðið yfir í þrjú ár: 32
,,Íslendingur, sem rekur matvælafyrirtæki í Noregi, vill leggja þrjá milljarða króna í laxeldi í Arnarfirði og
fiskréttaverksmiðju á Bíldudal og skapa þannig yfir fimmtíu ný störf á Vestfjörðum“.

Stefnt var að því að framleiðsla 3.000 tonn af laxi í Arnarfirði.

2.2 Eldisleyfin

Eldisleyfi
Á þessum árum hafði Arnarlax 3.400 tonna eldisleyfi á fjórum stöðum í Arnarfirði, eitt stórt 3.000
tonna leyfi á tveimur staðsetningum og tvö 200 tonna leyfi. 33 Litlu eldisleyfin fengust áður en því
stóra var úthlutað og voru þau í framhaldinu fljótlega afturkölluð. Arnarlax hafði eldisleyfi fyrir
3.000 tonna eldi í sjókvíum við Haganes og Tjaldaneseyrar (mynd 2.1).

https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1612052/?item_num=10&searchid=a8c2c559a87983bec9ba7ab8db8ae4e0dbd2cb5f
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1502538/?item_num=6&searchid=504c764e089fd8bcd869a56eca5ad9809009dbca
31 https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1510109/?item_num=4&searchid=504c764e089fd8bcd869a56eca5ad9809009dbca
32 https://www.visir.is/g/2011111119146/vestfirdingur-i-noregi-vill-reisa-laxarettaverksmidju-a-bildudal
33 https://www.stjornarradid.is/media/atvinnuvegaraduneyti-media/media/skyrslur/fiskeldisskyrsla-2014.pdf
29
30
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Mynd 2.1. Núverandi og fyrirhuguð eldissvæði Arnarlax við Haganes, Tjaldaneseyrar, Steinanes, Hringdal,
Hlaðsbót og Kirkjuból í Arnarfirði. Arnarlax hefur starfs- og rekstrarleyfi fyrir 3.000 tonna eldi í sjókvíum við
Haganes og Tjaldaneseyrar. Fjarðalax hefur starfs- og rekstrarleyfi fyrir 1.500 tonna laxeldi í Fossfirði.

Umhverfismatsferli - Arnarfjöður
Á árinu 2015 fór Arnarlax af stað með umhverfismat vegna aukningar á eldinu á fimm
eldissvæðum í Arnarfirði (mynd 2.1). Seinni hluta ársins gaf Skipulagsstofnun út álit vegna 7.000
tonna fyrirhugaðrar aukningar í Arnafirði. 34 Gert var ráð fyrir fjórum nýjum svæðum fyrir
Arnarlax. Á þessum tíma var Fjarðalax með 1.500 tonna framleiðsluheimildir í Fossfirði og Arctic
Fish (Dýrfiskur) sótt um tvö eldissvæði í innanverum Arnarfirði (mynd 2.1). 35

2.3 Reksturinn

Uppbyggingin
Arnarlax var í hraðri uppbyggingu og bókhaldslegt tapa var á rekstrinum á árunum 2010-2015
(tafla 2.1) og var uppsafnað tap á verðlagi hvers árs um 260 milljónir króna. Engar tekjur voru á
tímabilinu þar sem slátrun hófst ekki fyrr en á árinu 2016. Eignir og skuldir jukust samhliða
auknu umfangi í rekstrinum og voru eignir í loka ársins 2015 rúmir þrír milljarða króna (mynd
2.2).

Fjármögnun
Á fyrstu árunum var reksturinn fjármagnaður með auknu hlutafé. Það var ekki fyrr en á árunum
2014-2015 sem byrjað var að taka lán í einhverju mæli samfara mikilli aukningu í eldinu.
Eiginfjárhlutfall var tiltölulega sterkt á árunum 2010-2015 (tafla 2.1).

34
35

https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1089/201502065.pdf

https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1090/Arnarlax-matssk%C3%BDrsla.pdf
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Yfirstjórn
Víkingur Gunnarsson var framkvæmdastjóri Arnarlax á fyrstu árunum og Kristian Matthíasson
tók við því starfi á árinu 2014. Á árinu 2013 var Kjartan Ólafsson gerður að stjórnarformanni 36
Arnarlax en hann keypti sig síðan inn í fyrirtækið á árinu 2014 með kaupum á Gyðu ehf. sem
frumkvöðlar félagsins höfðu utan um eignarhald sitt.
Slátrun og vinnsla
Snemma var markmiðið hjá Arnarlaxi að byggja sláturhús á Bíldudal og fullvinna laxaafurðir í
neytendaumbúðir. Fyrirhugað var að flytja alla starfsemi fiskréttarverksmiðju feðganna í Noregi
til Íslands og fram kom í viðtali við Víking Gunnarsson, framkvæmdastjóri Arnarlax: 37
,,Gerð verksmiðjulóðar á Bíldudal á að hefjast strax í sumar með uppfyllingu norðan
kalkþörungavinnslunnar, þar rísa laxasláturhús og fiskréttaverksmiðja og er markmiðið að vinnslan hefjist
í árslok 2015. Með ákvörðun um að flytja alla starfsemi til Íslands verður verkefnið stærra en áður var
áformað og áætlar Arnarlax að verja allt að þremur milljörðum króna til framkvæmdanna.“

Í viðtali við Matthías Garðarsson á árinu 2013 kom fram: 38

„Árið 2016 munu koma fullunnir neytendapakkar í verslanakeðjur í Þýskalandi, framleiddir á Bíldudal,"

Ekkert var af áformum um fiskréttarverksmiðju en sláturhús var byggt á Bíldudal.

Tafla 2.1. Lykiltölur úr rekstri Arnarlax á árunum 2010-2015 byggt á ársreikningum félagsins. Við
umreikning á evrum í ísenskar krónur var miðað við meðalgengi hvers ár. Allar tölur eru í þúsund
krónum.

Rekstrartekjur
Hagnaður
Eignir
Skuldir
Eiginfjárhlutfall

2010

2011

-130
369
0
100,0

0,1 14.929
33
99,8

2012
463 137.740
21.308
84,5

2013
20.262 853.099
31.868
96,3

https://www.visir.is/g/202077532d
https://www.visir.is/g/2013130319566/norsk-matvaelaidja-flytur-til-bildudals38 https://www.visir.is/g/20131052663d

2014
107.990 2.241.526
616.363
72,5

2015
127.294
3.394.160
1.880.397
44,6

36
37
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2.4 Salmus AS

Salmus samsteypan
Salmus AS leikur lykilhlutverk við uppbyggingu
og fjármögnun á Arnarlaxi
hf. Salmus samsteypan var
með fjölbreytta starfsemi í
gegnum félögin; Salmus
Akva AS, Leines Seafood
AS, Leines Utleieselskap
AS og Kvitholmen AS.
Vinnsla á laxi var í gegnum
Leines Seafood AS og var
henni hætt á árinu 2013
en mikið tap hafði verið á
rekstrinum í nokkur ár. 39
Mynd 2.3. Eignarhald á Arnarlaxi á árunum 2011 til 2015. Byggt á
Jafnframt
var
eldisársreikningum félagsins.
fyrirtækið Salmus Akva AS
selt á árinu 2013 en lítilsháttar tap hafði einnig verið þeim rekstri. 40 Mikill hagnaður var af sölu
Salmus Akva AS eða um 78 milljónir NOK sem var hann nýttur til að gera upp skuldbindingar
samsteypunnar og einnig til fjárfestinga í Arnarlaxi hf. Kvitholmen AS var m.a. notaður sem
eignarhaldsfélag í Arnarlaxi hf. og einnig Leines Utleieselskap AS.
Í meirihluta erlendra félaga
Salmus AS er leiðandi hluthafi á árinu 2012 og er Arnarlax hf. þá kominn í meirihlutaeigu erlendra
félaga (mynd 2.3). Eigendur Salmus AS á þessum tíma voru feðgarnir Matthías Garðarsson og
Kristian Matthíasson og eiga þeir 50% hlut í gegnum félagið Campe DA á móti þýska félaginu
Clama GmBH (tafla 2.2). Salmus AS var síðan í eigu félaganna fram til 2015 þegar það var selt að
hluta til SalMar ASA og að fullu árið 2018 (tafla 2.2).

Breytingar á starfsemi
Salmus AS samstæðan breytist á stuttum tíma að vera fyrirtæki í rekstri, bæði eldi og vinnslu á
laxi (tafla 2.2) í að vera eignarhaldsfélag. Á árinu 2012 var eiginfjárstaða félagsins slök en batnaði
mikið við sölu á Salmus Akva AS á árinu 2013 og var þá stærsti hluti áhvílandi lána greiddur upp.
Á árunum 2014-2018 eru hefðbundnar tekjur litlar og félagið orðið að eignarhaldsfélagi með sína
stærstu eign í Arnarlaxi hf. (tafla 2.2).

Eldisleyfi selt til að fjármagna
Varðandi sölu á tveimur eldisleyfum koma fram í ríkisfjölmiðli í Noregi á árinu 2009 að um væri
að ræða stóra gjöf til nokkurra fyrirtækja þar á meðal Salmus Akua AS. 41 Fyrir eldisleyfin fékk
Salmus Akua AS 1,4 milljarða ÍKR á árinu 2013 sem var brot af þeirri upphæð sem greidd var
upphaflega fyrir eldisleyfin. Í samantekt Kjarnans kemur fram: 42
„Peningarnir voru notaðir til að endurfjármagna eldisfyrirtækið Salmus og til að stofna eldisfyrirtæki á Íslandi“.

Ekki voru allir í héraði sáttir við söluna á Salmus Akua AS og því fylgdi að margir misstu vinnuna
sína og um það var fjallað í norskum fjölmiðlum. 43
https://www.180.no/firmavis/10620856034521.htm
https://www.regnskapstall.no/informasjon-om-salmus-akva-as-101980985S0
41 https://www.nrk.no/nordland/milliongaver-til-oppdrettere-1.6659076
42 https://kjarninn.is/skodun/2016-10-14-islenskir-fedgar-seldu-eldisleyfi-i-noregi-med-miklum-hagnadi/
43 https://kjarninn.is/skodun/2016-10-14-islenskir-fedgar-seldu-eldisleyfi-i-noregi-med-miklum-hagnadi/
39
40
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Tafla 2.2. Lykiltölur, eignarhald og eign Salmus AS í Kvitholmen AS/Arnarlax AS. Upplýsingarnar teknar úr ársreikningum Salmus AS og allar
tölur eru í NOK.
Salmus AS
Tekjur
Hagnaður/tap
Eignir
Eigið fé

2011

2012

2013

224.900.798

185.679.113

72.512.507

4.963.560 -

2014

2015

119.467

126.533

1.785.420 -

2017

2018

90.000

-

189.874 -

178.368

7.379.259

3.715.353

62.062.325 -

53.038.902

54.576.429

67.580.491

68.382.755

48.672.734

296.479.500

296.352.132

364.193.205

7.185.701

3.470.348

65.534.498

63.749.078

46.289.626

46.479.500

46.301.132

364.171.588

93,2

95,1

15,7

15,6

100,0

Eiginfjárhlutfall (%)

13,5

6,4

97,0

Campe DA

50%

50%

50%

50%

Clama GmBH

50%

50%

50%

50%

1.277.562

2016
90.000

Eignarhlutfall í Salmus AS

Edinborg AS

50%

Haganes AS
SalMar ASA

50%

19%

19%

31%

30%

50%

50%

Skaja AS

100%

1%
Eign Salmus AS í Kvitholmen AS/Arnarlax AS

Bókfært verð

564

4.084

15.083.555

40.527.010

Bókfært virði
Eignarhlutfall

100%

100%

100%

100%

40.527.010

284.526.476

284.526.476

78.801.783

584.568.711

584.453.205

49,9%

68,5%

49,1%

332.307.199
778.881.161
49,1%

SalMar kaupir
Þann 11. desember 2015 gerði SalMar ASA samning um kaup á 50% hlutafjár í Salmus AS fyrir
47,1 milljónir NOK. Fjárfesting SalMar var 43,4 milljónir NOK. Yfirverð var tengd í heild sinni
eldisleyfum Arnarlax. 44 SalMar ASA er síðan búinn að taka Salmus AS að fullu yfir á árinu 2018
(tafla 2.2). SalMar ASA hafði tvisvar sinnum lánað til Salmus AS, fyrst árið 2016 um 250 milljónum
NOK og síðan 2018 tæpum 100 milljónum NOK. Bæði lánin voru síðan greidd upp á árinu 2018
þegar Salmus AS varð að fullu í eigu SalMar ASA (tafla 2.2).

2.5 Eignarhald og viðskipti

Kvitholmen
Salmus AS í gegnum Kvitholmen AS og Leines Utleieselskap AS varð fljótlega kjölfestufjárfestir í
Arnarlaxi AS (mynd 2.3). Matthías Garðarsson var stjórnarformaður Kvitholmen frá árinu 2010
en í nóvember 2014 var Kjartan Ólafsson gerður að stjórnarformanni. 45 Matthías Garðarsson sat
áfram í stjórninni og Sigurður Viðarsson hjá Tryggingarmiðstöðinni kom inn í stjórn Kvitholmen
í maí 2015 46 en félagið gerist hluthafi á árinu 2014. Kristian Matthíasson var framkvæmdastjóri
Kvitholmen á árunum 2010-2015.
Heimamenn selja
Á árinu 2011 var Arnarlax í meirihlutaeigu Gyðu ehf. og hlutafé félagsins í Arnarlaxi var um 34
milljónir ISK. Á árinu 2014 seldi Gyða ehf. sinn hluta til Berg fjárfestingu ehf. sem var í eigu
Kjartans Ólafssonar stjórnarformanns Arnarlax hf. Eignarhald Gyðu ehf. hafði þá minnkaði hratt
með aðkomu stórra fjárfesta eða úr um 70% árið 2011 niður í 2% árið 2014 (mynd 2.3).

Mikilvægt hlutafé
Fjármagn frá Salmus AS var mikilvægt við uppbyggingu á Arnarlaxi á fyrstu árunum í rekstri
félagsins. Á árunum 2011-2014 fjárfesti Salmus AS fyrir um 1,5 milljarð ISK í Arnarlaxi hf. Á
þessum tíma áttu feðgarnir Matthías Garðarsson og Kristian Matthíasson helming í Salmus AS og
má því ætla að þeirra framlag hafi verið 750 milljónir ISK (tafla 2.3). Til að fjármagna kaupin á
https://hugin.info/138695/R/2099114/799620.pdf
https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20140000557206&sokeverdi=983621112
46 https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20150000149535&sokeverdi=983621112
44
45
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Arnalaxi
seldi
m.a.
fyrirtæki feðganna Salmus
Akua AS tvö eldisleyfi. 47
Hluti af framlagi feðganna
var einnig búnaður frá
vinnslu þeirra í Noregi sem
ennþá er í geymslu á
Bíldudal og hefur því
komið að litlum notum.

Leitað fleiri hluthafa
Á árinu 2014 var farið í þá
vinnu að laða að fleiri
erlenda fjárfesta og var
það m.a. hlutverk Kjartans
Ólafssonar sem var á því
ári
stjórnarformaður
Mynd 2.4. Hlutafé í Arnarlaxi á árunum 2010 til 2015 í milljón krónum byggt á
Arnarlax.
Í viðtali við
ársreikningum fyrirtækisins.
stjórnarformanninn
í
norskum fjölmiðli á árinu
2014 taldi hann að það væri því ekkert til fyrirstöðu að fiskeldis-fyrirtæki á Íslandi væri í 100%
eigu erlendra aðila. Jafnframt var bent á að til að laða að erlent fjármagn til Íslands væri hægt að
fá um 20% afslátt af íslensku krónunni ef fjárfest væri til 5 ára. 48 Fram kemur í viðtali við Kjartan
Ólafsson, stjórnarformann Arnarlax að fyrsta hlutafjáraukningin hjá Arnarlaxi hafi verið árið
2014. 49
„Þá fengum við inn breiðan hóp af
fjárfestum og sama ár settum við fyrstu
laxana í sjó,“

Í viðtali við stjórnarformanninn í norskum
fjölmiðli kom fram að það væri því ekkert til
fyrirstöðu að fiskeldisfyrirtæki á Íslandi væri í
100% eigu erlendra aðila.

Nýir hluthafar á árinu 2014
Á árunum 2014 og 2015 átti
Kvitholmen um 86% hlutafjár í
Arnarlax hf. (mynd 2.3). Hlutafé í
móðurfélaginu, Kvitholmen AS var
aukið um sex milljón hluti og var það komið í 7,6 milljón hluti í lok ársins 2014 (tafla 2.3). Hlutafé
í Kvitholmen AS var tæplega 80 milljónir NOK á árunum 2014 og 2015 (tafla 2.2). 50 Verðmæti
hvers hlutar er því um 10 NOK. Tryggingarmiðstöðin kemur með um 200 MKR hlutafé í Arnarlax
á
Tafla 2.3. Fjárfesting og eign Salmus AS samsteypunnar í Arnarlaxi hf. á árunum 2011-2015
ásamt fjárfestingu feðganna, Mattíasar Garðarssonar og Kristian Mattíassonar. Allar tölur eru í
ISK.
2011
5.000.000

Eign í Arnarlaxi hf.
2012
2013

2014

Kvitholmen AS
Leines Utleieselskap AS
Salmus AS
Samtals

5.000.000

81.000.000

799.968.400

1.496.989.886
1.496.989.886

Fjárfest í Arnarlaxi
Hlutur feðganna

5.000.000
2.500.000

76.000.000
38.000.000

718.968.400
359.484.200

697.021.486
348.510.743

2015

81.000.000 303.969.600
495.998.800

https://ilaks.no/offensive-oppdrettsplaner-pa-island/
https://ilaks.no/norske-oppdrettere-snuser-pa-muligheter-pa-island/
49 https://www.visir.is/g/202077532d
50 https://proff.no/regnskap/icelandic-salmon-as/kverva/akvakultur/IG9MEWO000M/

1.496.989.886
1.496.989.886
0
-

47
48
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Tafla 2.4. Hlutur einstakra hluthafa í Kvitholmen á árunum 2013-2015. Upplýsingar úr
ársreikningum Kvitholmen.
2013

2014

2015

Hlutir

%

Hlutir

%

Hlutir

Salmus AS
1.500.000
Bjørgvin AS
Holta Invest AS
MP Pensjon AS
Lithinon AS
Rosøy AS
Kristjans And AS
Sandness Investing AS
Bekke Holdning AS
Hortulan AS
Tigerstaden AS
Høgset Holdning AS AS
Optimusspistor AS
Atlitude AS
SP Capital 22 AS
Mara Capital AS
Terje Sandvik
Alexander Borgen
1.500.000

100%

4.041.175
1.114.206
557.103
464.252
278.551
46.425
324.976
278.551
118.384
78.922
78.922

53,0%
14,6%
7,3%
6,1%
3,7%
0,6%
4,3%
3,7%
1,6%
1,0%
1,0%

39461
27.855

0,5%
0,4%

23.212
118.384
27.855
7.618.234

0,3%
1,6%
0,4%
100%

3.803.369
1.114.206
557.103
464.252
318.551
311.008
300.000
250.000
118.384
105.672
100.000
43.384
39.461
32.496
32.496
27.852

100%

7.618.234

%

Kaup/sala

49,9% - 237.806
14,6%
7,3%
6,1%
4,2%
40.000
4,1%
264.583
3,9% - 24.976
3,3% - 28.551
1,6%
1,4%
26.750
1,3%
21.078
0,6%
43.384
0,5%
0,4%
4.641
0,4%
32.496
0,4%
4.640
- 118.384
- 27.855
100%

árinu 2014 en þá er hlutafé Arnarlax hf. orðið 1,7 milljarða króna. 51 Það bætast a.m.k. 12 nýir
hluthafar við Kvitholmen AS á árinu 2014 allt eða flest norsk félög (tafla 2.4). Innan Kvitholmen
AS er Salmus AS atkvæðamestur með rúmlega 50% hlutafjár og aðrir hluthafa sem eru
atkvæðamiklir er t.d. Bjørgvin AS sem seinna verður að Pactum AS.
Viðskipti á árinu 2015
Ekkert nýtt hlutafé kemur inn í Arnarlax á árinu 2015 og aukin umsvif fjármögnuð með lánum
(tafla 2.1). Nokkur sala er á hlutabréfum á milli félaga, sum falla út af listanum og ný bætast við á
milli áranna 2014 og 2015 (tafla 2.4). Það áttu sér stað breytingar á eignarhaldi í Salmus AS á
árinu og eignaðist SalMar ASA 50% hlut í félaginu. Þessi viðskipti samsvöruðu því að SalMar ASA
hafi keypt 22,9% hlut í Arnarlaxi hf. kemur fram í árskýrslu félagsins. 52 SalMar ASA kaupir sinn
hlut í Salmus AS af Clama GmBH og fyrir
hlutinn er greitt 47,1 milljónir NOK.

Framlag feðganna í fjármögnun á Arnarlaxi var

Stofnun á Edinborg
minni en upphaflega var talið sem má rekja til
Með innkomu SalMar ASA stofna
þess að verðmæti fiskvinnslubúnaðar sem lagður
feðgarnir Matthías Garðarsson og
var fram sem hlutafé var síðar lækkaður í
Kristian Matthíasson eignarhaldsfélagið
verðgildi.
Edinborg AS um sinn eignarhlut í Salmus
AS. Edinborg AS var gert upp með 43,6
milljón NOK hagnað á árinu 2015. Við
flutning eigna feðganna yfir í eignar-haldsfélagið Edinborg var eignar-hluturinn metinn á 44
milljónir NOK 53 eða um 650 milljónir ISK. Feðgarnir voru búnir að fjárfesta um 750 milljónir ISK
í félaginu og kann minna verðmat stafa af lægra gengi á NOK og eign sem fólst í fiskvinnslubúnaði
sem lagður var inn í Arnarlax hafi verið lækkuð í verðmati þar sem búnaðurinn nýttist ekki
félaginu.
Arnarlax hf. - Samandreginn ársreikningur ásamt samstæðuársreikningi 2014
https://hugin.info/138695/R/2099114/799620.pdf
53 Årsregnskapet 2015 – Edinborg AS
51
52
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3. Stækkun með kaupum (2016)
3.1 Kaup á Fjarðarlaxi

Kaup á Fjarðalaxi
Kaup Arnarlax hf. á Fjarðalaxi hf. á árinu 2016 mörkuðu þáttaskil í sögu félagsins, eignir jukust úr
23 milljónum evra í 105 milljónir evra og starfsmönnum fjölgaði úr 23 í 118 eins og fram kemur
í ársreikningi Arnarlax. 54 Gengið var frá kaupunum á Fjarðalaxi þann 1. júlí og greitt fyrir 26.6
milljón Evrur (3.6 milljarða ÍSK). Keypt viðskiptavild við þessi kaup voru að fjárhæð 22,6
milljónir Evra (um 3 milljarða ÍSK). Við söluna var Fjarðalax í 95% eigu Fiskisund skv.
ársreikningi félagsins. 55 Fiskisund ehf. hafði komið að rekstri Fjarðalax fyrir nokkrum árum og
þannig m.a. komið í veg fyrir að félagið færi í þrot. 56

Stærsta fiskeldisfyrirtækið
Í tilkynningu frá félögunum vegna kaupa Arnarlax á Fjarðalaxi segir að sameiningin efli mjög
fiskeldi á sunnanverðum Vestfjörðum: 57
„Það er mikil samlegð fólgin í sameiningunni og öll uppbygging verður markvissari. Félagið sækir auk
þess nýtt hlutafé til að fjármagna metnaðarfull plön og styrkja þetta stærsta eldisfyrirtæki á Íslandi sem
mun strax í ár framleiða tæp 10.000 tonn og velta tæpum 6 milljörðum. Félagið hefur alla burði til að
verða verulega umsvifamikið á alþjóðlegum laxamarkaði.“

Með sameiningu Arnarlax og Fjarðalax undir merkjum Arnarlax varð til langstærsta
fiskeldisfyrirtæki á Íslandi. 58

Kaup Fiskisunds á Fjarðalaxi
Á árinu 2013 seldu eigendur Fiskisund eignarhlut sinn í Skeljungi og við það voru þeir með
verulega fjármuni til ráðstöfunar. 59 Sala á Skeljungi hefur verið til rannsóknar og er nú málið
komið til saksóknara. 60 Fjárfesting Fiskisund á Fjarðalaxi var fjármögnuð með víkjandi láni. 61 Á
árinu 2013 er Fiskisund orðinn um 60% eigandi að Fjarðalaxi 62 og um 95% árið 2014. 63
Fiskisund ehf., hafði lánað Fjarðalaxi ehf. í árslok 2014 1.028 millj.kr. í víkjandi lán sem var breytt
í hlutafé á árinu 2015 skv. ársreikningi félagsins. 64

Ávinningur Fiskisunds
Í ársreikningi Fiskisund frá árinu 2016 kemur fram að eignatekjur hafi verið 1.5 milljarða króna.
Talið er að það sé vegna sölu á eignarhluti í Fjarðalaxi. 65 Í Stundinni kemur fram að þegar
Fiskisund seldi Fjarðalax til Arnarlax árið 2016 fékk félagið greitt í reiðufé að 60 prósentum og
svo voru 40 prósent kaupverðs greidd með hlutabréfum í Arnarlaxi. 66 Skv. því sem fram kemur
í Stundinni seldi Fiskisund 8,5% hlut sinn í Arnarlaxi fyrir 1,7 milljarða á árinu 2019. 67
Í ársreikningum Fiskisunds eru takmarkaðar upplýsingar, en líklegt er að félagið hafi fyrst í stað
eingöngu eða nær eingöngu verið eignarhaldsfélag fyrir eignir þess í Fjarðalaxi og síðar í
Arnarlaxi. Á árunum 2016-2020 er uppsafnaður hagnaður á verðlagi hvers ár um 3 milljarða
króna (tafla 3.1). Hversu stór hluti af því má rekja til sölu á Fjarðalaxi liggur ekki fyrir. Eigendum

Arnarlax hf. - Ársreikningur samstæðu og móðurfélags fyrir árið 2016
Fjarðalax hf. - Ársreikningur 2016
56 https://timarit.is/page/6645854#page/n5/mode/2up
57 https://www.vb.is/frettir/arnarlax-og-fjardalax-sameinast/128003/?q=Arnarlax
58 http://wayback.vefsafn.is/wayback/20170106233456/http://www.lf.is/is/oflokkad-is/arnarlax-og-fjardalax-sameinast/
59 https://kjarninn.is/skyring/2018-06-07-skeljungsflettan-sem-gerdi-fimm-einstaklinga-ofurrika/
60 https://www.visir.is/g/20212197113d
61 https://stundin.is/grein/5270/hagnadist-um-1400-milljonir-vid-solu-fjardalax-til-norsks-eldisrisa/
62 Fjarðalax ehf. - Consolidated financial statements for the year ended December 31, 2013
63 Fjarðalax ehf. Financial Statements 2014
64 Fjarðalax ehf. - Ársreikningur 2015
65 https://stundin.is/grein/5270/hagnadist-um-1400-milljonir-vid-solu-fjardalax-til-norsks-eldisrisa/
66 https://stundin.is/grein/8476/stjornarformadur-arnarlax-seldi-hlutabref-i-laxeldisfyrirtaekinu-fyrir-340-milljonir/
67 https://stundin.is/grein/8437/
54
55
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Tafla 3.1. Hagnaður, eignir, eigið fé og skuldir hjá Fiskisundi á árunum 2013-2020. Alla tölur eru í þúsund krónum.
Byggt á ársreikningum Fiskisunds.
2013

2014

Hagnaður/tap
964 20.144
Eigið fé
964 21.108
Skuldir
738.000
1.516.181
Eignir
737.036
1.495.073
Eignir í öðrum félögum
330.600
Arðgreiðsla

2015

2016

2017

2018

2019

2020

23.180
2.073
1.755.680
1.757.753
1.506.856

1.413.351
1.415.424
240.000
1.655.424
1.468.540

310.318
1.725.741
249.000
1.974.741
1.187.932

362.650
2.088.391
249.000
2.337.391
1.694.457
750.000

821.491
2.150.889
177.159
2.328.048
1.100.529
150.000

60.655
2.061.544
22.345
2.083.889
1.119.682

Fiskisunds var að greiddur 750 milljóna ISK arður á árinu 2018 og 150 milljarða arður á árinu
2019.

Innifalið í kaupunum
Með kaupum Arnarlax á Fjarðalaxi fylgdi með eldisleyfi upp á 4.500 tonn í Arnarfirði og Patreksog Tálknafirði. 68 Fjarðalax var einnig með í umhverfismati ásamt Arctic fish 14.500 tonna
framleiðsluaukningu á laxi í Patreksfirði og Tálknafirði. Skipulagsstofnun gaf síðan út álit í
september 2016. 69 Í framhaldinu sótti Fjarðalax um 10.700 tonna eldisleyfi sem var úthlutað á
árinu 2017. 70 Jafnframt var Fjarðalax með 3.000 tonna eldisleyfi í Arnarfirði. 71 Það fylgdu því með
í kaupum Arnarlax á Fjarðalaxi um 13.700 tonna eldisleyfi. Jafnframt fylgdi með kaupunum 50%
eignarhlutur í Ísþór og 100% hlutur í FLAX 3 ehf og Norðanlax ehf. skv. ársreikningi félagsins.
Ísþór var með seiðaeldi í Þorlákshöfn, Norðurlax hefur m.a. verið notaður til að sækja um
eldisleyfi í Eyjafirði og FLAX 3 en skv. ársreikningi félagsins var reksturinn lítill sem enginn.

Rekstur Fjarðarlax
Fjarðalax hafði verið rekið með tapi á árunum 2014 og 2015 þegar félagið var í meirihlutaeigu
Fiskisund og reyndar allt fram til ársins 2019 þegar búið var að slátra öllum fiskinum (tafla 3.2).
Mikið tap á árinu 2014 var m.a. rakið til mikils tjóns á fiski eftir langvarandi óveður og
sjávarkulda. 72 Uppsafnað tap á árunum 2014-2018 var um 2,8 milljarða króna og er þá miðað við
verðlag hvers árs. Fjarðalax var rekið sem dótturfélag Arnarlax til ársins 2019 (tafla 3.2). Við
kaupin var Fjarðalax skuldsett fyrirtæki og Arnarlax lagði hlutafé til rekstur Fjarðalax eða
rúmlega 1,7 milljarð ISK árið 2017 og 700 MKR árið 2019 skv. ársreikningum félagsins.

Seldur á undirverði
Miðað það sem síðar varð að verðmæti hvers tonns eldisleyfis væri metið á 1,6 milljónir ISK 73 var
Fjarðarlax seldur á undirverði. Það liggja ekki fyrir nákvæmar upplýsingar um hvað Fiskisund
fékk fyrir söluna á Fjarðalaxi en líklegt er að það hafi verið tæpir 3 milljarða ISK. Það var tap á
rekstri Fjarðalax en verðmætin felast í eldisleyfunum. Með Fjarðalaxi fylgdi með 13.700 tonna
eldisleyfi sem síðar urðu að rúmlega 20 milljarða ISK virði (13.700 tonn x 1,6 milljón ISK/tonn).
Tafla 3.2. Lykiltölur úr rekstri Fjarðalax á árunum 2014-2019 byggt á ársreikningum félagsins. Allar
tölur eru í þúsund krónum.
2014
Rekstrartekjur
Hagnaður/tap
Eignir
Skuldir
Eiginfjárhlutfall (%) -

1.876.752
424.626 3.790.962
3.850.226
1,6

2015
1.663.773
199.552 4.975.726
4.065.335
18,3

2016
2.510.586
233.235 5.095.361
4.552.593
10,7

2017
1.028.706
851.464 4.103.725
2.662.421
35,1

2018
1.101.357
1.006.593 2.029.482
1.594.772
21,4

https://www.stjornarradid.is/media/atvinnuvegaraduneyti-media/media/Skyrslur/Fiskeldisskyrsla-2014.pdf
https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1154/201507066.pdf
70 https://www.ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Starfsleyfi-igildi/Fiskeldi/fjardarlax/Starfsleyfi%20Fjar%C3%B0alax%20Patreksfj%20T%C3%A1lknafj.pdf
71 https://www.ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Starfsleyfi-igildi/Fiskeldi/Fjar%C3%B0alax%20breyting%20Fossfir%C3%B0i.pdf
72 https://www.pressreader.com/iceland/frettabladid/20150416/281745562917252
73 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/09/14.-Morgunbladid-2021-08-09.pdf

2019
69.563
5.183.671
4.118.525
20,5

68
69
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Mynd 3.1. Fyrirhuguð eldissvæði Fjarðalax (F) og Dýrfisks (D). Fjarðalax áformar eldi á laxi en
Dýrfiskur á laxi og regnbogasilungi.

3.2 Eldisleyfi
Eldisleyfin
Í maí 2016 74 fékk Arnarlax heimild til 10.000 tonna eldis á frjóum laxi í Arnarfirði á sex
eldisstaðsetningum í Arnarfirði (mynd 2.1). Með kaupunum á Fjarðalaxi fylgdi með 4.500 tonna
eldisleyfi í Arnarfirði og Patreks- og Tálknafirði og er félagið því samtals með eldisleyfi fyrir
14.500 tonna eldi á árinu 2016. Við kaup Arnarlax á Fjarðalaxi fylgi með umhverfismat um auknar
framleiðsluheimildir í Patreks- og Tálknafirði. Í september 2016 var lokið við umhverfismatið
með áliti Skipulagsstofnunar og í framhaldinu var sótt um starfs- og rekstrarleyfi fyrir 9.000 tonna
viðbót við eldisleyfið í Patreks- og Tálknafirði (mynd 3.1). 75 76
Áform
Unnið var að því að auka umsvif fyrirtækisins og var byrjað á því að vinna að umsóknum að 10.000
tonna eldisleyfi í Ísafjarðardjúpi og einnig 10.000 tonna eldisleyfi í Jökulfjörðum. Yfirlýsing
Arnarlax um að sækja um eldi í Jökulfjörðum mætti strax mikilli andstöðu. 77 78
74
75
76

https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/arnarlax/fe-1105_arnarlax_arnarfjordur.pdf
https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/matsaaetlanir/nr/808#alit

https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1391/Eldi%20%C3%A1%20allt%20a%C3%B0%2019.000%20tonnum%20af%20laxi%20og%20regnbogasilung
i%20%C3%AD%20Patreks-%20og%20T%C3%A1lknafir%C3%B0i.pdf
77
78

https://www.kvotinn.is/tekid-verdi-tillit-til-allra-thatta/
https://www.vb.is/frettir/telja-rett-ad-undanskilja-jokulfirdi/127216/?q=Arnarlax
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Miklar breytingar
Hjá Arnarlaxi áttu sér stað
miklar breytingar á árinu 2016,
Fjarðalax var keyptur, miklar
breytingar
á
stjórnendateyminu og norskt laxeldisfyrirtæki, SalMar kom sterkt inn
sem kjölfestufjárfestir með
feðgunum Matthíasi Garðarssyni og Kristian Matthíassyni,
auk eigenda Fjarðalax. 79 Fram
kemur í ársreikningi félagsins:
80

,,Samþætting og áhersla á framþróun er stöðug vinna ásamt því að halda áfram umsóknarferli um leyfi
og laga getu klakstöðva til samræmis við úthlutuð leyfi. Aukning á sláturmagni og hækkun á verði á árinu
2017 ætti að tryggja ásættanlega greiðslustöðu. Í ljósi þessarar þróunar, er stjórnin sannfærð um að það
sé góður grundvöllur fyrir áframhaldandi starfsemi félagsins“.

Stjórnendateymi
Forstjóri Arnarlax hf. var Kristian Matthíasson, stjórnarformaður var Kjartan Ólafsson og
höfuðstöðvar félagsins voru á Bíldudal. 81 82 Arnarlax var í 100% eigu Kvitholmen AS og í stjórn
þess voru; Kjartan Ólafsson, stjórnarformaður, Matthías Garðarsson, Sigurður Viðarsson frá
Tryggingarmiðstöðinni, Einar Örn Ólafsson fyrir Fiskisund, Henrik Krefting, Bjørn Egil Larsen og
Leif Inge Nordhammer fyrrum forstjóri SalMar. Kristian Matthíasson var forstjóri Kvitholmen
AS. 83
Árgangur 2016
Það voru sett út 2,9 milljón seiði og voru mikil afföllin á þeim næstu tvö árin eða 46%. Úr
árganginum var slátrað (net growth) um 9.100 tonnum og afföll af fiski voru 2.775 tonn. 84 Ástæða
mikilla affalla var m.a. nýrnaveiki 85, sjávarkuldi og slæmt veðurlag í byrjun ársins 2018 (viðauki
3).
Umhverfismálin
Eldið virðist hafa gengið stóráfallalaust á árinu 2016. Engin tjón á búnaði eða slysasleppingar
voru tilkynntar (viðauki 1 og 2). Eldið var ennþá tiltölulega umfangslítið og engar upplýsingar
eru um að laxalús hafi verið til trafala (viðauki 4). Kostnaður vegna umhverfismála var því lítill
sem enginn á árinu en til samanburðar var þessi kostnaður talinn rúmar 4 NOK/kg í Noregi á
árinu 2016. 86

Fyrstu rekstrartekjunnar
Á árinu 2016 slátraði Arnarlax um 6.100 tonnum af eldislaxi 87 og var árið einnig tímamót í rekstri
félagsins þar sem fyrstu rekstrartekjunnar, um 3,5 milljarða króna komu á árinu, en félagið var
rekið með lítilsháttar bókhaldslegu tapi (mynd 3.2). Með kaupum á Fjarðalaxi jukust eignir
Arnarlax úr 3,4 milljörðum króna árið 2015 í 14 milljarða króna á árinu 2016.
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20170106233456/http://www.lf.is/is/oflokkad-is/arnarlax-og-fjardalax-sameinast/
Arnarlax hf - Ársreikningur samstæðu og móðurfélags fyrir árið 2016
81 http://wayback.vefsafn.is/wayback/20170106233456/http://www.lf.is/is/oflokkad-is/arnarlax-og-fjardalax-sameinast/
82 https://ilaks.no/arnarlax-vil-kjope-fjardalax/
83 Årsreknskap 2016 – Arnarlax AS
84 https://otc.nfmf.no/public/news/19499.pdf
85 https://stundin.is/grein/5799/nyrnaveiki-i-eldislaxi-leidir-til-laxadauda-og-taps-fyrir-arnarlax/
86 https://nofima.no/publikasjon/1523319/
87 https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1630198/?item_num=21&searchid=affb492159ae872d1bd40d501b7ea031c3dced8c
79
80
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3.4 Eignarhald og viðskipti
Viðskiptin
Arnarlax hf. var með hlutafjárútboð upp á 44 milljón evrur í júní 2016 til að fjármagna kaup
Fjarðalaxi sem og endurfjármögnun á frekari starfsemi í félaginu. 88 Á árinu er hlutafé aukið um
níu milljón hluti og er komið í lok ársins í um 16,7 milljón hluti (tafla 3.3). Verðmæti hlutar er
u.þ.b. 40 NOK/hlut. Hlutafjáraukningin kemur að mestu vegna kaupa á 7,6 milljón hluta Salmus
AS en þar kemur SalMar sterkt inn. 89 Til að fjármagna þau kaup tekur SalMar 250 milljón NOK
lán. 90 Pactum AS (áður Bjørgvin AS) eykur sinn hlut um 400 þús. hluti en aðrir hluthafar kaupa
mun minna (tafla 3.3).
Íslenskir eigendur
Í ársreikningi Arnarlax hf. kemur fram að í árslok 2016 hafi aðeins einn eigandi verið af öllu
hlutafé í félaginu, Kvitholmen AS í Noregi. 91 Það vekur athygli að íslensk félög er ekki að finna á
hluthafalistanum, þ.e.a.s. Fiskisund, Tryggingarmiðstöðin og Gyða. Fram hefur komið í viðtali við
stjórnarformann Arnarlax að ákveðnar hömlur voru á því að íslensku félögin gætu fært sinn
eignarhlut í erlend félög á þessum tíma. 92 Hagsmunir íslensku félaganna hafa eflaust verið varðir
á einhvern hátt þar til hægt var að skrá þau sem hluthafa í norsku hlutafélagi sem var gert á árinu
2017 (kafli 4).

Kvitholmen AS
Eigið fé Kvitholmen AS var um 590 milljón NOK í lok ársins 2016 og hækkað um 500 milljón NOK
á milli ára. 93 Aukið hlutafé var sótt til norskra fjárfesta. 94 Kvitholmen AS varð síðan að Arnarlax

Arnarlax hf - Ársreikningur samstæðu og móðurfélags fyrir árið 2016
https://hugin.info/138695/R/2099114/799620.pdf
90 Årsregnskap 2018 – Salmus AS
91 Arnarlax hf - Ársreikningur samstæðu og móðurfélags fyrir árið 2016
88
89

93
94

https://www.proff.no/regnskap/icelandic-salmon-as/kverva/akvakultur/IG9MEWO000M/
https://ilaks.no/arnarlax-eier-laner-en-kvart-milliard-fra-salmar/
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Tafla 3.3. Hlutur einstakra hluthafa í Kvitholmen á árunum 2015 og 2016. Upplýsingar úr ársreikningum
Kvitholmen AS og SalMar AS.
Eigendur Kvitholmen AS
2015
2016
Hlutir
Salmus AS
3.803.369
Pactum AS
Bjørgvin AS
1.114.206
Holta Invest AS
557.103
MP Pensjon AS
464.252
Lithinon AS
318.551
Rosøy AS
311.008
Kristjans And AS
300.000
Sandness Inv. AS
250.000
Bekke Holdning AS
118.384
Hortulan AS
105.672
Tigerstaden AS
100.000
Høgset Holdning AS
43.384
Optimusspistor AS
39.461
Atlitude Capital AS
32.496
SP Capital 22 AS
32.496
Mara Capital AS
27.852
Sirius AS
Samtals
7.618.234

%

Hlutir

Eigendur Salmus AS
2016
%

Kaup/sala

49,9% 11.424.424 68,5%
1.537.401
9,2%
14,6%
7,3%
768.700
4,6%
6,1%
550.895
3,3%
4,2%
415.432
2,5%
4,1%
429.134
2,6%
3,9%
413.945
2,5%
3,3%
344.954
2,1%
1,6%
186.805
1,1%
1,4%
120.971
0,7%
1,3%
137.982
0,8%
0,6%
16.478
0,1%
0,5%
30.992
0,2%
0,4%
188.223
1,1%
0,4%
69.675
0,4%
0,4%
38.431
0,2%
13.798
0,1%
100% 16.688.240 100%

7.621.055
1.537.401
-1.114.206
211.597
86.643
96.881
118.126
113.945
94.954
68.421
15.299
37.982
-26.906
-8.469
155.727
37.179
10.579
13.798

Hlutir
SalMar AS
Haganes AS
Edinborg AS

5.712.212
3.541.571
2.170.641

%
50%
31%
19%

AS árið 2017 og Icelandic salmon AS árið 2020. Leiðandi aðili í Kvitholmen AS var Salmus AS með
68,5% eignarhlut. 95 Í lok ársins 2016 er Salmus AS í 50% eigu SalMar ASA, 31% í eigu Haganes
AS og 19% í eigu Edinborgar AS. 96 Haganes AS 97 er eignarhaldsfélag Kristjan Matthíassonar sem
var forstjóri Arnarlax á árunum 2014 til 2018. Edinborg AS 98 er eignarhaldsfélag Matthíasar
Garðarssonar. Þessu félög héldu síðan um eignarhald feðganna í Arnarlaxi.
Skráning kemur til tals
Á árinu 2016 voru komnar upp hugmyndir um að skrá Arnarlax á markað og í því sambandi kom
fram í viðtali við Kjartan Ólafsson, stjórnarformanns Arnarlax: 99
,,að helst sé horft til Noregs í þeim efnum en markaðsaðstæður munu ráða því á næstu árum hvort sú
leið verði farin eða hvort Nasdaq OMX
Iceland verði fyrir valinu“.

Þegar Arnarlax keypti Fjarðalax var hluti
Skuldbinding um að stefnt skuli að skráningu á
af samninginum skuldbinding um að
Oló Børs innan tveggja ára.
stefnt skuli að skráningu á Oló Børs
100
innan tveggja ára.
Í samtali við
erlendan fjölmiðil vildi Kjartan Ólafsson
sem minnst segja um málið. Unnið verður að því að komast yfir samninginn og stefnt að því að
birta í annarri útgáfu þessarar skýrslu.

https://stundin.is/grein/12089/norskt-fjarfestingarfelag-seldi-i-arnarlaxi-fyrir-1800-milljonir-hlutabrefin-hafa-tifaldast-i-verdi/
https://hugin.info/138695/R/2099114/799620.pdf
97 https://www.proff.no/regnskap/haganes-as/leirfjord/eiendomshandel-og-utleie/IF5ZFPB10MV/
98 https://www.proff.no/regnskap/edinborg-as/leirfjord/eiendomshandel-og-utleie/IF50VVE10MV/
99 https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1597777/?item_num=49&searchid=affb492159ae872d1bd40d501b7ea031c3dced8c
100 https://ilaks.no/arnarlax-vil-kjope-fjardalax/
95
96
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4. Stækkun með nýjum svæðum (2017)
4.1 Móta grunninn
Ráðgjafi stjórnvalda
Seinni hluta ársins 2016 skipaði sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra starfshóp fyrir
stefnumótun í fiskeldi. 101 102 Í starfshópi um stefnumótun í fiskeldi var þröngur hópur
hagsmunaaðila sem vann fyrst og fremst að tryggja sína sérhagsmuni, ásamt opinberum aðilum
sem ekki voru að vinna sína heimavinnu. 103 Leyfisveitingarkerfið var komið í uppnám fyrst og
fremst vegna vinnubragða Arnarlax og Fiskeldis Austfjarða, sem voru með undir um 70%
eldissvæða sem flest voru þá ennþá í
umsóknarferli.
Kjartan Ólafsson,
stjórnarformaður
Arnarlax,
var
Stjórnarformaðurinn kom sér í opinberan
tilnefndur í stefnumótunarhópinn af
stefnumótunarhóp og vann í að móta leikreglur,
Landssambandi fiskeldisstöðva (LF)
skjalfest í lögum, sjálfum sér og eigendum
og
varð þannig
helsti ráðgjafa
Arnarlax til fjárhagslegs ávinnings.
stjórnvalda í málefnum laxeldis. 104

Stefnumótun fyrir laxeldi í sjókvíum
Stefnumótunarhópurinn missti snemma fókusinn og það sem átti að vera stefnumótun
stjórnvalda og greinarinnar varð að stefnumótun þröngs hóps fjársterkra hagsmunaaðila.
Fulltrúar LF í stefnumótunarhópnum, réðu för, höfðu mikla fjárhagslega hagsmuni að gæta og
snérist því stefnumótunin nær eingöngu um sjókvíaeldi á laxi til að tryggja þeim sem mestum
fjárhagslegum ávinningi. 105 Gefin var út stefnumótunarskýrsla 106 á árinu 2017 sem var grunnur
að breytingum á lögum á fiskeldi sem samþykkt var á Alþingi Íslendinga á árinu 2019. 107
Koma sínum manni fyrir
Ráðinn var starfsmaður, Jón Þrándur
Með að setja engar takmarkanir á erlent
Stefánsson, fyrir stefnumótunareignarhald
eða stærð fyrirtækja var hægt að skrá
hópinn með aðstöðu í ráðuneyti
Arnarlax á erlendan hlutabréfamarkað og ná
sjávarútvegsog
landbúnaðarráðherra,
sem
jafnframt
var
miklum fjárhagslegum ávinningi.
starfsmaður Kjartans Ólafssonar,
stjórnarformanns Arnarlax á sama
tíma. 108 Einn viðmælandi komst þannig að orði í samtali sínu við Kjartan Ólafsson:
,,hvernig þorir þú að koma þínum manni svona fyrir inn í ráðuneytinu.“

Hindranir og tækifæri
Vinna íslenskra leppa, m.a. Kjartans Ólafssonar, í stefnumótuninni miðast við að setja hindranir
eða koma í veg fyrir hindranir yrðu settar til að ná sem mestum fjárhagslegum ávinningi og í mjög
stuttu máli má t.d. nefna: 109
 Blokkera: Til að geta haldið svæðum var heimild gefin í lögum 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 væri að ljúka.
https://www.stjornarradid.is/raduneyti/atvinnuvega-og-nyskopunarraduneytid/fyrri-radherrar/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2016/12/01/Starfshopur-um-stefnumotun-i-fiskeldi/
103 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf
104 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/01/7.-Morgunbladid-2020-05-25.pdf
105 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/07/10.-Morgunbladid-2021-05-19.pdf
106 https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9d0e56b5-87fa-11e7-9419-005056bc4d74
107 https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/?ltg=149&mnr=647
108 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2020/04/2.-Morgunbla%C3%B0i%C3%B0-2020-01-27.pdf
109 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2022/01/Fiskeldisfrttir-nr.-01.08.2021.pdf
101
102
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 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 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.

Að þessu var stefnt
Í
fundagerðum
starfshóps
um
Það var snemma ljóst að hverju var stefnt og
stefnumótun í fiskeldi frá árinu 2017
kemur það vel fram í fundagerð opinbers
var
rætt
um
verðmat
á
stefnumótunarhóps þar unnið var að sérhagslaxeldisfyrirtækjum. Á þessum tíma var
munum en eðlilegt hefði verið að stjórnarað koma að því að birta ætti áhættumat
formaður Arnarlax hefðu unnið af fullum
erfðablöndunar.
Í
fundagerð
heilindum að hagsmunum heildarinnar.
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”.
Það var því snemma ljóst að hverju var stefnt. Strax á árinu 2016 þegar Arnarlax keypti Fjarðalax
var hluti af samninginum skuldbinding um að stefnt skuli að skráningu á Oló Børs innan tveggja
ára. 110 Kjartan Ólafsson seldi hluta sinna hlutabréfa í Arnarlaxi á árinu 2017 en ekki er vitað um
hvort það var gert strax á eftir að áhættumatið var kynnt eða á öðrum árstíma.

4.2 Eldisleyfin

Aukin eldisleyfi
Seinni hluta ársins 2017 fékk Fjarðalax ehf. dótturfélag Arnarlax hf. 10.700 tonna eldisleyfi á laxi
í Patreks- og Tálknafirði 111 og var með fyrir 1.500 tonn. Arnarlax var með 10.000 tonna leyfi í
Arnarfirði og samtals var félagið þá komið með 22.200 tonna eldisleyfi.

Áforma í Ísafjarðardjúpi
Í byrjun árs 2017 tilkynnti Arnarlax 112 til Skipulagsstofnunar um 10.000 tonna eldi í
Ísafjarðardjúpi á þremur eldissvæðum (mynd 4.1). Fyrirhugað var að vera með aðstöðu í
Bolungarvík, þar sem átti að slátra laxinum. 113 Mikil andstaða var við áformum Arnarlax í
Jökulfjörðum en þar var fyrirhugað 10.000 tonna eldi og hefur ekki verið unnið áfram með þær
hugmyndir a.m.k. í bili.

https://ilaks.no/arnarlax-vil-kjope-fjardalax/
https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Starfsleyfi-igildi/Fiskeldi/fjardarlax/Starfsleyfi%20Fjar%C3%B0alax%20Patreksfj%20T%C3%A1lknafj.pdf
112 https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/matsaaetlanir/nr/904#tmat
113 https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1624235/?item_num=26&searchid=affb492159ae872d1bd40d501b7ea031c3dced8c
110
111
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Mynd 4.1. Fyrirhuguð eldissvæði Arnarlax í Ísafjarðardjúpi skv. tillögu að matsáætlun. 114

Áform í Eyjafirði
Við kaup á Fjarðalaxi tók Arnarlax við fyrirhuguðum áformum um uppbyggingu laxeldis í Eyjafirði
og Austfjörðum. Arnarlax hélt áfram með málið er varðar Eyjafjörð með 10.000 tonna áform. Mikil
andstaða kom strax við þeim áformum Arnarlax í Eyjafirði 115 116 og í framhaldinu var hætt með
þau, a.m.k. í bili.

4.3 Reksturinn

Tekjur allt árið
Árið 2017 var tímamótaár fyrir félagið þar sem þetta var fyrsta árið sem félagið var með tekjur
allt árið. Slátrað var tæpum 10.000 tonnum og voru rekstrartekjur um átt milljarða IKR (mynd
4.2). Þrátt fyrir verulega aukningu á slátruðu magni á milli ára var tap á félaginu eins og
undanfarin ár.

Árgangur 2017
Það voru sett út 2,9 milljón seiða og voru afföllin 29% á árganginum yfir eldistímabilið. Úr
árganginum var slátrað (net growth) um 12.760 tonnum og afföll af fiski voru 1.436 tonn. 117 Mun
betur gekk því með árgang 2017 en 2016 fyrir sama fjölda seiða voru slátrað um 3.700 tonnum
meira úr árganginum.

114

https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1191/tillaga%20a%C3%B0%20mats%C3%A1%C3%A6tlun_201611
009.pdf
115 http://www.bb.is/2017/04/motmaela-aformum-arnarlax/
116 https://www.vb.is/frettir/allt-ad-5-milljonir-laxa-i-eyjafjordinn/136911/?q=Arnarlax
117 https://otc.nfmf.no/public/news/19499.pdf
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Umhverfismálin
Það var ekki tilkynnt um tjón eða slysasleppingar á árinu (viðauki 1 og 2). Mikið var um laxalús
á eldislaxi og áætluð afföll á villtum laxfiskum voru áætluð um 58% í Patreksfirði, 23% í
Tálknafirði og 29% í Arnarfirði (viðauki 4). Það var ekki byrjað mikið að innleiða
mótvægisaðgerðir á þessum tíma og kostnaður vegna umhverfismála hjá Arnarlaxi því ekki mikill.
Nýrnaveiki
Nýrnaveiki hefur lengi verið landlæg á
Íslandi og valdið stórum tjónum í
íslensku fiskeldi. Um haustið 2016 varð
fyrst vart við nýrnaveiki í eldislaxi hjá
Arnarlax og há dánartíðni var m.a. rakin
til sjúkdómsins. 118

Salmus AS og SalMar ASA voru með rúmlega 50%
eignarhlut í Arnarlaxi hf. Eigendur Salmus AS
voru SalMar ASA og feðgarnir Mattías
Garðarsson og Kristian Matthíasson.

4.4 Eignarhald og viðskipti

Arnarlax AS
Nafni eignarhaldsfélags Arnarlax hf. var breytt úr Kvitasund AS í Arnarlax AS í maí 2017. 119
Samhliða var gerð breyting á stjórninni og fór Sigurður Viðarsson hjá Tryggingamiðstöðinni út en
félagið var byrjað að selja sinn hlut úr Arnarlaxi. Kjartan Ólafsson var áfram stjórnarformaður og
í stjórn með honum voru Matthías Garðarsson, Edinborg, Bjørn Egil Larsen og Leif Inge
Nordhammer fyrir SalMar ASA, Einar Örn Ólafsson, Fiskisund og Espen Weyergang Marcussen,
Pactrum AS. 120 Arnarlax var metinn á þessum tíma á um 16 milljarða íslenskra króna. 121 122
Salmus AS var stærsti hluthafinn og var hann í 50 % eigu SalMar ASA, Haganes AS átti 31% og
Edinborg AS 19%. Hlutur SalMar ASA með því láni sem félagið hafði veitt til Arnarlax nam í lok
ársins 2017 um 34%. 123
https://stundin.is/grein/5799/nyrnaveiki-i-eldislaxi-leidir-til-laxadauda-og-taps-fyrir-arnarlax/
https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20170000185249&sokeverdi=983621112
120 https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20170000185250&sokeverdi=983621112
121 https://www.mbl.is/vidskipti/frettir/2017/02/23/milljardahagnadur_i_laxeldi/
122 https://www.vb.is/frettir/10000-fiskum-slatrad-dag/135827/?q=Arnarlax
123 https://hugin.info/138695/R/2188426/846510.pdf
118
119
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Tafla 4.1. Skipting eignahluta í Kvitholmen AS, Arnarlaxi AS og Salmus AS. Upplýsingar úr ársreikningum
Kvitholmen AS, Arnarlax AS og SalMar AS.
Kvitholmen AS
2016
Hlutir

Arnarlax AS
2017
%

Hlutir

Eignarhlutir í Salmus AS
2017
%

Salmus AS
11.424.424 68,5% 11.424.424 49,1%
Clearstream Bankin S.A.
3.386.898 14,5%
Pactum AS
1.537.401
9,2% 1.825.862 7,80%
Holta Invest AS
768.700
4,6% 1.153.314
5,0%
Strawberry Equities AS
673.076
2,9%
Norron Sicav - Target
662.076
2,8%
Gyða ehf.
560.506
2,4%
MP Pensjon AS
550.895
3,3%
550.895
2,4%
Lithinon AS
415.432
2,5%
415.432
1,8%
Rosøy AS
429.134
2,6%
467.595
2,0%
Kristans And AS
413.945
2,5%
413.945
1,8%
Sandness Investing AS
344.954
2,1%
344.954
1,5%
Bekke Holdning AS
186.805
1,1%
186.805
0,8%
Hortulan AS
120.971
0,7%
251.000
1,1%
Tigerstaden AS
137.982
0,8%
196.844
0,8%
Atlitude Capital AS
188.223
1,1%
265.146
1,1%
BMA Invest AS
144.230
0,6%
Aðrir
169.374
357.707
1,5%
Samtals
16.688.240 100% 23.280.709 100%

Kaup/sala

Hlutir

SalMar AS 5.712.212
3.386.898 Haganes AS 3.541.571
288.461 Edinborg AS 2.170.641
384.614
673.076
662.076
560.506
38.461
130.029
58.862
76.923
144.230
188.333

%
50%
31%
19%

Hlutafé aukið
Hlutum í Arnarlax AS fjölgaði um 6,6 milljónir á árinu 2017 (tafla 4.1). Á árinu 2017 færðu
íslenskir eigendur í Arnarlaxi eignarhlut sinn yfir í Arnarlax AS. Í viðtali við Kjartan Ólafsson
kemur fram: 124
„Íslensku hluthafarnir áttu alltaf beint í Arnarlaxi hf. því þeir máttu ekki eiga í erlenda félaginu sem
átti í Arnarlaxi. Svo fórum við út úr gjaldeyrishöftunum og þá gátu Íslendingarnir átt í norska
félaginu,“

Clearstream Bankin S.A. kemur inn með um 3,4 milljón hluti eða 14,5% hlutafjár. Hér er gengið út
frá að Fiskisund og Tryggingarmiðstöðin koma inn í gegnum Clearstream Bankin S.A. Hér bætist
einnig Gyða ehf. inn og er skráð með 2,4% hlutafjár (tafla 4.1). Varðandi Clearstream Bankin þá
er hann líka skráður fyrir 1% af hlut SalMar ASA. 125

Tryggingamiðstöðin og Fiskisund
Tryggingamiðstöðin hf. seldi 3% hlut í
Ekki var hægt að skrá íslensk félög sem hluthafa í
Kvitholmen AS (Arnarlax AS), eiganda
Arnarlaxi AS vegna gjaldeyrishafta á árinu 2016.
Arnarlax hf., fyrir jafnvirði 473
Það
var hægt árið 2017 en af einhverjum átæðum
milljónir IKR. Tryggingarmiðstöðin hf.
voru hlutir Fiskisunds og Tryggingarátti fyrir viðskiptin 7,4% eignarhlut í
miðstöðvarinnar
ekki skráðar undir nafni
Kvitholmen AS og því jafngilda þessi
félaganna.
viðskipti að eignarhlutur þess sé
metinn á 89,1 milljónir NOK eða 1.177
Skv. ársreikningi
MIKR. 126 127
Arnarlax frá 2014 keypti Tryggingarmiðstöðin hlutafé fyrir 200 milljónir IKR. Hlutabréfaeignin
hefur því sexfaldast á tímabilinu. Miðað við 14,5% eignarhlut Clearstream Bankin S.A. í Arnarlaxi
https://stundin.is/grein/8396/banki-i-luxemborg-heldur-leynd-yfir-naest-staersta-hluthafa-arnarlax/
https://stundin.is/grein/8396/banki-i-luxemborg-heldur-leynd-yfir-naest-staersta-hluthafa-arnarlax/
126 https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1630005/?item_num=22&searchid=affb492159ae872d1bd40d501b7ea031c3dced8c
127 https://timarit.is/page/6919626?iabr=on#page/n3/mode/2up/search/Morgunbla%C3%B0i%C3%B0%20og%20arnarlax
124
125
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AS og að Tryggingarmiðstöðin hf. eigi 7,4%, SalMar ASA 1% þá gæti eignarhlutur Fiskisunds ehf.
verið 6,1% í lok ársins.

Gyða
Í ársreikningi Gyðu ehf. frá 2016 var hlutabréfaeign í Arnarlaxi skráð á um 34,5 milljónir IKR en
í ársreikningi 2017 er eignin metin á um 254 milljóna vegna ársins 2016. Kjartan Ólafsson keypti
félagið á aðeins hærra gegni en einn á árinu 2014
og hafa verðmæti hlutabréfa því u.þ.b. sexfaldast
á árunum 2014-2016. Gyða seldi hluta af sínum
Verðmæti 34,5 milljóna IKR hlutafjár
hlutabréfum og voru skráð verðmæti þeirra
sem Kjartans Ólafssonar keypti af
komin niður í 134 milljónir IKR í loka ársins
frumkvöðlum Arnarlax á genginu
2017. Í frétt hjá Stundinni kemur fram: 128
rúmlega einn höfðu sexfaldast frá
,,Stjórnarformaður Arnarlax, Kjartan Ólafsson,
árinu 2014. Frumkvöðlarnir höfðu
seldi hlutabréf í laxeldisfyrirtækinu fyrir
þannig fengið lítið sem ekkert fyrir sitt
tæplega 340 milljónir króna árið 2017. Þetta
framlaga en stjórnarformaðurinn
gerði Kjartan í gegnum eignarhaldsfélagið sitt,
stórgrætt á þessum tímapunkti og átti
Gyðu ehf., og var bókfærður hagnaður Gyðu
eftir
hagnast meira þegar Arnarlax fór
ehf. þetta ár rúmlega 204 milljónir króna. Þetta
á markað.
sama ár greiddi móðurfélag Gyðu, Berg
fjárfesting, út 125 milljóna króna arð til Kjartans
og eiginkonu hans og ráðgerði að greiða út 50
milljóna króna arð í fyrra“.
Mönnum virðist almennt ekki hafa verið ljóst að þessi sala hafi farið fram fyrr en á árinu 2019. 129
130 Það liggja ekki fyrir upplýsingar hvort bréfin voru seld strax eftir að stefnumótunarskýrslan
var gefin út samfara auknum væntingum með útgáfu á áhættumati erfðablöndunar (kafli 4.1).

https://stundin.is/grein/8476/stjornarformadur-arnarlax-seldi-hlutabref-i-laxeldisfyrirtaekinu-fyrir-340-milljonir/
https://stundin.is/grein/8476/stjornarformadur-arnarlax-seldi-hlutabref-i-laxeldisfyrirtaekinu-fyrir-340-milljonir/
130 https://stundin.is/grein/10303/
128
129
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5. Viðburðaríkt ár (2018)
5.1 Tryggja grunninn

Athugasemdir við frumvarpið
Fiskeldisfrumvarpið sem fyrst var lagt fram á vorþingi 2018 byggði á skýrslu starfshóps um
stefnumótun í fiskeldi þar sem Kjartan Ólafsson var einn höfunda. Fjölmargir aðilar komu með
alvarlegar athugasemdir við frumvarpið. 131 Mikil andstaða var við frumvarpið og náðist ekki að
koma því í gegn á vorþingi Alþingis.

Taka þátt í samtali
Í ársskýrslu SalMar ASA er fjallað um óvissu og ófyrirsjáanleika, sérstaklega hvað varðar
eldisleyfin. Hversu stórir vaxtarmöguleikar eru og aðgengi að hafsvæðum sem atvinnugreinin
mun hafa væri til umræðu bæði meðal stjórnmálamanna og ýmissa hagsmunasamtaka. Arnarlax
tekur þátt í virku og uppbyggilegu samtali við stjórnvöld um þessi efni, fyrst og fremst með aðild
sinni að Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi eins og fram kemur í ársskýrslu SalMar ASA. 132
Verja hagsmuni
Í viðtali við Kjartan Ólafsson kom fram: 133

„Það er að mínu mati gríðarlega mikilvægt að við
sættumst á lagaramma og umgjörð sem þurfa að
Viðfangsefnið var að koma í veg fyrir að
vera þannig að hagsmunaaðilar beygi sig undir
settar yrðu hindranir sem kæmu í veg
vísindalega ráðgjöf. Áhættumat
fyrir að hægt væri að fara með Arnarlax
Hafrannsóknastofnunar kveður á um að
á erlenda hlutabréfamarkaði.
framleiðsla á um 70 þúsund tonnum á ári sé vel
innan skynsamlegra hættumarka hvað varðar
hugsanleg áhrif á villilaxinn. Við þurfum að vinna
áfram með áhættustýringu og beita mælitækjum upplýsingar og vísinda.“

Áhættumat erfðablöndunar 134 og lagafrumvarp til fiskeldis var í raun sniðin að hagsmunum
Arnarlax og annarra laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu erlendra aðila enda kom Kjartan Ólafsson
sterkt að gerð frumvarpsins sem fulltrúi í stefnumótunarhópnum. 135 Viðfangsefnið á árinu 2018
var því lobbýismi til að halda inni hindrununum til að verja svæði og koma í veg fyrir að settar
yrðu hindranir sem kæmu m.a. í veg fyrir að hægt væri að fara með félögin á erlenda
hlutabréfamarkaði.

5.2 Eldisleyfin

Eldisleyfi
Á árinu 2017 var Arnarlax með 22.200 tonna eldisleyfi og líklegt að svo hafi einnig verið á árinu
2018. Ekkert virðist hafa verðið fjallað um eldisleyfi í ársreikningum Arnarlax og SalMar ASA á
árinu. Sú breyting var gerð á árinu 2018 að eldisleyfi Fjarðalax voru færð yfir á Arnarlax. 136
Ógilding leyfa í Patreks- og Tálknafirði
Á árinu 2018 missti Fjarðalax dótturfélag Arnarlax 10.700 tonna eldisleyfi 137 til laxeldis í Patreksog Tálknafirði en fékk í staðinn bráðabrigðaleyfi til 5. september 2019. 138 Ástæða missis leyfanna
https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/?ltg=148&mnr=457
https://hugin.info/138695/R/2242686/885273.pdf
133 https://www.frettabladid.is/markadurinn/arnarlax-a-lei-i-norsku-kauphoellina/
134 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/12/Ahaettumat-erfdablondunar-i-umhverfismati-aaetlanna-08.12.2021.pdf
135 https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9d0e56b5-87fa-11e7-9419-005056bc4d74
136 https://arnarlax.is/fjardarlax-issued-a-provisionary-operating-license/
137 https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Starfsleyfi-igildi/Fiskeldi/fjardarlax/Starfsleyfi%20Fjar%C3%B0alax%20Patreksfj%20T%C3%A1lknafj.pdf
138 https://ust.is/atvinnulif/mengandi-starfsemi/starfsleyfi/eldi-sjavar-og-ferskvatnslifvera/arnarlax-patreks-og-talknafirdi/
131
132

27 | síða

1. útgáfa

Arnarlax – Leiðin til fjárhagslegs ávinnings

voru meintir ágallar á valkostagreiningu í umhverfismatinu eins og fram kom í ársreikningi
Fjarðalax.

Mál í ferli
Arnarlax var með á árinu í umhverfismatsferli fyrirhugað 10.000 tonna eldi í Ísafjarðardjúpi.
Ákvörðun Skipulagsstofnunar um tillögu að matsáætlun var birt í júní 2017 139, en drög að
frummatsskýrslu var ekki skilað inn til Skipulagsstofnunar fyrr en í júní 2019. 140 Jafnframt var
Arnarlax með í ferli 4.500 tonna aukningu á framleiðsluheimildum í Arnarfirði. 141

5.3 Reksturinn

Viðburðaríkt ár
Árið 2018 var viðburðaríkt fyrir Arnarlax ehf. eins og fram kemur í ársreikningi félagsins. 142 Þrátt
fyrir verulegt tap á lífmassa á fyrsta ársfjórðungi og fengið afturköllun á leyfum á þriðja
ársfjórðungi lauk fjármögnun félagsins og var þessi endurfjármögnun mjög mikilvæg tímamót
fyrir félagið. Í lok ársins var gengið frá fjármögnunarsamningi við Arion banka og DNG banka
ASA að fjárhæð 55 milljónum Evra. 143 Þau tímamót urðu einnig að Arnarlax varð orðið stærsta
fyrirtæki á Vestfjörðum mælt í veltu. 144
Árgangur 2018
Það voru sett út 2,4 milljón seiði og voru afföllin 36% á árganginum yfir allan eldistímann. Úr
árganginum var slátrað (net growth) um 9.758 tonnum og afföll af fiski voru 2.198 tonn. 145

https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1320/201708043.pdf
https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1629/201906065%20%20Matssk%C3%BDrsla%20Arnarlax%20%C3%8Dsafjar%C3%B0ardj%C3%BApi.pdf
141 https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1320/201708043.pdf
142 Arnarlax hf. - Samstæðuársreikningur 2018
143 Arnarlax hf. - Samstæðuársreikningur 2018
144 http://www.bb.is/2020/01/orkubuid-greiddi-haestu-launin-2018-arnarlax-staersta-fyrirtaekid/
145 https://otc.nfmf.no/public/news/19499.pdf
139
140
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Slátrun og afföll
Það var slátrað um 6.700 tonnum af eldislaxi á árinu 2018 (mynd 5.1), töluvert minna en á fyrra
ári en þá voru slátruð um 9.700 tonnum. Afkoman var slök sérstaklega vegna áfalla í eldinu
(viðauki 3). Það var kaldur vetur bæði á Íslandi og í Noregi. 146 Nýrnaveiki hafði einnig verið til
trafala en sá sjúkdómur hafði fylgt allt frá upphafi og ekki verið hægt að losa sig við. 147

Umhverfismálin
Það var tilkynnt um tvö tjón og a.m.k. í öðru þeirra var talið að fiskur hafi sloppið hjá Arnarlaxi
(viðauki 1 og 2). Hér er ekki um að ræða umtalsverðan kostnað fyrir Arnarlax og enginn
kostnaður féll á fyrirtækið við tiltekt að fjarlægja eldislax úr veiðiám í nágrenninu. Töluvert
mældist af laxlús á eldislaxi en engar rannsóknir voru gerðar á villtum laxfiskum á svæðinu á
árinu 2018. Eldislax var meðhöndlaður við lús á þremur eldissvæðum (viðauki 4). Það má því
leiða líkur á því að umhverfiskostnaður hafi verið mjög lítill hjá Arnarlaxi á árinu.

Rekstrarniðurstaða
Rekstrartekjur námu rúmum fimm milljörðum króna sem er mikil lækkun frá fyrra ári (mynd
5.1). Tap var á rekstrinum upp á tvo milljarða króna. Tapi var mætt með hlutafjáraukningu og
þannig hækkaði eiginfjárhlutfall á milli ára.

Rekstrarumhverfið
Í ársreikningi Arnarlax er komið inn á að
pólitísk umgjörð hafi lagast eftir því sem
Í árskýrskýrslu SalMar ASA er fjallað um
aukinn útflutningur á laxi hefur orðið
að rekstrarumhverfið hafi hingað til
mikilvægari fyrir íslenskt efnahagslíf og
einkennst af ófyrirsjáanleika, sérstaklega
sérstaklega fyrir samfélagið á Vestfjörðum.
hvað varðar eignarhald á þegar
Fjallað er um óvissu í leyfisveitingarferlinu og
að pólitísk afskipti haldi áfram að vera
útgefnum leyfum og skattlagningu.
áhættuþáttur
fyrir
samkeppnishæfni
iðnaðarins á Ísandi. 148 Í árskýrskýrslu SalMar
ASA er fjallað um að rekstrarumhverfið hafi hingað til einkennst af ófyrirsjáanleika, sérstaklega
hvað varðar eignarhald á þegar útgefnum leyfum og skattlagningu. Hversu stór vaxtarmöguleikar
og aðgengi að hafsvæðum atvinnugreinin mun hafa er enn til umræðu bæði meðal
stjórnmálamanna og ýmissa hagsmunasamtaka. Þá hafa íslensk stjórnvöld til skoðunar að taka
upp sérstakan skatt á laxeldi sem skapar óvissu um fyrirhugaðar vaxtar- og fjárfestingaráætlanir
Arnarlax á komandi árum. 149

5.4 Eignarhald og viðskipti

Arnarlax ehf.
Í ársreikningi Arnarlax ehf. frá 2018 er gerð góð grein fyrir hlutafé og breytingu á hlutafé
félagsins: 150
,,Nafnverð hlutafjár hjá félaginu var um 4.609.855.405 ISK í lok ársins 2017. Á árinu 2018 voru gefin út ný
bréf sem Arnarlax AS lagði fram að fjárhæð 200 milljónir NOK. Þar af voru 195 milljónir NOK millifærð til
Arnarlax ehf. sem hlutafé og yfirverð. Útistandandi skuld við móðurfélagið Arnarlax AS, var einnig breytt
í hlutafé. Eftir þessa hlutafjáraukningu er nafnverð hlutafjár í félaginu 5.984.855.405 ISK“.

Nauðsynlegt hafði verið að styrkja eignfjárgrunn félagsins 151 enda mikið tap á rekstri félagsins á
árinu.
https://hugin.info/138695/R/2242686/885273.pdf
https://ilaksp-15246.egil-osl.servebolt.cloud/det-er-skuddpremie-pa-arnarlax-i-oyeblikket/
148 Arnarlax hf. - Samstæðuársreikningur 2018
149 https://hugin.info/138695/R/2242686/885273.pdf
150 Arnarlax hf. - Samstæðuársreikningur 2018
151 https://www.vb.is/frettir/framleidsla-arnarlax-minni-en-vaenst-var/150891/?q=Arnarlax
146
147
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Arnarlax AS
Það voru gefnir út um 3,3 milljón nýir hlutir á árinu og voru hlutirnir komnir upp í 26,6 milljón í
lok ársins (tafla 5.1). Hlutafé var aukið um 12% og hluthafar Arnarlax lögðu fram rúmlega 60%
á móti 40% frá tveimur nýjum fjárfestum, norskum og
sænskum. 152 Af 200 milljóna NOK hlutafjáraukningu
fjárfesti SalMar fyrir 112,5 milljónum NOK í gegnum
Feðgarnir, Matthías Garðason og
Salmus AS og jók sinn hlut. 153 Verðmæti hlutar í þessu
Kristan Matthíasson byrjaðir að
útboði virðist því vera um 60 NOK/hlut (200 milljónir
selja sinn hlut í Arnarlaxi.
NOK/3,3 milljónir hluta). 154
Það voru töluverð viðskipti á hlutabréfum á árinu, mest var keypt af SalMar ASA um 5,5 milljón
hlutir og Haganes AS í eigu Kristan Matthíassonar og Edinborg AS í eigu Matthíasar Garðasonar
seldu um 3,8 milljón hluti (tafla 5.1).
Á árinu var gerð breyting í stjórn Arnarlax AS; Kjartan Ólafsson var áfram stjórnarformaður og í
stjórn með honum voru Matthías Garðarsson, Bjørn Egil Larsen, Leif Inge Nordhammer, Einar Örn
Ólafsson, Espen Weyergang Marcussen og Trond Tuvstein sem kom nýr inn. 155.

https://www.frettabladid.is/markadurinn/arnarlax-a-lei-i-norsku-kauphoellina/
https://hugin.info/138695/R/2242686/885273.pdf
154 https://live.euronext.com/sites/default/files/2020-11/Icelandic%20Salmon%20AS%20-%20Admission%20Document%20%20FINAL%20w_appendices.PDF
155 https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20180000309049&sokeverdi=983621112
152
153
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SalMar ASA
SalMar ASA jók eignarhlut sinn í Arnarlaxi á árinu úr 34% í byrjun ársins í 42% í lok ársins. 156
Eignarhlutur SalMar ASA í Arnarlaxi var að mestu í gegnum félagið Salmus AS. 157 Salmus AS var í
ársbyrjun í 50% eigu SalMar ASA, 31% í Haganes AS og 19% í eigu Edinborgar AS. Á árinu 2018
var Salmus AS skipt upp og hlutafé minnihlutaeigenda fært yfir í Arnarlax AS. SalMar ASA jók
eignarhlut sinn í Salmus AS úr 50% í 100% og var í lok árs 2018 hreint eignarhaldsfélag SalMar
ASA í Arnarlax AS. 158 SalMar ASA var áður búinn að lána Salmus AS um 350 milljónir NOK sem
voru greiddar að fullu upp á árinu. 159

Haganes AS
Haganes seldi um 2,3 milljónir hluta á árinu 2018 (tafla 5.1) og var hagnaðurinn um 66 milljón
NOK skv. ársreikningi félagsins. 160 Haganes var stofnað 2016 virðist þetta vera fyrsta salan á
Kristian Matthíassonar á hlutabréfum í Arnarlaxi. Haft er eftir Kristian Matthíassyni að
hagnaðurinn sé einkum tilkominn vegna verðmætisaukningar á eignarhlut í Arnarlaxi. 161 162
Söluverð hvers hlutar í eigu Haganes til SalMar virðist aðeins hafa verið um 30 NOK/hlut eða
helmingi minna en í tilfelli nýrra hluta sem fóru
á sölu á árinu. Það virðist því hafa átt sér stað
Hagnaðurinn hjá Haganesi AS
virðisrýrnun á hlutum Haganes af einhverum
eignarhaldsfélagi Kristian Matthíassonar
ástæðum. Það kann að vera vegna lána SalMar
ASA til Salmus AS og 31% hlutur Haganes hafi
er einkum tilkominn vegna
verið ofmetinn eins og reyndar virðist koma
verðmætisaukningar á eignarhlut í
fram í ársreikningi félagsins. 163
Arnarlaxi.

Edinborg AS
Eignarhaldsfélag Matthíasar Garðarssonar, Edinborg seldi 1,5 milljón hluta (tafla 5.1) og nam
hagnaður félagsins um 43,6 milljón NOK. 164 Eins og í tilfelli Haganes virðist eignarhluturinn hafa
verið seldur á 30 NOK/hlut. Edinborg var
stofnað 2015 og var á árinu 2016 komin að
fullu í eigu Matthíasar Garðarssonar og konu
Feðgarnir fjárfestu upphaflega fyrir um
hans skv. ársreikningi félagsins. Í lok ársins var
750 milljónir ISK í Arnarlaxi og selja nú
um 650 þúsund hlutir Edinborg AS í Arnarlaxi
fyrir um 1, 5 milljarð ISK og eiga þrátt
AS skráðir á um 39,2 milljónir NOK eða um 60
fyrir það eftir 7% eignarhlut í félaginu.
NOK/hlut.

Gyða ehf.
Á árinu keypti Gyða rúmlega 80 þúsund hluti á 64 milljónir ISK skv. ársreikningi félagsins og
samsvarar það sig við um 60 NOK/hlut. Í ársreikningi félagsins kom fram að ákveðið var að greiða
arð, í fyrsta skipti, sem kom til útgreiðslu á árinu 2019. 165

Stefnt á markað
Fram kemur í viðtali við Kjartan Ólafsson stjórnarformann Arnarlax að hluthafasamkomulagið sé
þannig að á næsta ári sé stefnt að skráningu á markaðstorg í Noregi sem er sambærilegt First
North í Kauphöllinni á Íslandi: 166
„Eftir það er stefnt að skráningu á norska hlutabréfamarkaðinn innan árs. Það er framtíðarsýnin.“

https://hugin.info/138695/R/2242686/885273.pdf
https://hugin.info/138695/R/2242686/885273.pdf
158 https://hugin.info/138695/R/2242686/885273.pdf
159 Årsregnskap 2018 – Salmus AS
160 https://www.proff.no/regnskap/haganes-as/leirfjord/eiendomshandel-og-utleie/IF5ZFPB10MV/
161 http://www.bb.is/2019/08/verdmaeti-eignar-i-arnarlax-eykst-um-15-milljard-krona/
162 https://ilaks.no/lokalavis-arnarlax-grunderne-henter-hjem-110-millioner-kroner/
163 Årsregnskap 2017 – Salmus AS
164 https://www.proff.no/selskap/edinborg-as/leirfjord/eiendomshandel-og-utleie/IF50VVE10MV/
165 Gyða ehf. – Ársreikningur 2018
166 https://www.frettabladid.is/markadurinn/arnarlax-a-lei-i-norsku-kauphoellina/
156
157
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6. Inn á kauphöllina í Osló (2019)
6.1 Setja grunninn

Lítið breytt frumvarp
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra kom með lítið breytt fiskeldisfrumvarp í byrjun ársins
2019. Það vakti athygli að ráðherra tók ekki á sérhagsmunamálum m.a. af stjórnarformanni
Arnarlax til að tryggja þeim og þeirra fyrirtækjum mikinn fjárhagslegan ávinning. Þannig var látið
hjá líða að taka á málunum við gerð fiskeldisfrumvarpsins í ráðuneytinu sem vekur mann til
umhugsunar. 167 Greinilegt var að íslenskir leppar erlendra fjárfesta höfðu unnið sína heimavinnu
til að tryggja sína hagsmuni.

Kjartan Ólafsson stjórnarformaður Arnarlax og
Hagmunapot
Við afgreiðslu fiskeldisfrumvarpsins á
fulltrúi í opinberum stefnumótunarhópi fyrir
Alþingi vakti athygli hagsmunapot
fiskeldi hringdi og fór fram á að umsögn mín yrði
fulltrúa stærstu laxeldisfyrirtækjanna
dregin til baka. Í framhaldinu fylgdi SMS skilaboð
sem höfðu verið í starfshópi um
,,Þetta hefur eftirmála“.
stefnumótun í fiskeldi, þar á meðal
Kjartan Ólafsson. Því er e.t.v. best lýst
með því að þeir fylgdu atvinnuveganefnd í skoðunarferð alla leið í sjókvíaeldisstöðvar í Noregi enda miklir hagsmunir í húfi. 168
Höfundur gerði alvarlega athugasemd við fiskeldisfrumvarpið á samráðsgátt stjórnvalda. 169
Kjartan Ólafsson stjórnarformaður Arnarlax og fulltrúi í opinberum stefnumótunarhópi fyrir
fiskeldi hringdi og fór fram á að umsögn mín yrði dregin til baka. Í framhaldinu fylgdi SMS skilaboð
,,Þetta hefur eftirmála“.
Umræðan á þinginu
Hagsmunapotinu var haldið áfram á Alþingi Íslendinga. Í því sambandi má minna á ummæli á
þinginu eins og: 170
,,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 öðrum málum sem skiptu miklu máli.

Reynt að taka á óreiðunni
Eldisleyfin voru verðmætin. Umhverfismatsferlið hjá Skipulagsstofnun er þannig að fyrst er
skilað inn matsáætlun, síðan frummatsskýrslu og að lokum matskýrslu. Fjöldi mála voru á því
stigi árið 2019 að aðeins var búið að skila inn matsáætlun til Skipulagsstofnunar og þar hafði
Arnarlax mikla hagsmuna að gæta með tvö mál í ferli og því mikilvægt að engar breytingar yrðu
gerðar á frumvarpinu. Sú breyting var gerð í meðferð málsins að í staðinn fyrir að miða við
matsáætlun var sett ákvæði að skila þyrfti inn frummatsskýrslu fyrir gildistöku laganna. Hér voru
mál Arnarlax og fleiri fyrirtækja komin í uppnám og til að minnka skaðann þurfti að beita áfram
lobbýisma í stjórnsýslunni. 171
Seinkun á gildistöku
Til að seinka birtingu laganna virðist skrifstofustjóri ráðuneytisins hafa verið misnotaður.
Skrifstofustjórinn hringdi í Stjórnartíðindi og fékk birtingu laganna seinkað en um málið er m.a.
fjallað í Stundinni. 172 Lögin voru fyrst birt 10 dögum eftir að skrifstofustjórinn hringdi í

https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/01/Fiskeldisfrettir-01.07.2020.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2020/04/4.-Morgunbla%C3%B0i%C3%B0-2020-02-22.pdf
169 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2019/11/Athugasemd-vi-fiskeldisfrumvarpi.pdf
170 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/10/18.-Morgunbladid-2021-10-12.pdf
171 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/01/Fiskeldisfrettir-01.07.2020.pdf
172 https://stundin.is/grein/12278/raduneytid-skrifstofustjorinn-braut-verklags-reglur-en-ojost-er-hvort-hann-framdi-logbrot/
167
168
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Stjórnartíðindi og tæpum mánuði eftir að lögin voru samþykkt frá Alþingi. 173 Þegar komst upp
um málið var skrifstofustjóranum vikið úr starfi sínu í ráðuneytinu. Málið fór fyrir stjórnskipunarog eftirlitsnefnd þar sem kallað var eftir upplýsingum úr ráðuneytum. Sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra var ósammála því mati stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar að komast þyrfti
að því hvað skrifstofustjóranum gekk til 174. Fyrirspurn kom í þinginu þar sem ráðherra komst upp
með að svar á ófullnægjandi hátt. 175 Í fyrirspurn
til
sjávarútvegsog
Stundarinnar 176
landbúnaðarráðuneytis fékkst það svar að:
„ráðuneytið hefur ekki upplýsingar um hvaða
fyrirtæki höfðu samband við fyrrverandi starfsmann
ráðuneytisins vegna þessa máls“.

Seinkun á gildistöku laganna gaf Arnarlaxi og
fleiri félögum möguleika að skila inn
frummatsskýrslu áður en lögin tóku gildi.

Opinber starfsmaður fékk það hlutverka
að seinka útgáfu laganna og þannig
hafði m.a. Arnarlaxi möguleiki að skila
inn frummatsskýrslu áður en ný lögn
tóku gildi.

6.2 Eldisleyfin

Auknar framleiðsluheimildir
Í kynningarefni sem var birt áður en Arnarlax fór
Með því að miða við hámarks lífmassa í
að hlutabréfamarkað í Noregi í nóvember 2019 er
staðin fyrir framleiðslu þá jukust
gert grein fyrir því að eldisleyfi félagsins hafi farið
177
framleiðsluheimildir Arnarlax um
Aukningin
úr 22.200 tonnum í 25.200 tonn.
nokkur þúsund tonn. Forsvarsmenn
fólst í því að gengið var út frá því miðað væri við
hámarks lífmassa en ekki framleiðslu. Það var
Arnarlax voru byrjaðir að kynna
aftur á móti ekki fyrr en í maí 2020 sem gefin var
hluthöfum og væntanlegum hluthöfum
út reglugerð þar sem fram kom að það ætti að
þessa breytingu áður en reglugerðin
miða við hámarks lífmassa 178 en ekki framleiðslu
var gefin út.
við útgáfu eldisleyfa eins og gert hafði verið fram
að þessu. Hér er um að ræða 12.200 tonna leyfi í
10.000 tonna
Patreks- og Tálknafirði, 179
eldisleyfi í Arnarfirði. 180 Jafnframt er gamalt eldisleyfi í Arnarfirði upp á 3.000 tonn sem tilheyrði
Fjarðalax. 181 Þessi breyting felur í sér að:
 Miða við hámarks lífmassa í staðinn fyrir framleiðslu er verið að auka framleiðsluheimildirnar um 30% og jafnvel meira. 182
 Það er verið að gera ráð fyrir meiri framleiðslu en lagt var upp með í umhverfismati fyrir
fjölmörg eldissvæði Arnarlax.

Mál í ferli
Arnarlax vinnur jafnframt að umsókn um 10.000 tonna eldisleyfi í Ísafjarðardjúpi og 4.500 tonna
stækkun leyfis í Arnarfirði. Leyfisferlið hefur verið óútreiknanlegt og að hluta til háð pólitískri
óvissu um framtíðarstefnu og skipulagningu iðnaðarins eins og fram kemur í ársreikningi
173

https://stundin.is/grein/12109/starfsmadur-atvinnuvegaraduneytisins-let-seinka-birtingu-laga-og-vardi-hagsmunilaxeldisfyrirtaekja/
174 https://stundin.is/grein/12366/kristjan-telur-ekki-tharft-ad-komast-ad-thvi-af-hverju-starfsmadur-raduneytis-hans-let-frestabirtingu-laga/
175 https://www.althingi.is/altext/151/s/0398.html
176 https://stundin.is/grein/12154/raduneyti-kristjans-thors-sendi-skrifstofustjora-i-leyfi-starfsmadurinn-atti-sjalfur-frumkvaediad-thvi-ad-setja-umraedda-beidni-fram-i-juli-2019/
177 https://arnarlax.is/wp-content/uploads/arnarlax-press-release.pdf
178 https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/atvinnuvega--og-nyskopunarraduneyti/nr/0540-2020
179 https://ust.is/library/sida/atvinnulif/starfsleyfi-og-eftirlitsskyrslur/02_Starfsleyfi%20Arnarlax%20ehf.%20Patreks%20og%20T%c3%a1lknafir%c3%b0i%20breyting_undirr.pdf
180 https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Starfsleyfi-igildi/Fiskeldi/Arnarlax%20enduruppteki%c3%b0%20starfsleyfi.pdf
181 https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Starfsleyfi-igildi/Fiskeldi/Fjar%C3%B0alax%20breyting%20Fossfir%C3%B0i.pdf
182 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/12/Ahaettumat-erfdablondunar-i-umhverfismati-aaetlanna-08.12.2021.pdf
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félagsins. 183 Tillaga að matsáætlun fyrir 4.500 tonna aukningu í Arnarfirði var lögð fram í maí
2019. 184 Stefnt var að því að auka eldisleyfi Arnarlax í firðinum upp í 14.500 tonn. Gert var ráð
fyrir að auka framleiðsluna innan þeirra eldissvæða sem fyrirtækið var búið að fá leyfi fyrir.
Breytingar á lögum um fiskeldi um
vorið 2019 settu mál Arnarlax í
Ísafjarðardjúpi
og
Arnarfirði
í
Í ársskýrslu Salmar ASA kemur fram að eldisleyfi
uppnám. 185 Jafnframt einnig áform
sem skilgreind eru með óákveðinn nýtingartíma
Arnarlax um 10 þúsund tonna eldi í
eins og er hér á landi séu prófuð árlega með
Jökulfjörðum og 10.000 tonna eldi í
tilliti til mögulegrar virðisrýrnunar.q
186
Eyjafirði.
Hér var því um að ræða
miklar breytingar og í viðtali við
stjórnarformann Arnarlax kemur fram:
187

„Þetta krefst endurskipulagningar á uppsetningu fyrirtækisins“

Mat SalMar ASA á verðmætum eldisleyfa
Í ársskýrslu Salmar ASA er fjallað um árlegt mat á virðisrýrnun, viðskiptavild, eldisleyfum og leyfi
sem skilgreind eru með óákveðinn nýtingartíma séu ekki afskrifuð heldur eru þau prófuð árlega
með tilliti til mögulegrar virðisrýrnunar. Eldisleyfi sem veitt eru á Íslandi eru til 16 ára. Þau eru
endurnýjuð ef umsækjandi uppfyllir þær kröfur sem gerðar eru til félagsins í samræmi við lög og
reglur. Fyrir endurnýjun leyfis þarf að greiða lítið gjald. Þetta þýðir að leyfin hafa rúllandi 16 ára
líftíma með endurnýjun. SalMar hefur því kosið að gera ráð fyrir að leyfin hafi óákveðinn
nýtingartíma. Leyfin eru ekki afskrifuð heldur eru virðisrýrnunarprófuð árlega. Verðmæti 25.200
tonna eldisleyfa var metið á tæpa 20 milljarða ISK í ársskýrslu SalMar. 188
Mat Stundarinnar á verðmæti eldisleyfa
Stundin bendir á að verðmætin í Arnarlaxi felast í þeim eldisleyfum upp á 22 þúsund tonn sem
félagið á. Reyndar eru eldisleyfin 25.200 tonn að mati SalMar ASA eins og fram kemur hér að ofan.
Stundin bendir á erfiðan rekstur hjá Arnarlax og að verðmæti eldisleyfa gætu verið meiri en mat
SalMar: 189
,,Verðmæti þessara laxeldisleyfa, miðað við lágmarksverð á uppboðum á laxeldisleyfum í Noregi í maí í fyrra,
nemur 36 milljörðum króna. Það er einungis í ljósi þessara verðmæta sem hægt er að skilja af hverju verðmiðinn
á Arnarlaxi er allt í einu kominn upp í 21 milljarð króna. Þeim mun fleiri laxeldisleyfi sem Arnarlax tryggir sér
þeim mun verðmætara verður félagið. Ef Salmar hefði keypt 22 þúsund tonna laxeldiskvóta í fyrra hefði félagið
þurft að greiða um 34 milljarða króna fyrir
kvótann að lágmarki“.

Í þessu samhengi er þó vert að benda á
að eðlilegt er að eldisleyfi séu ódýrari
hér á landi vegna lakari umhverfisaðstæðna til sjókvíaeldis á laxi en er í
Noregi.

Samanburður ekki réttur?
Í viðtali Stundarinnar við Kjartan
Ólafsson kemur fram að sá munur sé á
Íslandi og í Noregi að laxeldisleyfin séu í
eigu fyrirtækja í Noregi en ekki á Íslandi.

Því er haldið fram að ekki sé hægt að bera
saman eldisleyfi sem greitt er fyrir og eru til
ævarandi eignar eins og í tilfelli Noregs við leyfi
sem fást tímabundið frá ríkinu eins og er hér á
landi. Í þessu samhengi er bent á að í tilfelli
tímabundins leyfis er nú þegar búið að taka út
framtíðarhagnaðinn og gert er ráð fyrir að fá
leyfin endurnýjuð ódýrt. Hver er þá munurinn?

Arnarlax ehf. - Samstæðuársreikningur 2019
https://www.verkis.is/media/pdf/Arnarlax-4500t-laexeldi-aukning-Arnarfjordur-tam-ID-73983-.pdf
185 http://www.bb.is/2019/06/arnarlax-missir-4-500-tonna-umsokn/
186 http://www.bb.is/2019/06/arnarlax-umsoknir-i-uppnami/
187 https://www.mbl.is/200milur/frettir/2019/06/17/ottast_mismunun_fyrirtaekja/
188 https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/413c9d3e-52de-4086-9c1c-87a6d3b97c17
189 https://stundin.is/grein/8476/stjornarformadur-arnarlax-seldi-hlutabref-i-laxeldisfyrirtaekinu-fyrir-340-milljonir/
183
184
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Þar af leiðandi sé samanburður á milli Íslands og Noregs ekki alveg réttur: 190

„Þar ertu að bera saman leyfi sem þér er afhent til ævarandi eignar og yfirráða versus leyfi sem þú færð
tímabundið frá ríkinu. Leyfin eru eign íslenska ríkisins. Þeim er úthlutað til 10 ára með 4 ára
endurskoðun. Menn eru klárlega að horfa til þess að fyrirtækin geti vaxið og skilað arði. Þannig að menn
eru að horfa til framtíðarvaxtar Arnarlax út frá leyfastöðu. Verðmætin liggja í vaxtarmöguleikunum.“

Í þessu samhengi er vert að benda á að nú þegar er búið að taka út framtíðarhagnaðinn og
fjölmargir byrjaðir að leysa hann til sín með sölu hlutabréfa í Arnarlaxi alveg eins og í tilfellum
þegar eldisleyfin eru í eign laxeldisfyrirtækis. Eins og fram hefur komið í árskýrslu SalMar ASA þá
er gert ráð fyrir að auðvelt verði að endurnýja leyfin og það verði tiltölulega ódýrt. 191

6.3 Reksturinn

Eldið
Fram kemur í árskýrslu SalMar ASA að
Aðgengi að upplýsingum um rekstur Arnarlax
gert er ráð fyrir að auðvelt verði að
ehf. hefur orðið meiri og betri með innkomu
endurnýja leyfin og það verði tiltölulega
SalMar ASA í hluthafahópinn og sérstaklega
ódýrt.
eftir að félagið eignaðist meirihluta í félaginu.
Í ársskýrslu SalMar kemur fram að afföll hafi
verið 8,8% á árinu hjá Arnarlaxi eða um
helmingi meiri en hjá móðurfélaginu. Hér er um að ræða dánartíðni mæld í fjölda fiska yfir 12
mánaðar tímabil, samkvæmt aðferðafræði Global Salmon Initiative. 192 Það var slátrað um 10.000
tonnum á árinu 2019 sem er rúmlega 3.000 tonna aukning frá árinu 2018 (mynd 6.1).

Athugasemdir eftirlitsaðila
Það vekur athygli hve margar athugasemdir Matvælastofnun gerir við rekstur Arnarlax á árinu
2019 (Box 6.1). 193 194 Athugasemdir er varðar of mikill lífmassi af eldisfiski, eldisbúnaður fluttur
á milli svæða án samþykkis, eldið er stundað utan heimilaðs eldissvæðis, sannprófun hafi ekki
verið gerða á gæðakerfi o.s.frv. Sama gildir um Umhverfisstofnun en þar er gerðar athugasemdir
https://stundin.is/grein/8476/stjornarformadur-arnarlax-seldi-hlutabref-i-laxeldisfyrirtaekinu-fyrir-340-milljonir/
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/413c9d3e-52de-4086-9c1c-87a6d3b97c17
192 https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/71580791-96ae-45cf-b37b-a83a9c2129a3
193 https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/arnarlax/191111-eftirlit-arnarlax.pdf
194 https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/fjardalax/191111-eftirlit-fjardalax.pdf
190
191
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um að eldissvæði séu ekki hvíld nægilega lengi, upplýsingagjöf sé ábótavant, notaður sé kopar í
ásætuvörn o.fl. 195 196

Umhverfismálin
Annað árið í röð tilkynnir Arnarlax um slysasleppingar og í þessu tilviki um gat á netpoka í
tveimur sjókvíum (viðauki 1 og 2). Talið var að eldislax hafi sloppið a.m.k. í öðru tilvikinu.
Arnarlaxi var ekki gert skylt að taka til eftir sig og fjarlægja hugsanlegan eldislax úr veiðiám í
nágrenninu og féll því ekki til kostnaður vegna þess. Á árinu 2019 var meðalfjöldi kvenlúsa 0,53
og meðhöndlað var fyrir laxalús tvisvar sinnum á árinu. 197 Vöktum á villtum laxfiskastofnum var
umfangslítil á árinu og var áætluð dánartíðni vegna laxalúsaálags talin lág (viðauki 4). Það er því
allt sem bendir til að kostnaður vegna umhverfismála hjá Arnarlaxi hafi verið lítill á árinu 2019.
Fyrsta árið með hagnaði
Árið 2019 er fyrsta árið þar sem næst bókhaldslegur hagnaður af rekstri Arnarlax (mynd 6.1).
Hagnaðurinn nam tæpum 300 milljónum ÍKR en til samanburðar var um tveggja milljarða króna
tap árið 2018. Í ársreikningi Arnarlax fyrir árið 2019 kemur fram:
,,Með framleiðslu og slátrun á 10.000 tonnum af ASC vottuðum íslenskum laxi spilar Arnarlax mikilvægt hlutverk sem
leiðandi aðili við mótun fiskeldis á Íslandi með samtölum við stjórnvöld,eftirlitsaðila og staðbundin yfirvöld“.

Hagnaður á árinu var rakin til að árgangur 2017, sem mest var slátrað úr, kom tiltölulega vel út
úr eldinu m.v. fyrri árganga. Samhliða betri afkastagetu í sláturhúsinu á Bíldudal hefur þetta skilað
sér í bættri arðsemi. 198

Forstjóraskipti

https://www.ust.is/library/Skrar/Einstaklingar/MengandiStarfssemi/Fiskeldi/Arnarlax%20Sam%c3%beykkt%20%c3%barb%c3%b3ta%c3%a1%c3%a6tlun%20me%c3%b0%20skilyr%c3
%b0um.pdf
196 https://www.ust.is/library/Skrar/Einstaklingar/MengandiStarfssemi/Fiskeldi/Sam%c3%beykkt_%c3%barb%c3%b3ta%c3%a1%c3%a6tlun_me%c3%b0_skilyr%c3%b0um.pdf
197 https://arnarlax.is/wp-content/uploads/sustainability-report-2020_final.pdf
198 https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/413c9d3e-52de-4086-9c1c-87a6d3b97c17
195
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Forstjóraskipti voru hjá Arnarlax um áramótin 2018/2019. Kristian Matthíasson hætti sem
forstjóri og við tók Bjørn Hembre. Kristian Matthíasson tók sæti föður síns Matthíasar
Garðarssonar í stjórn Arnarlax og vinnur að sérverkefnum fyrir fyrirtækið. 199 Kristian hættir eftir
krefjandi starf 200 allt frá árinu 2014. Hembre hefur áður starfað í SalMar ASA og er með mikla
sérfræðiþekkingu frá nokkrum stjórnunarstörfum í samstæðunni. 201

6.4 Á markað

Í norsku kauphöllina
Í nóvember 2019 var Arnarlax AS, móðurfélag Arnarlax ehf, skráð í NOTC kauphallarinnar í Osló
með auðkenninu ALAX. 202 Viðskipti með hlutabréf í fyrirtækinu fara þá í gegnum þann markað
og lúta reglum kauphallarinnar. Meginreglan er að kaup og sala er öllum frjáls. Þar með geta
íslenskir sem erlendir aðilar fjárfest í fyrirtækinu. 203 Ekki er um aðalmarkað að ræða heldur
markað með minni félög sem lúta takmarkaðri upplýsingaskyldu en viðskipti með bréfin fara í
gegnum hlutabréfamiðlara. Í viðtali við Kjartan Ólafsson, stjórnarformann Arnarlax kemur fram
að: 204
„Þetta er markaður fyrir minni félög sem eru skemmra á veg komin - ekki ósvipað og First North markaði
íslensku Kauphallarinnar. Skráningin felur í sér meiri gagnsæi um rekstur félagsins, aðgengi að fjármagni
og verðmyndun félagsins.“

Þegar Arnarlax AS fór á markað var SalMar ASA stærsti hluthafinn með 59,4%. 205 Stefnt var að
Arnarlax AS fái skráningu á aðallista kauphallarinnar í Osló árið 2020. 206
Væntingar um markaðsverð
Eftir uppkaup SalMar ASA á hlutabréfum í Arnarlaxi AS í febrúar mánuði komst Kjartan Ólafsson,
stjórnarformaður þannig að orði: 207
„Þessi einstöku viðskipti þarna setja verðmiða á Arnarlax sem er rétt um 20 milljarðar, 21 milljarður,“

Þetta var ítrekað í nóvember þegar félagið fór á markað. Markaðsverð í dag, miðað við gengið 60
NOK á hlut, er rétt rúmir 20 milljarðar ISK að sögn Kjartans: 208
„Það kemur svo í ljós við skráninguna hvernig markaðurinn metur félagið, en það er ekki eitthvað sem við
sem rekum félagið erum að velta fyrir okkur sérstaklega“.

Vermætin tvöfaldast
Nokkur spenningur ríkti um verðmyndun á
hlutabréfum Arnarlax þegar viðskipti fóru af stað.
Yfirtökutilboð SalMar ASA í byrjun
SalMar ASA
greiddi 55,80 NOK á hlut í
209
yfirtökutilboði í byrjun ársins. . Í greiningu
ársins 2019 var verðmæti hlutar 56
Arctic Securities frá því í október er mælt með
NOK en í byrjun ársins 2020 var hann
kaupum á hlutabréfum fyrirtækisins og verðmæti
kominn í 110 NOK.
hvers hlutar metið á 100 NOK. Bent var á að ef
verðið nær því marki nálgast heildarverðmæti
hlutabréfa félagsins 40 milljarða íslenskra króna en til samanburðar má geta þess að verðmæti
hlutabréfa Icelandair var 41 milljarður króna í Kauphöll Íslands. 210 Í byrjun ársins 2020 var
http://www.bb.is/2018/11/forstjoraskipti-hja-arnarlax/
https://ilaks.no/gir-seg-som-toppsjef-i-arnarlax-oppbygging-av-lakseoppdrett-pa-sagaoya-har-vaert-meget-krevende/
201 https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/413c9d3e-52de-4086-9c1c-87a6d3b97c17
202 Arnarlax ehf. - Samstæðuársreikningur 2019
203 http://www.bb.is/2019/11/arnarlax-skra-i-norsku-kauphollinni/
204 https://www.vb.is/frettir/tekjur-arnarlax-riflega-tvofaldast/158362/?q=Arnarlax
205 http://wayback.vefsafn.is/wayback/20200619131546/https://www.arnarlax.is/static/files/frettatilkynningar/arnarlax-pressrelease.pdf
206 https://www.mbl.is/200milur/frettir/2019/11/15/arnarlax_i_kaupholl_i_oslo/
207 https://www.visir.is/g/2019725774d
208 https://www.vb.is/frettir/tekjur-arnarlax-riflega-tvofaldast/158362/?q=Arnarlax
209 https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/11/15/skila_hagnadi_thratt_fyrir_sogulega_lagt_verd/
210 https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/11/15/skila_hagnadi_thratt_fyrir_sogulega_lagt_verd/
199
200
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verðið komið í 110 NOK, eða tvöfalt það verð sem SalmMar ASA notaði í yfirtökutilboðinu í byrjun
ársins 2019. 211

6.5 Eignarhald og viðskipti

Arnarlax AS
Það voru ekki gefnir út neinir nýir
hlutir á árinu en það voru samt
Af einhverjum ástæðum var eignarhlutur
töluverð viðskipti á milli fyrirtækja
Fiskisunds og Tryggingarmiðstöðvarinnar í
(tafla 6.1). Það var einkum SalMar ASA
Arnarlaxi
skráður á Clearstream Bankin S.A. en
sem keypti eða 4,6 milljón hluti þegar
ekki undir eigin nafni.
miðað er við stöðuna í byrjun ársins og
í lok ársins. Jafnframt keypti Gyða ehf
ásamt
nokkrum
nýjum
minni
fjárfestum. Öll bréf Clearstream Bankin S.A. eru seld á árinu og eru væntanlega Fiskisund og
Tryggingarmiðstöðin bak við þá sölu að öllu leiti eða að mestu.
Tafla 6.1. Hlutur einstakra hluthafa í Arnarlaxi AS á árunum 2018 og 2019 og viðskipti m.v.
stöðu um áramótin. Upplýsingar úr ársreikningum Arnarlax AS.
2019

2018
Hlutir
SalMar AS (Salmus AS)
9.527.861
SalMar ASA
1.635.750
Haganes AS
1.195.718
Edinborg AS
654.068
Gyða ehf.
640.759
Clearstream Bankin S.A.
2.242.252
J.P. Morgan Bank Luxenbourg S.A.
Tryggingarmiðstöðin hf.
1.026.418
Pactum AS
1.825.862
Holta Invest AS
1.153.314
Strawberry Equities AS
673.076
Norron Sicav - Target
661.276
MP Pensjon AS
634.228
Lithinon AS
415.432
Rosøy AS
534.545
Kristans And AS
470.000
Sandness Investing AS
370.000
Bekke Holdning AS
Hortulan AS
300.000
Atlitude Capital AS
265.146
Verdipapirfondet Patero Investm.
727.727
Roth
599.661
Nima Invest AS
Kristjansand AS
DNB Markets Aksjehandel/analyse
Borgano AS
Nygaard Alle 3 AS
Aðrir
1.060.919
Samtals
26.614.012

211

%
34,8%
6,1%
4,5%
2,5%
2,4%
8,4%
3,9%
6,9%
4,3%
2,5%
2,5%
2,4%
1,6%
2,0%
1,8%
1,4%
1,1%
1,0%
2,7%
2,3%

4,0%
100%

Kaup/sala
15.798.152
354.000
200.000
1.281.518

59,4%
1,3%
0,8%
3,5%

599.661

2,3%

1.825.862
938.314

6,9%
3,5%

850.000
634.228
259.572

3,2%
2,4%
1,0%

185.000
210.490
475.533
113.030
727.727

0,7%
0,8%
1,8%
0,4%
2,7%

534.545
470.000
260.000
126.000
100.000
679.380
26.623.012

2,0%
1,8%
1,0%
0,5%
0,4%
2,6%
100,00%

-

-

-

https://www.mbl.is/200milur/frettir/2020/01/11/verd_hlutabrefa_i_arnarlaxi_hefur_tvofaldast/
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4.634.541
841.718
454.068
640.759
2.242.252
599.661
1.026.418
215.000
673.076
188.724
155.860
534.545
470.000
185.000
210.490
175.533
152.116
599.661
534.545
470.000
260.000
126.000
100.000
381.539
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Í mars 2019 fór Einar Örn Ólafsson úr stjórn Arnarlax AS, en áfram var Kjartan Ólafsson
stjórnarformaður og í stjórn með
honum voru Matthías Garðarsson,
Bjørn
Egil
Larsen,
Leif
Inge
Einar Örn Ólafsson, Fiskisund ehf. og Matthías
Nordhammer,
Espen
Weyergang
Garðarson,
Edinborg AS fóru úr stjórn Arnarlax
Marcussen og Trond Tuvstein. 212 Í
AS á árinu, en Sigurður Viðarsson,
ágúst var aftur breyting í stjórn og fóru
Tryggingamiðstöðinni
fór út árinu 2017.
Matthías Garðarsson úr stjórninni og í
Tímasetning útgöngu er í takt við minnkandi
stjórninni með Kjartani Ólafssyni voru
eignarhlut félaganna í Arnarlaxi AS.
Espen Weyergang Marcussen, Gustav
Witzøe forstjóri SalMar, Olav Andreas
Ervik og Trine Sæther Romuld. 213

SalMar ASA
SalMar ASA jók eignarhlut sinn í Arnarlax AS í febrúar 2019, úr 42% í 54% (mynd 6.2). 214 Í
framhaldinu varð Arnarlax hlutdeildarfélag í SalMar ASA sem kallaði á breytt reiknisskil í
bókhaldi félagsins frá 1. febrúar 2019. 215 SalMar ASA var með í febrúar uppkaup á samtals
12,28% hlutafjár í Arnarlaxi
AS af félögunum Fiskisundi
og Tryggingamiðstöðinni. 216
217 Fiskisund fékk í sinn hlut
1,7 milljarða króna og
Tryggingarmiðstöðin
um
790 milljónir króna. 218 Í
framhaldinu var
SalMar
skylt að gera öðrum
hluthöfum yfirtökutilboð í
hlutabréf þeirra í félaginu og
í apríl var eignarhlutur
félagsins kominn upp í
61,77 %. Tilboðið hljóðar
upp á 55.783 NOK á hlut. 219
220 SalMar ASA seldi síðan
2,41% hlutafjár síns í
Arnarlax AS til Gyðu ehf í
ágúst og var þá hlutur
Mynd 6.2. Eignarhlutur SalMar ASA í Arnarlax AS eftir mánuðum.
félagsins komin niður í
59,36%.

Edinborg AS
Félagið seldi um 454 þúsund hluti á árinu 2019 en sú sala skilaði engu inn í bókhald hjá Edinborg
(tafla 6.2). Hér kann að vera leiðrétting vegna þess að eignarhlutfall Edinborg var skráð of hátt
eins og fram kemur í ársreikningi Salmus AS. 221 Eignir Edinborg voru rúmar 50 milljónir NOK, 222
einnig hafði verið greiddur töluverður arður til eigenda eða um 10 milljónir NOK á árunum 2016-

https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20190000120640&sokeverdi=983621112
https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20190000639182&sokeverdi=983621112
214 https://stundin.is/grein/8433/norski-laxeldisrisinn-salmar-ordinn-meirihlutaeigandi-i-arnarlaxi-eftir-stor-hlutabrefavidskipti/
215 https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/413c9d3e-52de-4086-9c1c-87a6d3b97c17
216 https://stundin.is/grein/8624/laxeldisrisinn-salmar-reynir-ad-hefja-uppkaup-ollu-hlutafe-staersta-laxeldisfyrirtaekis-islands/
217 https://stundin.is/grein/8437/tryggingamidstodin-og-fiskisund-seldu-i-arnarlaxi-gegnum-luxemborg/
218 https://www.frettabladid.is/markadurinn/fiskisund-og-tm-seldu-i-arnarlaxi-fyrir-2-5-milljara/
219 https://stundin.is/grein/8624/laxeldisrisinn-salmar-reynir-ad-hefja-uppkaup-ollu-hlutafe-staersta-laxeldisfyrirtaekis-islands/
220 https://hugin.info/138695/R/2242726/885263.pdf
221 Årsregnskap 2018 – Salmus AS
222 https://www.proff.no/selskap/edinborg-as/leirfjord/eiendomshandel-og-utleie/IF50VVE10MV/
212
213
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Tafla 6.3. Lykiltölur úr ársreikningum Haganes AS. Allar tölur eru í NOK.
2016
Hagnaður (tap)
Eignir
Eigið fé
Skuldir
Arðgreiðsla

-

2017

2018

797.993 910.518
40.654.765
41.250.204
18.784.940
17.269.422
21.869.824
23.980.782
605.000

2019

65.902.356
83.181.778
82.691.778
490.000
480.000

2020

19.851.473 - 3.223.861
101.769.995
97.677.192
101.589.251
95.995.390
180.744
1.681.802
954.000
2.370.000

2019 (tafla 6.2). Edinborg á í lok ársins eftir 200.000 hluti í Arnarlaxi AS sem metnir eru á rúmar
18 milljónir NOK i bókhaldi félagsins. Sala, arðgreiðslur og núverandi eign í Arnarlaxi AS nema
tæpum 80 milljónum NOK eða 1,1 milljarður ISK. Upphaflega lögðu feðgarnir 750 milljónir ISK í
Arnarlax hf (kafli 2.5) og er hér gert ráð fyrir að hlutur Edinborgar hafi verið 375 milljónir ISK.
Hlutur Edinborg hefur því aðeins þrefaldast og kunna ýmsar skýringar vera á því s.s.
fiskvinnslubúnaður sem ekki hefur verið nýttur og var lagður fram sem hlutafé hafi verið
lækkaður í verðgildi.
Tafla 6.2. Lykiltölur úr ársreikningum Edinborg AS. Allar tölur eru í NOK.
2015
Hagnaður (tap)
Eignir
Eigið fé
Skuldir
Arðgreiðsla
Hlutabréfaeign(bókfært)
Keypt hlutabréf
Seld hlutabréf

2016

2017

43.635.471 - 3.091.553 - 2.225.709
46.757.406
45.484.950
45.080.179
44.313.736
21.289.909
18.304.200
2.443.670
24.195.041
26.775.979
1.092.500
760.000
24.021.250
44.114.709

9.128.075
-

9.128.075

2018

2019

2020

43.628.675 62.191.043
58.052.876
4.138.167
3.880.000

2.936.148
52.449.304
50.956.727
1.492.577
4.160.000

199.655
45.939.815
45.936.383
3.433
5.220.000

39.244.080

18.867.000

18.395.325

44.215.996

Haganes AS
Félagið seldi um 840 þúsund hluti á árinu og fékk fyrir það um 20 milljónir NOK 223 á tiltölulega
lágu gengi og er eflaust einhver skýring á því. Hagnaður Haganes á árinu er rakin til sölu á
hlutabréfum. 224 Á þessum tímapunkti er félag Kristian Matthíassonar orðið mjög vel stætt af sölu
hlutabréfa úr Arnarlaxi með rúmlega 100 milljóna NOK í eigið fé (tafla 6.3). Í ársreikningi
Haganes er eignarhlutur félagsins í Arnarlaxi AS metinn á 58,3 milljónir NOK í lok ársins 2019. 225
Sala og núverandi eign Haganes AS í Arnarlaxi AS nemur um 160 milljónum NOK eða 2,2
milljörðum ISK. Verðmætin hafa því sexfaldast á tímabilinu (2,2 milljarða ISK/375 þús. ISK).
Íslensk fyrirtæki hagnast
Í Stundinni var tekið saman í febrúar 2019 hvaða íslensk fyrirtæki höfðu hagnast á sölu hlutabréfa
í Arnarlaxi: 226
• Fiskisund ehf.: Söluverð hlutabréfa í Fjarðalaxi og Arnarlaxi um 3,1 milljarður.
• Tryggingamiðstöðin: Söluverð hlutabréfa 790 milljónir.
• Kjartan Ólafsson/Gyða ehf.: Söluverð hlutabréfa 340 milljónir.

Fiskisund ehf.
Í grein í Stundinni 227 frá febrúar 2019 kemur fram að þegar Fiskisund seldi Fjarðalax til Arnarlax
árið 2016 fékk félagið greitt í reiðufé að 60% og svo voru 40% kaupverðs greidd með hlutabréfum
í Arnarlaxi sem nú hafa verið seld. Árið 2016 hagnaðist Fiskisund um 1.400 milljónir króna og nú

https://www.proff.no/selskap/haganes-as/leirfjord/eiendomshandel-og-utleie/IF5ZFPB10MV/
https://ilaks.no/lokalavis-arnarlax-grunderne-henter-hjem-110-millioner-kroner/
225 Årsregnskp 2019 – Haganes AS
226 https://stundin.is/grein/8476/stjornarformadur-arnarlax-seldi-hlutabref-i-laxeldisfyrirtaekinu-fyrir-340-milljonir/
227 https://stundin.is/grein/8476/stjornarformadur-arnarlax-seldi-hlutabref-i-laxeldisfyrirtaekinu-fyrir-340-milljonir/
223
224
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Tafla 6.4. Lykiltölur úr ársreikningum Fiskisunds ehf. Allar tölur eru í þúsund krónum.
2013

2014

Hagnaður/tap
964 20.144
Eigið fé
964 21.108
Skuldir
738.000
1.516.181
Eignir
737.036
1.495.073
Eignir í öðrum félögum
330.600
Arðgreiðsla

2015

2016

2017

2018

2019

2020

23.180
2.073
1.755.680
1.757.753
1.506.856

1.413.351
1.415.424
240.000
1.655.424
1.468.540

310.318
1.725.741
249.000
1.974.741
1.187.932

362.650
2.088.391
249.000
2.337.391
1.694.457
750.000

821.491
2.150.889
177.159
2.328.048
1.100.529
150.000

60.655
2.061.544
22.345
2.083.889
1.119.682

selur félagið eftirstandandi hlutabréf fyrir um 1.700 milljónir króna. Tekjur Fiskisunds af sölu
Fjarðalax til Arnarlax eru því um 3,1 milljarð ISK. Í Stundinni kemur jafnframt fram: 228
,,Fullyrða má, meðal annars út af hrakfallasögu íslensks laxeldis hingað til, að Fiskisund ehf. sé það
íslenska félag sem enn sem komið er á Íslandsmet í hagnaði í og af laxeldi“.

Á þessum tímamótum eru eigið fé félagsins rúmir tveir milljarða IKR og jafnframt er búið að
greiða tæpan einn milljarð króna í arð (tafla 6.4). Einar Örn Ólafsson fór úr stjórn Arnarlax AS
fljótlega eftir sölu á hlutabréfum Fiskisunds í febrúar mánuði. 229

Fiskisund fékk um 3,6 milljarða ISK greitt fyrir Fjarðalax á árinu 2016 (kafli 3.1). Ef gengið er út
frá því að félagið hafi fengið 40% af þessari upphæð í formi hlutafjár þá er það um 1,4 milljarða
ISK. Það er mjög erfitt að átta sig á viðskiptum Fiskisund þar sem það er ekki skráð undir nafni
félagsins. Líklega hefur verðrýrnun átt sér stað á virði hlutabréfa Fiskisunds vegna þess að staða
Fjarðalax hafi verið lakari en gert var ráð
fyrir þegar gengið var frá kaupunum.
Arnarlax þurfti að leggja 2,4 milljarða ISK í
Þar var mikið tap á Fjarðalaxi ehf. og eftir
hlutafé í Fjarðalax á árunum 2017 og 2019
kaupin þurfti Arnarlax að ehf. koma inn
(kafli 3.1). Í lok ársins 2019 á Fiskisund
með 2,4 milljarða ISK í hlutafé á árunum
rúman milljarð ISK í öðrum félögum skv.
2017 og 2019
bókhaldi félagsins (tafla 6.4) og líklegt að
búið sé að selja öll hlutabréf í Arnarlaxi AS
eins og bent er á í Stundinni.

Tryggingarmiðstöðin hf.
Félagið seldi alla sína hluti í byrjun ársins fyrir um 790 milljónir IKR eins og fram kemur í
Fréttablaðinu. 230 Áður eða 2017 var félagið búið að selja 1.177 milljónir IKR (kafli 4.4).
Tryggingarmiðstöðin hf. er því búin u.þ.b. að tífalda verðmæti 200 milljóna hlutafjár sem félagið
lagði í Arnarlax á árinu 2014. Í Stundinni er bent á að þau tengsl séu á milli eigenda Fiskisunds og
Tryggingamiðstöðvarinnar að Einar Örn Ólafsson er stór hluthafi í tryggingafélaginu. Hann átti
2,89% í félaginu og er jafnframt stjórnarmaður í fyrirtækinu. Því má segja að Einar Örn hagnist
með tvenns konar hætti á sölu hlutabréfanna í Arnarlaxi, sem eigandi Fiskisunds og sem hluthafi
í Tryggingamiðstöðinni. 231
Gyða ehf.
Félagið keypti um 640 þúsund hluti af SalMar
ASA í Arnarlaxi AS á genginnu 55,8 NOK/hlut
Líkja má viðskiptum Gyðu ehf. við SalMar
í ágúst 2019. 232 Viðskiptin fóru þannig fram
ASA við þau viðskipti sem tíðkuðust fyrir
að SalMar ASA lánaði Gyðu ehf. til að
hrun.
fjármagna kaupin. Lánið að meðtöldum
vöxtum skal endurgreiða að fullu eigi síðar en
31.12.2025. 233 Keypt voru hlutabréf fyrir um hálfan milljarð IKR (tafla 6.5). Fram kemur í
https://stundin.is/grein/8476/stjornarformadur-arnarlax-seldi-hlutabref-i-laxeldisfyrirtaekinu-fyrir-340-milljonir/
https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20190000120640&sokeverdi=983621112
230 https://www.frettabladid.is/markadurinn/fiskisund-og-tm-seldu-i-arnarlaxi-fyrir-2-5-milljara/
231 https://stundin.is/grein/8437/tryggingamidstodin-og-fiskisund-seldu-i-arnarlaxi-gegnum-luxemborg/
232 https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/3a869ed4-be25-4ad7-b1c1-39e901bb207f
233 https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/413c9d3e-52de-4086-9c1c-87a6d3b97c17
228
229
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Tafla 6.5. Lykiltölur úr ársreikningum Gyðu ehf. Allar tölur eru í þúsund ISK.
x 1000
Hagnaður
Eignir
Eigið fé
Skuldir
Arðgreiðsla
Hlutabréfaeign
Keypt hlutabréf
Seld hlutabréf

-

-

2014

2015

38 34.000
32.338
1.662

18 34.000
32.321
1.679

2016
16
34.000
32.304
1.696

204.335 238.388
236.639
1.749

2017

2018
72 238.360
236.566
1.794

8.817
696.034
187.749
508.285
40.000

34.500
34.500

34.500

34.500

134.376

198.563
64.188 -

695.121 1.875.819
496.557 - 156.591
467.118

338.687

2019

2020
687.994
1.955.484
1.499.305
456.178
115.000

Stundinni að kaupin séu fjármögnuð með kúluláni sem hvorki þurfi að greiða vexti né afborganir
af láninu fyrir en á árinu 2025 þegar allt lánið auk vaxta skal greiðast upp. Jafnframt segir: 234
,,Líkja má stöðu Kjartans gagnvart Salmar við stöðu starfsmanns fjármálafyrirtækis á Íslandi fyrir hrunið 2008, til
dæmisKaupþings, þar semhannfær áhættulítiðlánfrá eiganda Arnarlax sembyggir á þeirri forsendu aðhlutabréfin
hækki í verði. Ef þaðgerist þá hagnast Kjartan en ef þaðgerist ekki þá er persónuleg áhætta Kjartans takmörkuð.“
Í lok ársins átti Gyða um 1,3 milljón hluti í Arnarlaxi AS (tafla 6.1) og ef miðað er við 55 NOK/hlut
þá eru verðmætin tæpur milljarður ÍSK, en þó ekki skráð á meira en tæplega 190 milljónir ISK í
ársreikningi félagsins í lok ársins 2019 (tafla 6.5).

234

https://stundin.is/grein/12585/stjornarformadur-arnarlax-700-milljona-hlut-i-audlindafyrirtaekinu/
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7. Á EURONEXT Growth (2020)
7.1 Stækka grunninn

Breytingar á áhættumatinu
Áhættumat erfðablöndunar var fyrst gefið út árið 2017 235 og síðan endurskoðað á árinu 2020. 236
Endurskoðunin fól í sér veigamiklar breytingar sem styrkti stöðu Arnarlax að eiga möguleika að
fá meira af framleiðsluheimildum:
a) Heimildir til eldis á frjóum laxi á Vestfjörðum voru auknar.
b) Ísafjarðardjúp var opnað fyrir eldi á frjóum laxi.
c) Farið var úr því að miða við framleiðslu í að ganga út frá hámarks lífmassa.

Auknar heimildir
Í endurskoðuðu áhættumati voru framleiðsluheimildir auknar úr 50.000 tonnum í 64.500 tonn
fyrir Vestfirði. Jafnframt var gert heimilt að vera með 12.000 tonna hámarks lífmassa á frjóum
laxi í Ísafjarðardjúpi en í fyrra áhættumati erfðablöndunar var óheimilt að vera með eldi í
Djúpinu. 237 Þessi breyting gerði það að verkum að Arnarlax gat haldið áfram að vinna í að sækja
um heimild til 10.000 tonna eldis á frjóum laxi i Ísafjarðardjúpi.

Hámarks lífmassi
Í nýju endurskoðuð áhættumati er miðað
Reiknimeistari eða reiknimeistarar
við hámarkslífmassa. Framleiðsla er nú
Hafrannsóknastofnunar hafa hér gert ótrúleg
reiknuð sem 80% af hámarkslífmassa en
var áður lögð að jöfnu. 50 þúsund tonn
mistök með að gera ráð fyrir að hámarks
jafngilda því rúmum 60 þúsund tonna
lífmassi sé meiri en framleiðsla og þannig
lífmassa. Aukning er því í raun 20% segir
aukið framleiðsluheimildir til
í skýrslu Hafrannsóknastofnunar. 238 Hér
laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu erlendra
er um að ræða ótrúlega mistök hjá
aðila á röngum forsendum.
stofnuninni, þetta er í raun öfugt eins og
m.a. er farið inn á í athugasemdum
höfundar við áhættumat erfðablöndunar í
umhverfismati áætlana. 239 Það hefði því átta að minnka framleiðsluheimildirnar en ekki auka.
Með breytingunni er hlutfall á milli framleiðslu og hámarks lífmassa 0,8:1 en hefði átt að vera
1,3:1 en því hlutfalli er t.d. gert ráð fyrir í ársreikningi Fiskeldis Austfjarða: 240
,,Harvesting volumes can be expected, when to full capacity will be reached to be 1,3 times more than
maximum biomass“.

Reglugerð
Í framhaldi af endurskoðuðu áhættumati var gefin út endurbætt reglugerð nr. 540/2020 um
fiskeldi þann 29. maí. Í 25 gr. kemur fram: 241
,,Matvælastofnun skal endurskoða rekstrarleyfi þannig að leyfilegur hámarkslífmassi sé tilgreindur í
rekstrarleyfi. Matvælastofnun skal tryggja við slíka endurskoðun að samræmis sé gætt við
hámarksframleiðslumagn gildandi rekstrarleyfa að öðru óbreyttu.“

Jafnframt kemur fram í 24 gr.
https://www.hafogvatn.is/static/files/Gamli_vefur/hv2017_027.pdf
https://www.hafogvatn.is/is/moya/extras/laxeldi
237 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/endurskodud_radgjof_ahaettumat20201206808.pdf
238 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/endurskodud_radgjof_ahaettumat20201206808.pdf
239 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/12/Ahaettumat-erfdablondunar-i-umhverfismati-aaetlanna-08.12.2021.pdf
240 https://assets.websitefiles.com/5ef0d4f070e13ebc659f3bd7/605299306a63e9de617dbb4f_ICE%20FISH%20FARM%20AS%20Annual%20report%2020
20%20with%20notes.pdf
241 https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/atvinnuvega--og-nyskopunarraduneyti/nr/0540-2020
235
236

43 | síða

1. útgáfa

Arnarlax – Leiðin til fjárhagslegs ávinnings

,,Verði breytingar á áhættumati erfðablöndunar eða burðarþolsmati á svæði sem rekstrarleyfi nær til,
sem hefur áhrif á heimilan hámarkslífmassa samkvæmt rekstrarleyfi, skal Matvælastofnun breyta
rekstrarleyfum með því að gefa út viðauka við rekstrarleyfi.“

Með því að breyta viðmiðinu í eldisleyfum úr framleiðslu í hámarks lífmassa er verið að auka
framleiðsluheimildir laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu erlendra aðila verulega og þannig auka
verðmæti fyrirtækjanna.

7.2 Eldisleyfin

Eldisleyfin
Arnarlax lét breyta viðmiðunum í eldisleyfi úr
Arnarlax var með sex eldissvæði í
framleiðslu
í hámarks lífmassa til að auka virði
Arnarfirði og þrjú í Patreks- og
þess áður félagið fór á EURONEXT Growth
Tálknafirði (mynd 7.1). 242 Þann 25.
markaðinn.
ágúst 2020 fékk Arnarlax endurútgefið
starfsleyfi í Patreks- og Tálknafirði. Hér
var um að ræða 10.700 tonna
framleiðslu en hámarks lífmassi hverju sinni mátti ekki fara yfir 12.200 tonn. 243 Arnarlax breytti
einnig tveimur leyfum í Arnarfirði, annað með hámarks lífmassa hverju sinni upp á 10.000 tonn
með breytingu á eldisleyfi í september 2020. 244 Hér var um að ræða eldra leyfi frá 2016 sem hafði
gildistíma til 2032. 245 Hitt eldisleyfið var endurnýjað í ágúst 2020, sérstakt leyfi fyrir Fossfjörð í
Arnarfirði upp á 3.000 tonn. 246 Hér er um að ræða eldra leyfi frá árinu 2015 sem hafði
gildistímann til 2028. 247 Með því að gera þessar breytingar á eldisleyfunum jukust
framleiðsluheimildirnar verulega, breytingarnar voru kláraðar áður en Arnarlax fór á EURINEXT
Growth markaðinn og þannig stuðlað að auknu virði fyrirtækisins.

Verðmæti eldisleyfa
Með að breyta úr framleiðslu í hámarks
Í ársreikningi Arnarlax kemur fram að
eldisleyfi séu fyrir 25,2 þúsund tonn af
lífmassa aukast framleiðsluheimildir um 30%
leyfilegum hámarks lífmassa sem er
að verðmæti um 500 þúsund fyrir hvert tonna
allur á sunnanverðum Vestfjörðum.
eldisleyfi.
Miðað við að nýta reiknistuðulinn1,3
þá er framleiðslugeta Arnarlax um 32,8
þús. tonn. Með að miða við hámarks lífmassa í staðinn fyrir framleiðslu hafa eldisleyfin hjá
Arnarlaxi aukist um 9.1 þúsund tonn en hér er einnig gert ráð fyrir 1,5 þúsund tonnum ákvæðis
um 12,200 hámarks lífmassa og 10.700 tonn framleiðslu í einu eldra leyfi. 248 Með þessum
breytingum aukast verðmæti eldisleyfa Arnarlax um 14,5 milljarða ISK og er þá gengið út frá að
verðmæti hvers tonns sé 1,6 milljón IKR. 249
Mál í ferli
Í ársreikningi Arnarlax ehf. kemur fram að tvö mál séu í umsóknarferli, annars vegar er um að
ræða 10 þúsund tonna leyfi í Ísafjarðardjúpi og hins vegar 4,5 þúsund tonna stækkun á núverandi
leyfum í Arnarfirði. Eins á undanförnum árum var mikil andstaða við auknum áformum og þá
https://live.euronext.com/en/node/3402391
https://ust.is/library/sida/atvinnulif/starfsleyfi-og-eftirlitsskyrslur/Starfsleyfi%20Arnarlax%20P%20og%20T%202020.pdf
244 https://ust.is/library/sida/atvinnulif/starfsleyfi-og-eftirlitsskyrslur/Starfsleyfi%20Arnarlax%20Arnarfir%c3%b0i2020.pdf
245 https://www.ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Starfsleyfi-igildi/Fiskeldi/Arnarlax%20enduruppteki%c3%b0%20starfsleyfi.pdf
246 https://www.ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Starfsleyfi-igildi/Fiskeldi/Fjar%C3%B0alax%20breyting%20Fossfir%C3%B0i.pdf
247 https://www.ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Starfsleyfi-igildi/Fiskeldi/Fjar%C3%B0alax%20breyting%20Fossfir%C3%B0i.pdf
248 https://www.ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Starfsleyfi-igildi/Fiskeldi/fjardarlax/Starfsleyfi%20Fjar%C3%B0alax%20Patreksfj%20T%C3%A1lknafj.pdf
249 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/09/14.-Morgunbladid-2021-08-09.pdf
242
243
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sérstaklega
í
Ísafjarðardjúpi. 250
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
samþykkti áhættumat erfðablöndunar
þann 5. Júní 2020 sem gaf heimild til
eldis á 12.000 tonnum af frjóum laxi í
Ísafjarðardjúpi. 251

Staðan í Ísafjarðardjúpi
Icelandic salmon AS sendi tilkynningu
til hlutabréfamarkaðsins í febrúar 2020
að Skipulagsstofnun væri búin að senda
frá sér álit og framundan væri að sækja
um eldisleyfi hjá Matvælastofnun og
Umhverfisstofnun. 252 Í Morgunblaðinu
kom eftirfarandi fram í frétt blaðsins í
maí mánuði: 253

,,Ljóst er að mikil samkeppni verður um
svæðið við Ísafjarðardjúp. Fiskeldisfyrirtækin Arnarlax, Arctic fish og Háafell
munu bera víurnar í tonnin 12 þúsund.
Gera má ráð fyrir að geta þeirra til eldis í
Djúpinu nemi rétt ríflega 26 þúsund tonnum og því er afar líklegt að samkeppnin
verði hörð. Af þessum sökum gætu einhver framangreinda fyrirtækja orðið að
hluta til útundan við úthlutun á svæðinu.“

Mynd 7.1. Staðsetning eldissvæða Arnarlax (rauð) og
svæði sem eru í umsóknarferli (grá).

Fram kom á kynningarfundi Arnarlax í
júní 2020 að vonast er til þess að unnt verði að sækja um leyfi fyrir laxeldið fyrir næstu jól og að
þeim fengnum yrði fyrstu seiðin sett út í sjó vorið 2021. 254 Þessi áform gengu ekki eftir (kafli 8).

Jákvæð þróun
Í ársskýrslu SalMar ASA kemur fram að umgjörðin fyrir laxeldi á Íslandi hafa batnað nokkuð eftir
að hafa einkennst af ófyrirsjáanleika. Eftir stendur hvernig vaxtarmöguleikum og aðgengi að
nýjum svæðum er stjórnað sem er bæði til umræðu meðal stjórnmálamanna og ýmissa
hagsmunasamtaka. Í ársskýrslu SalMar ASA kemur einnig fram að Icelandic salmon AS taki m.a.
þátt í virku og uppbyggilegu samtali við stjórnvöld með aðild sinni að Samtökum fyrirtækja í
sjávarútvegi. 255

Svæðaskipting
Tillaga Hafrannsóknastofnunar að afmörkun eldissvæða fyrir fiskeldi í Arnarfirði á Vestfjörðum
var auglýst hjá Skipulagsstofnun um sumarið 2020 (mynd 7.2). 256 257 Í lokaorðum í umsögn
Skipulagsstofnunar kemur fram: 258
,,Þar sem að strandssvæðisskipulag fyrir Vestfirði liggur ekki fyrir er mikilvægt að við ákvörðun um
eldissvæði til fiskeldis í Arnarfirði sé tekið mið af þeim gögnum sem fyrir liggja um aðra starfsemi og
verndarsjónarmið“.

https://kjarninn.is/skyring/2020-07-05-fordaemisgefandi-ad-asaettanlegt-se-ad-menga-villta-dyrastofna/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/06/05/Kristjan-Thor-stadfestir-nytt-ahaettumaterfdablondunar/
252 https://live.euronext.com/en/listview/company-press-release/251116#CompanyPressRelease-4065168
253 https://www.mbl.is/200milur/frettir/2020/06/09/stefnir_i_keppni_um_eldi_i_isafjardardjupi/
254 http://www.bb.is/2020/06/isafjardardjup-arnarlax-vill-hefja-10-000-tonna-laxeldi-naesta-vor/
255 https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/71580791-96ae-45cf-b37b-a83a9c2129a3
256 https://www.ruv.is/frett/2020/07/20/telur-svaedaskiptingu-auka-sveigjanleika-i-fiskeldi
257 https://www.hafskipulag.is/um/frettir/tillaga-ad-eldissvaedum-vegna-fiskeldis-i-arnarfirdi-2
258 https://www.hafskipulag.is/media/pdf-skjol/Umsogn-vid-tillogu-ad-eldissvaedum_vefur.pdf
250
251
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Mynd 7.2 Tillaga Hafrannsóknastofnunar að eldissvæðum vegna fiskeldis í Arnarfirði.

Það er ekki vitað til þess að framgangur hafi verið í þessu máli, það kemur allavega ekki fram á
vef um hafskipulag. 259 Í 4. gr. a. í lögum nr. 71/2008 um fiskeldi með síðari breytingum er mælt
svo fyrir að Hafrannsóknastofnun skuli ákveða skiptingu fjarða eða hafsvæða í eldissvæði á
grundvelli burðarþols og bestu heildarnýtingar mögulegra eldissvæða. Ekkert bólar á þessari
skiptingu, og er fullkomlega óljóst hver staðan er á vinnu við þessa skiptingu í stjórnkerfinu eins
og m.a. er bent á í samráðsgátt stjórnvalda. 260

7.3 Reksturinn

Nafnabreyting og sameiningar
Á árinu 2020 var nafn á móðurfélagi Arnarlax ehf. breytt úr Arnarlax AS í Icelandic Salmon AS. 261
Þetta var gert rétt áður en félagið fór á EURONEXT Growth markaðinn. 262 Í ársreikningi Arnarlax
ehf. kemur fram að þann 1. janúar 2020 sameinuðust Fjarðalax ehf. og Bæjarvík ehf.
móðurfélaginu Arnarlaxi ehf. 263 Félögin höfðu áður verið dótturfélög í 100% eigu Arnarlax ehf.

Eldið
Á árinu slátraði félagið alls 11,2 þúsund tonnum af Atlantshafslaxi (mynd 7.2) samanborið við 9,9
þúsund tonnum á árinu 2019. Í byrjun árs 2020 áttu sér stað mikil aukning á laxadauði í
eldiskvíum í Hringsdal í Arnarfirði vegna krefjandi aðstæðna í kjölfar nokkurra mánaða slæmrar
veðráttu og lágs sjávarhita. Þessar aðstæður orsökuðu töluvert tap á lífmassa vegna vetrarsára
(viðauki 3). 264 Tjón sem átti sér stað á eldissvæðinu Hringsdal í Arnarfirði í febrúar var metið á
2,9 milljón evrur og tjónið á eldissvæðinu Eyri í Patreksfirði mars og apríl var metið á 1,4 milljónir
evra. 265

Afföll voru voru 9,5% á árinu hjá Arnarlaxi eða rúmlega helmingi meiri en hjá móðurfélaginu. Hér
er um að ræða dánartíðni mæld í fjölda fiska yfir 12 mánaðar tímabil, samkvæmt aðferðafræði
Global Salmon Initiative. 266 Vegna mikilla affalla mældist hagrænn fóðurstuðull (Økonomisk
fôrfaktor) hjá Arnarlaxi 1,43 en til samanburðar var hann hjá móðurfélaginu aðeins 1,16. 267

https://www.hafskipulag.is/
https://samradsgatt.island.is/Skrar/$Cases/GetAdviceFile/?id=8ea9053d-a2a4-ec11-9baf-005056bcce7e
261 https://www.mbl.is/200milur/frettir/2020/10/12/nafnbreyting_hja_eiganda/
262 https://www.mbl.is/200milur/frettir/2020/10/12/nafnbreyting_hja_eiganda/
263 Arnarlax ehf. - Ársreikningur 2020
264 Arnarlax ehf. - Ársreikningur 2020
265 https://live.euronext.com/sites/default/files/2020-11/Icelandic%20Salmon%20AS%20-%20Admission%20Document%20%20FINAL%20w_appendices.PDF
266 https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/71580791-96ae-45cf-b37b-a83a9c2129a3
267 https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/71580791-96ae-45cf-b37b-a83a9c2129a3
259
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Mikill þéttleiki hafði tíðkast í sjókvíum hjá Arnarlaxi sem eflaust hefur stuðlað af auknum afföllum
á eldisfiski við krefjandi umhverfisaðstæður. Til að draga úr dánartíðni var ákveðið að minnka
þéttleikann á fiski á öðrum vetri í sjókví úr 25 kg/m3 niður í 13 kg/m3 og ekki séu fleiri en 160
þúsund fiskar í hverri kví á veturna og nota frekar skjólbetri eldissvæðin fyrir stóran fisk seinni
vetur þeirra í sjó. 268

Athugasemdir eftirlitsaðila
Það vekur athygli hve margar athugasemdir Matvælastofnun gerir við rekstur Arnarlax á árinu
2020 sem reyndin var einnig á árinu 2019 (Box 7.1). 269 270 Eldið er stundað utan við leyfilega
eldissvæði, skortur er á viðbragsáætlunum, gæðakerfið hefur ekki verið sannprófað o.s.frv.
Umhverfisstofnun gerir mun færri athugasemdir en þær felast m.a. í sér að sjósýnataka sé ekki
tekin. 271

Umhverfismálin
Arnarlax tilkynnir um tvær slysasleppingar á árinu
og fjöldi strokulaxa er óþekkt (viðaukar 1 og 2).
Fyrirtækinu var ekki gert skylt að vakta
nærliggjandi veiðiár og var kostnaður af
slysasleppingum tiltölulega lítill. Tíðni kynþroska
kvenlúsa var um 0,19 laxalýs/eldislax á árinu
2020. 272 Þegar skoðaðir eru einstakir mánuðir fer
tíðni laxalúsa yfir eina á hvern eldislax þegar mest
er (viðauki 4).
Eldislaxinn var meðhöndlaður

Kostnaður við mótvægisaðgerðir
vegna laxalúsar hjá Arnarlaxi s.s.
notkun hrognkelsa, lúsapilsins utan
um kvíarnar og kostnaður við
meðhöndlun við lúsalyf er ennþá langt
undir meðaltalskostnaði í Noregi.

https://arnarlax.is/wp-content/uploads/icelandic-salmon-annual-report-2020_final.pdf
https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/arnarlax/201208-eftirlit-arnarlax.pdf
270 https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/arnarlax/201117-eftirlit-fossfjordur-arnarlax.pdf
271 https://www.ust.is/library/sida/atvinnulif/starfsleyfi-ogeftirlitsskyrslur/Sam%c3%beykkt%20%c3%barb%c3%b3ta%c3%a1%c3%a6tlun%20-%20Copy%20(2).pdf
272 https://arnarlax.is/wp-content/uploads/sustainability-report-2020_final.pdf
268
269
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tvisvar sinnum með laxalúsalyfjum sem er undir viðmiði ASC staðalsins sem Arnarlax vinnur eftir.
273 Kostnaður vegna laxalúsar, kynslóðar 2019 hjá Arnarlaxi, var áætlaður 1 NOK/kg framleitt
og til samanburðar var áætlað að þessi kostnaður væri að meðaltali 4-5 NOK/kg í Noregi. 274

Afkoma
Tap var af rekstrinum á árinu 2020 um hálfan milljarð ISK (mynd 7.3) en hagnaður var á fyrra ári.
Fjárhagsleg staða fyrirtækisins er aftur á móti sterk og eiginfjárhlutfallið rúmlega 73% og hafði
hækkað úr tæpum 50% árið áður. Sterkari eiginfjárstaða má sjá í samhengi við hlutafjárútboð á
árinu (kafli 7.4). Efnahagsreikningur Arnarlax ehf. var um 21 milljarður ISK í lok ársins (mynd
7.3) en markaðsvirði fyrirtækisins var 53 milljarða króna og er þá miðað við gengið 115
NOK/hlut.

7.4 Á nýjan hlutabréfamarkað

EURONEXT Growth
Áður en félagið fór á EURONEXT Growth 275 þann 27. október 2020 hafði var búið að breyta nafni
þess úr Arnarlaxi AS yfir í Icelandic salmon AS. Félagð fór inn á Merkur market á Oslo Børs og fékk
skráningarnúmer ISLAX. 276 Hér eru því um að ræða ákveðin tímamót hjá fyrirtækinu en samfara
skráningu á markaðinn er jafnframt upplýsingaskilda mun meiri og fyrirtækið þarf reglulega að
senda frá sér upplýsingar um reksturinn sem kynntur er síðan á vef markaðsins. Þann 26. október
voru kynnt skráningargögn 277 og Icelandic salmon AS kynnt sem nýtt félag á Markur Market. 278

Einkaútboð (Private Placement)
Þann 13. október var tilkynnt um útboði á allt að 5.038.040 hlutum („Einkaútboðið“) sem
samanstendur af: 279
(i)
Frumútboði, allt að 3.756.522 nýrra hluta í félaginu til að afla fjármuna upp á um það bil
432 milljónir NOK.
https://arnarlax.is/wp-content/uploads/sustainability-report-2020_final.pdf
Icelandic salmon AS, Private Placement and Listing on Merkur Market, October 2020
275 https://arnarlax.is/wp-content/uploads/icelandic-salmon-annual-report-2020_final.pdf
276 https://live.euronext.com/en/listview/company-press-release/251116#CompanyPressRelease-3401802
277 https://live.euronext.com/en/listview/company-press-release/251116#CompanyPressRelease-3402391
278 https://live.euronext.com/en/listview/company-press-release/251116#CompanyPressRelease-3402436
279 https://live.euronext.com/en/listview/company-press-release/251116#CompanyPressRelease-3401802
273
274
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Aukaútboð á allt að 1.281.518 á núverandi hlutum frá söluhluthöfum á um 147 milljónir
NOK.

Söluaðilar á hlutbréfum
Þeir hluthafar Icelandic salmon AS sem seldu hlut í aukaútboðinu voru: 280
(i)
Pactum AS: allt að 1.000.000 hlutir, um 55% af núverandi eign af 1.825.862 hlutum
(6,8%).
(ii)
(ii) Gyða ehf., í eigu Kjartans Ólafssonar: allt að 281.518 hlutir, um 22% af núverandi eign
í 1.281.518 hlutum (4,8%).
Kaupendur
Þrír hornsteinsfjárfestar skuldbundu sig með ákveðnum skilyrðum fyrir hlutabréfum allt að
345,6 milljónir NOK á tilboðsverði:
(i) Gildi-lífeyrissjóður með 194,4 milljónir NOK.
(ii) Stefnir eignastýringarfélag, ekki minna en 77,7 milljónir NOK; og
(iii) Edvin Austbø í gegnum Alden AS: 32,4 milljónir NOK.

Umframeftirspurn
Ákveðið var að stækka hlutafjárútboðið í
Icelandic Salmon AS vegna mikillar
Miðað við gegni á 115 NOK fyrir hvern hlut
eftirspurnar. Til sölu fóru 4.347.826 nýir
þá eru verðmæti Arnarlax um 50 milljarða
hlutir í fyrirtækinu í stað 3.756.522, sem
IKR í lok ársins 2020 en á sama tíma var
281
282
Verðmæti
áður hafði verið auglýst.
efnahagsreikningur skv. ársreikningi um 21
hlutafjársölunnar var eftir stækkun um 500
milljarður IKR.
milljónir NOK sem jafngildir um 7,5
milljarða ISK. Í heild seldust 5,6 milljónir
hluta í Icelandic Salmon AS í útboðinu fyrir
samtals 647 milljónir NOK jafnvirði 9,6 milljarða ÍSK, að því er fram kemur í tilkynningu SalMar
ASA, móðurfélags Icelandic Salmon AS, til norsku kauphallarinnar. 283

Útboð
Í október var hlutum í félaginu fjölgað úr 25.945.483 í 30.961.868 (tafla 7.1). Í Stundinni er bent
á að verðmæti Arnarlax hafi farið úr um 21 milljarði ISK í ársbyrjun 2019 og upp í nærri 50 milljarða
ISK í lok ársins 2020. 284 285 Í Morgunblaðinu er fjallað um að viðskipti með hlutabréf Icelandic
Salmon AS á Merkur-markaði kauphallarinnar í Osló og upphafsverðið hafi verið 105 NOK/hlut.
Verðið hækkaði í 110 krónur fyrsta daginn í töluverðum viðskiptum en lækkaði snarlega aftur og
stóð í réttum 100 krónum við lok viðskipta. Flestar tölur í viðskiptum kauphallarinnar voru
rauðar þennan daginn og fiskeldisfyrirtækin ekki undanþegin því. 286 Bréfin hækkuðu síðan upp
í 116 NOK/hlut í lok ársins. 287 Eftir útboðið eru um 370 hluthafar í Icelandic salmon AS en voru
84 fyrir útboðið. 288

https://live.euronext.com/en/listview/company-press-release/251116#CompanyPressRelease-3401802
https://newsweb.oslobors.no/message/515464
282 https://newsweb.oslobors.no/message/515370
283https://newsweb.oslobors.no/message/515464
284 https://stundin.is/grein/12084/norskur-eldisrisi-getur-hagnast-um-fimm-milljarda-einu-og-halfu-ari-hlutabrefum-i-arnarlaxi/
285 https://www.marketwatch.com/investing/stock/islax?countrycode=no
286 https://www.mbl.is/200milur/frettir/2020/10/29/thrir_islenskir_medal_staerstu_fjarfesta/
287 https://live.euronext.com/en/product/equities/NO0010724701-MERK
288 https://www.mbl.is/200milur/frettir/2020/10/29/thrir_islenskir_medal_staerstu_fjarfesta/
280
281
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Tafla 7.1. Hlutur einstakra hluthafa í Arnarlaxi AS/Icelandic salmon AS Arnarlaxi AS/Icelandic
salmon AS á árunum 2019 og 2020 og viðskipti m.v. stöðu um áramótin. Upplýsingar úr
ársreikningum Arnarlax AS/Icelandic salmon AS.
2019
Hlutir
SalMar ASA
Haganes AS
Edinborg AS
Gyða ehf.
J.P. Morgan Bank Luxenbourg S.A.
Íslandsbanki
Pactum AS
Holta Invest AS
Norron Sicav - Target
MP Pensjon AS
Lithinon AS
Kristans And AS
Sandness Investing AS
Bekke Holdning AS
Hortulan AS
Atlitude Capital AS
Verdipapirfondet Patero Investm.
Verdipapirfondet Norge Selektiv
Nima Invest AS
Kristjansand AS
DNB Markets Aksjehandel/analyse
Borgano AS
Nygaard Alle 3 AS
Alden AS
Tigerstaden AS
Aðrir
Samtals

2020
%

15.798.152
354.000
200.000
1.281.518
599.661

59,4%
1,3%
0,8%
3,5%
2,3%

1.825.862
938.314
850.000
634.228
259.572

6,9%
3,5%
3,2%
2,4%
1,0%

185.000
210.490
475.533
113.030
727.727

0,7%
0,8%
1,8%
0,4%
2,7%

534.545
470.000
260.000
126.000
100.000

2,0%
1,8%
1,0%
0,5%
0,4%

679.380
26.623.012

2,6%
100,00%

Hlutir

%

15.798.152
350.270
195.000
1.000.000
2.244.801
1.864.833
825.862
938.314
801.430
677.706
236.881
470.000
200.000
245.490
600.000
225.000
321.000
284.693
565.088

51%
1,1%
0,6%
3,2%
7,3%
6,0%
2,7%
3,0%
2,6%
2,2%
0,8%
1,5%
0,7%
0,8%
1,9%
0,7%
1,0%
0,9%
1,8%

350.000
250.000
2.517.348
30.961.868

1,1%
0,8%
8,1%
100%

Kaup/sala
3.730
5.000
- 281.518
1.645.140
1.864.833
-1.000.000
- 48.570
43.478
- 22.691
470.000
15.000
35.000
124.467
111.970
- 406.727
284.693
30.543
- 470.000
- 260.000
- 126.000
- 100.000
350.000
250.000
1.837.968

7.5 Eignarhald og viðskipti
Icelandic salmon AS
Í september fækkaði um einn í stjórn Icelandic salmon AS og fór Gustav Witzøe forstjóri SalMar
ASA úr stjórninni. Þeir sem sitja áfram voru Kjartan Ólafsson stjórnarformaður ásamt Espen
Weyergang Marcussen, starfandi hjá Pactum AS, Olav Andreas Ervik og Trine Sæther Romuld í
stjórninni fyrir SalMar ASA. 289 290 Í nóvember bættist einn nýr í stjórn félagsins, Leif Inge
Nordhammer fyrrverandi forstjóri SalMar. 291 Töluverð sala og eignabreyting á sér staða á árinu
(tafla 7.2). 292 293 294

SalMar
Þegar hlutafé í Icelandic salmon AS var aukið minnkaði hlutdeild SalMar úr 59,36 % í 51,02 %
(mynd 7.4). 295 SalMar ASA er samtals búinn að fjárfesta um 660 milljónir NOK í Icelandic salmon
AS (mynd 7.5) en verðmæti tæplega 16 milljón hluta (tafla 7.1) í lok ársins m.v. gengi 115
https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20200000847657&sokeverdi=983621112
https://live.euronext.com/sites/default/files/2020-11/Icelandic%20Salmon%20AS%20-%20Admission%20Document%20%20FINAL%20w_appendices.PDF
291 https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20200000949279&sokeverdi=983621112
292 https://arnarlax.is/wp-content/uploads/icelandic-salmon-annual-report-2020_final.pdf
293 https://otc.nfmf.no/public/news/19499.pdf
294 https://live.euronext.com/en/listview/company-press-release/251116#CompanyPressRelease-3402391
295 https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/71580791-96ae-45cf-b37b-a83a9c2129a3
289
290
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Tafla 7.2. Hlutabréfaeign helstu hluthafa í Icelandic salmon AS eftir mánuðum á árinu 2020.
jan
Hlutir
SalMar ASA
Haganes AS
Edinborg AS
Gyða ehf.
Gildi lífeyrissjóður
Stefnir hf.
J.P. Morgan Bank Luxenbourg S.A.
Íslandsbanki
Pactum AS
Holta Invest AS
Norron Sicav - Target
MP Pensjon AS
Lithinon AS
Kristans And AS
Sandness Investing AS
Bekke Holdning AS
Hortulan AS
Atlitude Capital AS
Verdipapirfondet Patero Investm.
Verdipapirfondet Norge Selektiv
Nima Invest AS
Kristjansand AS
DNB Markets Aksjehandel
Borgano AS
Nygaard Alle 3 AS
Alden AS
Tigerstaden AS
Eika Kapitalforvaltning
Aðrir
Samtals

15.798.152 59,4%
354.000 1,3%
200.000 0,8%
1.281.518 4,8%

297

Hlutir

okt
%

15.798.152
350.200
195.000
1.281.518

59,4%
1,3%
0,7%
4,8%

Hlutir

des
%

15.798.152
350.200
195.000
1.000.000
1.700.000
680.000
782.618

51%
1,1%
0,6%
3,2%
5,5%
2,2%
2,2%

825.862
938.314
957.795
677.706
236.881
470.000

2,7%
3,0%
3,1%
2,1%
0,8%
1,5%

599.661

2,3%

735.574

2,8%

1.825.862
938.314
850.000
634.228
259.572

6,9%
3,5%
3,2%
2,4%
1,0%

185.000
210.490
475.533
113.030
727.727

0,7%
0,8%
1,8%
0,4%
2,7%

1.825.862
938.314
822.845
634.228
251.300
470.000
185.000
210.490
507.398
200.000
404.057

6,9%
3,5%
3,1%
2,4%
0,9%
1,8%
0,7%
0,8%
1,9%
0,8%
1,5%

245.490
592.398

0,8%
1,9%

432.476

1,4%

534.545
470.000
260.000
126.000
100.000

2,0%
1,8%
1,0%
0,5%
0,4%

534.545

2,0%

562.588

1,8%

450.000

1,5%

350.000
302.500
325.998
3.087.890
30.961.868

1,1%
1,0%
1,1%
10,0%
100%

679.380 2,6%
26.623.012 100%

NOK/hlut var um 1,8
milljarður NOK. Í ársskýrslu
SalMar ASA fyrir árið 2020 eru
verðmæti eldisleyfa áætluð
um 1,371 milljónir NOK eða 20
milljarða ISK og þau séu til 16
ára og þá endurnýjuð fyrir
vægt gjald. 296 Stundin benti á
að SalMar ASA gæti mögulega
selt sömu hlutabréf og félagið
keypti fyrir einu og hálfu ári á
4,6 milljarða fyrir rúmlega
9,5 milljarða. 297 SalMar ASA
hefur þó ekki fram að þessu
farið þá leið að selja hluta af
sínum bréfum, nema til Gyðu
ehf. enda gæti þá þeirra
hlutur í Icelandic salmon AS
farið undir 50%.

296

sept
%

166.000
160.000
260.000

0,6%
0,6%
1,0%

677.529
26.623.012

2,5%
100%

Hlutir

%

15.798.152
350.270
195.000
1.000.000

51%
1,1%
0,6%
3,2%

2.244.801
1.864.833
825.862
938.314
801.430
677.706
236.881
470.000
200.000
245.490
600.000
225.000
321.000
284.693
565.088

7,3%
6,0%
2,7%
3,0%
2,6%
2,2%
0,8%
1,5%
0,7%
0,8%
1,9%
0,7%
1,0%
0,9%
1,8%

350.000
250.000

1,1%
0,8%

2.517.348
30.961.868

8,1%
100%

Mynd 7.4. Eignarhlutur SalMar ASA í Arnarlaxi AS/Icelandic salmon AS
á árunum 2015-2020.

https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/3a869ed4-be25-4ad7-b1c1-39e901bb207f
https://stundin.is/grein/12084/norskur-eldisrisi-getur-hagnast-um-fimm-milljarda-einu-og-halfu-ari-hlutabrefum-i-arnarlaxi/
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Pactum AS
Norska
fjárfestingarfélagið
Pactum AS seldi eina milljón
hluti í október (tafla 7.2) fyrir
tæplega 1.800 milljónir ISK.
Félagið seldi hlutinn á genginu
115 NOK en keypti á genginu 10
Í
frétt
árið
2016. 298
Stundarinnar kemur einnig
fram: 299
,,Fjárfesting félagsins í Arnarlaxi
hefur því tífaldast á einungis
fjórum árum þrátt fyrir að
Arnarlax sé ennþá í
uppbyggingarfasa sem fyrirtæki,
hafi nær alltaf skilað tapi og
aldrei greitt út arð til hluthafa
sinna.“

Mynd 7.5. Fjárfestingar SalMar ASA í Arnarlaxi AS/Icelandic salmon

Í þessu samhengi er reyndar allt
AS á árunum 2015-2020.
sem bendir til að Pactum hafi
komið inn sem fjárfestir á árinu 2014 þá undir öðru nafni (kafli 8.3).

Gyða ehf.
Félagið keypti um 640 þúsund hluti af SalMar
Með að selja tæplega helming af
ASA í Arnarlaxi AS á genginnu 55,8 NOK/hlut í
hlutabréfum sem Gyða ehf. fékk lán fyrir frá
ágúst 2019 300 og samsvarar það um 500
SalMar ASA var hægt að greina upp
milljónum ISK. Til að fjármagna kaupin var
kúlulánið um ári eftir lántöku.
fengið lán frá SalMar. 301 302 Í október 2020
selur Gyða um 280 þúsund hluti á 115
NOK/hlut sem samsvarar tæpum 500
milljónum ISK. Þannig að Gyða er því sem næst búin að fjármagna kaupin og eftir stendur
hlutafjáreign upp á rúmlega 40 milljónir NOK (360 þús. hlutir x 115 NOK/hlut) eða 600 milljónir
ISK sem er hagnaður af þessum einu viðskiptum á þessum tímapunkti. Stundin 303 bendir á í grein
frá október 2020 að heildarverðmæti hlutabréfa stjórnarformannsins í Arnarlaxi væru tæplega
2.3 milljarðar íslenskra króna.
Þátttaka lífeyrissjóða
Eflaust
hafa
verið
haldnir
flottar
Þegar búið er að taka út
glærukynningar fyrir lífeyrissjóðina til að
framtíðarhagnaðinn koma íslenskir
selja þeim hugmyndina, en Gildi og Stefnir
lífeyrissjóðir fyrst að borðinu.
eru m.a. þeir sjóðir sem hafa fjárfest í
Arnarlaxi. Þegar búið er að taka út
framtíðarhagnaðinn
koma
íslenskir
lífeyrissjóðir fyrst að borðinu. Það er full ástæða fyrir eigendur sjóðanna að hafa áhyggjur hvernig

https://stundin.is/grein/12089/norskt-fjarfestingarfelag-seldi-i-arnarlaxi-fyrir-1800-milljonir-hlutabrefin-hafa-tifaldast-iverdi/
299 https://stundin.is/grein/12089/norskt-fjarfestingarfelag-seldi-i-arnarlaxi-fyrir-1800-milljonir-hlutabrefin-hafa-tifaldast-iverdi/
300 https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/3a869ed4-be25-4ad7-b1c1-39e901bb207f
301 https://stundin.is/grein/12585/stjornarformadur-arnarlax-700-milljona-hlut-i-audlindafyrirtaekinu/
302 https://stundin.is/grein/11059/stjornarformadur-arnarlax-fekk-naerri-500-milljona-kululan-hja-staersta-eigandanum/
303 https://stundin.is/grein/12069/hluthafar-arnarlax-selja-sig-ut-med-miklum-hagnadi-lifeyrissjodurinn-gildi-kaupir-fyrir-3milljarda/
298
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staðið
er
að
ávöxtun
þeirra
lífeyris.
Laxeldisfyrirtækin eru í meirihlutaeigu erlendra
aðila og það eru fyrst og fremst þeir sem hafa tekið
út hagnaðinn af auðlindinni sem íslenskir
skattgreiðendur hefðu með réttu átt að njóta. 304

Gildi lífeyrissjóður
Gildi er ekki skráð sem hluthafi í Icelandic salmon AS
(tafla 7.1 og 7.2) en líklegt er að það sé í gegnum
Íslandsbanka og/eða J.P. Morgan Bank Luxenburg. Í
einkaútboðinu í október 2020 þá fjárfesti Gildi fyrir
um 196 milljónum NOK 305 eða fyrir tæpa 3 milljarða
ISK. Fram kemur í árskýrslu Gildis frá 2020 að
eignarhlutur sjóðsins í Icelandic salmon AS sé 6,1%
að verðmæti um 3,2 milljarða ISK. 306 Í svari
lífeyrissjóðsins Gildis, við fyrirspurn fréttastofu RUV
um ástæður þess að sjóðurinn tekur þátt í þessu
hlutafjárútboði, kemur fram: 307
,,að áhersla Icelandic Salmon á sjálfbærni, gæði og
virðingu fyrir umhverfinu, geri félagið að áhugaverðum
fjárfestingarkosti. Félagið sé öflugt og vaxandi
framleiðslufyrirtæki og þetta sé fjárfesting í vaxandi grein
sem skili sjóðnum vonandi góðri ávöxtun til lengri tíma“.

Kaup Gildis á hlutabréfum í Icelandic salmon AS
komu fljótlega á eftir að skrifað var undir
viljayfirlýsingu um fjárfestingar í þágu sjálfbærrar
uppbyggingar. 308 Eflaust eru skiptar skoðanir hvort og
þá í hve miklu mæli uppbygging Arnarlax er sjálfbær.

Gildi lífeyrissjóður fjárfesti fyrir
um 3 milljarða ISK í Icelandic
salmon AS og Stefnir
sjóðstýringarfyrirtæki Arion
banka fyrir um 1,5 milljarð ISK.

Stefnir
Stefnir sjóðstýringafyrirtæki Arion banka er ekki skráð
sem hluthafi í Icelandic salmon AS (tafla 7.1 og 7.2).
Líklegt er að Stefnir sé skráður í gegnum J.P. Morgan Bank Luxenburg. Í einkaútboðinu í október
2020 þá fjárfesti Stefnir fyrir um 98 milljónum NOK 309 eða fyrir um 1,5 milljarða ISK. Þegar
skoðaður er árreikningur Stefnis fyrir 2020 virðist sjóðurinn hafa selt hluta af sínum hlutabréfum
seinni hluta ársins. 310

https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/07/9.-Morgunbladid-2021-03-26.pdf
https://newsweb.oslobors.no/message/515464
306 https://gildi.is/wp-content/uploads/2021/04/arsskyrsla-gildis-20202.pdf
307 https://www.ruv.is/frett/2020/10/13/lifeyrissjodurinn-gildi-fjarfestir-i-arnarlaxi
308 https://gildi.is/frettir/viljayfirlysing-um-fjarfestingar-i-thagu-sjalfbaerrar-uppbyggingar/
309 https://newsweb.oslobors.no/message/515464
310 https://www.stefnir.is/library/Skrar/Um-stefni/Skyrslur/arsreikningar/%C3%81rsreikningur%20Stefnis%202020.pdf
304
305
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8. Barist um leyfin (2021)
8.1 Eldisleyfin

Eldisleyfin
Engin breyting hafði orðið á eldisleyfum á árinu og var Arnarlax með heimild til að hafa 25.200
tonna hámarks lífmassa. Eldissvæðin voru níu, í Arnarfirði sex svæði með 13.000 tonna hámarks
lífmassa og í Patreks- og Tálknafirði voru svæðin þrjú með hámarks lífmassa upp á 12.200 tonn
(mynd 8.1). Tvö mál eru ennþá í umsóknarferli, annars vegar er um um að ræða 10 þúsund tonna
leyfi í Ísafjarðardjúpi og hins vegar 4,5 þúsund tonna stækkun á núverandi leyfum. 311

Matvælastofnun hefur gert athugasemd við að eldisbúnaður á Haganesi, Steinanesi og Tjaldanesi
í Arnarfirði sé utan eldissvæða. Arnarlax hefur sent inn umsókn um að fá að breyta eldissvæðum
sínum í Arnarfirði á þann hátt að búnaður verði innan eldissvæða í framtíðinni. 312

Breytingar á eldissvæðum
Tillaga að endurskipulagningu á eldissvæðum Arnarlax í Patreks- og Tálknafirði var tilkynnt til
Skipulagsstofnunar á árinu. Þær fólu í sér stækkun og tilflutning á eldissvæðum (mynd 8.1). 313 Í
Arnarfirði var einnig gerð tilhliðrun á svæðum til að hægt væri að hafa kvíaþyrpingu þvert á
strauma og í einhverju tilvikum stækkun svæða og eitt svæði Fossfjörður var lagt niður. 314
Hvorug framkvæmdin var háð umhverfismati að mati Skipulagsstofnunar, en báðar
ákvarðanirnar hafa verið kærðar. 315

Mynd 8.1. Til vinstri; Fyrirhuguð stækkun á eldissvæðum Arnarlax í Patreks- og Tálknafirði. Svæði Arnarlax merkt
blá og fyrirhuguð stækkun auðkennd með brotalínu. Til hægri: Græn svæði eru eldissvæði sem fyrirhugað er að
stækka.

Auknar heimildir í Arnarfirði
Tillaga að matsáætlun fyrir 4.500 tonna aukningu í Arnarfirði var tilbúin í maí 2019. 316. Eflaust
hefur ætlunin verið sú að ná inn þessum heimildum áður en lög um fiskeldi voru samþykkt og
halda þeim inni í gamla kerfinu og fá þannig eldisleyfin því sem næst ókeypis. Málið vannst hægt
hjá Skipulagsstofnun og taldi Arnarlax að félagið hefði ekki fengið réttmæta meðferð. 317 Arnarlax
kærði vanrækslu Skipulagsstofnunar til Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála (ÚUA)
sem úrskurðaði að stofnunin tæki upp málið til afgreiðslu án frekari tafa. 318 Skipulagsstofnun
https://live.euronext.com/en/node/3402391
https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/arnarlax/211102-eftirlit-arnarfjordur-arnarlax.pdf
313 https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1741/BreytingEldisstodArcticArnalaxAkvordun.pdf
314 https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1692/202003016Arnarlax%20Arnarfir%C3%B0i%20breytingar%20%C3%A1%20eldissv%C3%A6%C3%B0um.pdf
315 https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/
316 https://www.verkis.is/media/pdf/Arnarlax-4500t-laexeldi-aukning-Arnarfjordur-tam-ID-73983-.pdf
317 https://www.vb.is/frettir/hafa-dregid-afgreidslu-i-taep-tvo-ar/167656/?q=Arnarlax
318 https://uua.is/urleits/116-2020-arnarlax/
311
312
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hafnaði að taka til meðferðar
frummatsskýrslu Arnarlax og ÚUA
staðfesti síðan þá ákvörðun
stofnunarinnar í lok ársins 2021. 319

Forgangsröðun í Ísafjarðardjúpi
Í febrúar 2021 gaf Skipulagsstofnun
út sitt álit fyrir fyrirhugaðar
framkvæmdir
Arnarlax
í
Ísafjarðardjúpi. 320 Arnarlax vinnur
nú að fá starfs- og rekstrarleyfi. 321 Endurskoðað áhættumat erfðablöndunar frá 2020 heimilaði
12.000 tonna eldi af frjóum laxi í Ísafjarðardjúpi. 322 Þrjú fyrirtæki, Arnarlax, Arctic Fish og
Háafell, voru með í ferli tæplega 25.000 tonn og því fyrirséð að öll fyrirtækin gætu ekki fengið
heimild til eldis á frjóum laxi í Ísafjarðardjúpi. Í mars 2021 kom fram í frétt í Morgunblaðinu: 323
,,Nú hillir undir að laxeldi geti hafist í Ísafjarðardjúpi. Fyrst í röðinni er Háafell, dótturfyrirtæki Hraðfrystihússins-Gunnvarar. Matvælastofnun og Umhverfisstofnun hafa kynnt tillögur að rekstrar- og starfsleyfum
til fyrirtækisins til eldis á 6.800 tonnum af laxi í Djúpinu. Aðeins aftar í röðinni eru umsóknir Arctic Fish og
Arnarlax“.

Háafell fékk síðan útgefið leyfi til eldis á 6.800 tonnum af frjóum laxi í Ísafjarðardjúpi í júní
2021. 324

Hábrún kærir
Hábrún hf. hafði hugað að því að stækka sitt eldi í Ísafjarðardjúpi og var búin að senda inn
matsáætlun til Skipulagsstofnunar sem stofnunin neitaði að taka til efnislegrar meðferðar.
Hábrún kærði synjum Skipulagsstofnunar til Úrskurðarnefnd um umhverfis- og auðlindamál
(ÚUA). 325 Nefndin úrskurðaði að Skipulagsstofnun skyldi án frekari tafa taka til afgreiðslu
fyrirliggjandi tillögu Hábrúnar ehf. að matsáætlun vegna fyrirhugaðs eldis á 11.500 tonnum af
regnbogasilungi í sjókvíum í Ísafjarðardjúpi. 326 Matsáætlun Hábrúnar fór síðan til kynningar vef
Skipulagsstofnunar í mars 2022. 327 Hábrún hf. er bendir jafnframt á óvönduð og ógagnsæ
vinnubrögð löggjafans og stjórnsýslunnar við gerð breyting á lögum árið 2019, sem geti leitt til
skaðabótarábyrgðar ríkisins. 328 Burðarþolsmat Ísafjarðardjúps er metið á 30.000 tonn 329 og með
umsóknar Hábrúnar er það komið yfir þau mörk. Það mun þó ekki hafa áhrif á úthlutun á frjóum
laxi þar sem Hábrún gerir ráð fyrir regnbogasilungi í eldinu.

Arnarlax kærir
Arnarlax gerði athugasemdir við afgreiðslu Skipulagsstofnunar á frummatsskýrslum sem ræður
því hvaða fiskeldisfyrirtæki fá leyfi til eldis á frjóum laxi og hver ekki en Matvælastofnun hafnaði
þeim rökum. 330 Arnarlax ákvað í framhaldinu að kæra úthlutun eldisleyfa til Háafells ehf. til
Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála (UUA). Krafa var um stöðvun framkvæmda eða
frestun réttaráhrifa er varðar ákvörðun Umhverfisstofnunar og Matvælastofnunar frá 25. júní
2021 að veita Háafelli ehf. starfs- og rekstrarleyfi fyrir kynslóðaskiptu sjókvíaeldi á laxi í
https://uua.is/urleits/113-2021-frummatsskyrsla/
https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/nr/904#alit
321 http://www.bb.is/2021/02/laxeldi-arnarlax-i-djupinu-alit-skipulagsstofnunar-komid/
322 https://www.hafogvatn.is/is/moya/extras/laxeldi
323 https://www.mbl.is/200milur/frettir/2021/03/11/leyfi_til_laxeldis_i_djupinu_i_farvatninu/
324 https://frosti.is/um_okkur/tidindi/Langthrad_laxeldisleyfi/
325 http://www.bb.is/2021/12/uua-habrun-lagdi-skipulagsstofnun/
326 https://uua.is/urleits/102-2021-matsaaetlun/
327 https://www.skipulag.is/skipulagsstofnun/mal-i-kynningu/safn/framleidsla-habrunar-a-11.500-tonnum-af-regnbogasilguni-isjokvium-i-isafjardardjupi
328 https://samradsgatt.island.is/Skrar/$Cases/GetAdviceFile/?id=8ea9053d-a2a4-ec11-9baf-005056bcce7e
329 https://www.hafogvatn.is/static/files/Gamli_vefur/burdarthol_isafjardardjup_2017_lokaskjal.pdf
330 https://www.mbl.is/200milur/frettir/2021/06/26/haafell_fyrst_i_rodinni/
319
320
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Ísafjarðardjúpi með 6.800 tonna hámarkslífmassa. 331
kemur fram: 333

332

Í viðtali við framkvæmdastjóra Háafells

„Það eru fyrst og fremst vonbrigði að Arnarlax hafi látið verða af hótunum sínum frá því í vor um að
kæra fiskeldisleyfi Háafells í Ísafjarðardjúpi. Þetta er bara spurning um hvernig menn vilja vinna.
Arnarlaxi er auðvitað frjálst að mæta sveitarfélaginu sem stutt hefur við bakið á því í dómssölum og
sömuleiðis að reyna nú að hrifsa réttmæt leyfi af heimafyrirtæki sem er að fullu í eigu íslenskra aðila, en
þetta eru aðferðir sem hugnast okkur ekki“.

UUA ákvað að verða við kröfu Arnarlax um að rannsaka hvort Skipulagsstofnun hefði afgreitt
matsskýrslur fyrirtækjanna vegna umhverfismats í réttri röð. 334 UUA hafnaði kröfum Arnarlax
um frestun réttaráhrifa í september 2021 335 336 og síðan öllum kröfum í mars 2022. 337 338
Miklir fjárhagslegir hagsmunir undir
Það má velta því fyrir sér af hverju Arnarlax gengur svona sterkt fram að ná 14.500 tonna
framleiðsluheimildum í Ísafjarðardjúpi og Arnarfirði innan gamla kerfisins sem var tekið úr gildi
með breytingum á lögum um fiskeldi á árinu 2019. Ástæða er eflaust að miklir fjárhagslegir
hagsmunir eru undir. Ef gengið er út frá að
verðmæti hvers tonns eldisleyfis sé 1,6 milljón ISK
339
þá er um að ræða um 23 milljarða ISK
Verðmæti 14.500 tonna eldisleyfa
verðmæti. Hvort Arnarlax heldur áfram með
Arnarlax sem eru ennþá í umsóknarferli
málið í gegnum dómstóla á eftir að koma í ljós.
eru áætluð 23 milljarða ISK.

Hver eru verðmæti eldisleyfanna?
Fjöldi hluta í Arnarlaxi í lok ársins 2021 var um 31
milljón og verðmæti á hvers 148 NOK/hlut sem samsvarar veðmætum upp á um 4,5 milljarða
NOK eða um 65 milljarða ISK. Í lok ársins var efnahagsreikningurinn upp á 25 milljarða ISK 340 og
eftir stendur því 40 milljarða ISK sem verðmæti
eldisleyfa. Þetta samsvarar um 1,8 milljón ISK á
tonn hámarks lífmassa (40 milljarðar
Verðmæti um 25.000 tonna eldisleyfa
ISK/25.200) eða 1,4 milljarða á tonn þegar miðað
Arnarlax eru meti á markaði á um 40
er við framleiðslu (40 milljarðar ISK/32.760).

milljarða ISK í lok ársins 2021.

8.2 Reksturinn

Eldið
Slátrað var um 11.500 tonnum af eldislaxi á árinu en á síðast ári var slátrað 11.300 tonnum. Vel
gekk með eldið á árinu. 341 342 Í Arnarfriði voru afföllin um 11% á árinu sk.v mælaborði fiskeldis
hjá Matvælastofnun. 343 Verulega hefur dregið úr afföllum á eldisfisk á síðustu árum eins og fram
kemur í nýlegri kynningu Arnarlax. 344 Aðrar lykilupplýsingar um eldið munu birtast með útgáfu
árskýrslu SalMar ASA í vor.

https://uua.is/urleits/125-2021-haafell/
https://uua.is/urleits/122-2021-haafell/
333 http://www.bb.is/2021/07/haafell-kaera-arnarlax-er-vonbrigdi/
334 https://www.mbl.is/200milur/frettir/2021/05/19/rannsaka_rodun_laxeldisleyfa/
335 https://uua.is/urleits/125-2021-haafell/
336 https://uua.is/urleits/122-2021-haafell/
337 https://uua.is/urleits/125-og-127-2021-haafell/
338 https://uua.is/urleits/122-og-129-2021-haafell/
339 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/09/14.-Morgunbladid-2021-08-09.pdf
340 https://arnarlax.is/wp-content/uploads/220218-Q4-Icelandic-Salmon-Presentation_Final.pdf
341 https://live.euronext.com/en/listview/company-press-release/251116#CompanyPressRelease-8880342
342 https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/00c6116b-6fb6-4cb0-b563-77581b056afd
343 https://www.mast.is/is/maelabord-fiskeldis
344 https://arnarlax.is/wp-content/uploads/100322-Arion-capital-market-day-Icelandic-Salmon-Presentation.pdf
331
332
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Athugasemdir eftirlitsaðila
Nokkuð hefur dregið úr fjölda athugasemda Matvælastofnunar á árinu 2021 í samanburði við
fyrri ár (Box 8.1). 345 346 347 Helsta athugasemdin var að eldið var utan heimilaðs eldissvæðið í
nokkrum tilvikum. Í tilfelli Umhverfisstofnunar var einnig um að eldið væri utan heimilaðs
eldissvæðis, færslu svæða án þessa að tilkynna það til stofnunarinnar og notkun kopars í
ásætuvörnum o.fl. 348 349

Umhverfismálin
Það dró úr fjölda tjóna og var tilkynnt um gat á netpoka á einni sjókví en ekki var hæg að útiloka
að eldislax hafi strokið (viðauki 1 og 2). Meðalfjöldi kynþroska kvenlúsa var komin upp í um eina
bæði í Arnarfirði og Patreks- og Tálknafirði í lok ársins. Notuð voru laxalúsalyf á þremur
eldissvæðum Arnarlax á árinu (viðauki 4). Það má því gera ráð fyrir að kostnaður vegna
umhverfismála hafi verið tiltölulega lítill eins og undanfarin ár.

Rekstrarafkoma
Tiltölulega vel gekk með reksturinn á árinu 2021 og var EBIT 6.41 NOK/kg og til samanburðar
neikvæð um 4.49 NOK/kg á árinu 2020. 350 Hjá móðurfélaginu SalMar ASA var EBIT 20.76
NOK/kg hjá starfstöðvum félagsins í Norður-Noregi og 19.14 NOK/kg í Vestur-Noregi. 351 Í
þessum samanburði skal haft í huga að inn í kostnaðartölum hjá Arnarlaxi er sláturkostnaður sem
er að meðaltali 4,05 NOK/kg í Noregi. 352 Það vantar þó ennþá EBIT upp á um 10 NOK/kg til að
rekstrarafkoman verði sambærileg og í öðrum rekstrareiningum hjá SalMar ASA. Þessi niðurstaða
endurspeglast einnig í niðurstöðu norska fjármálavefsins proff.no þar sem afkoma Icelandic
salmon AS er á rauðu en móðurfélagsins á grænu. Jafnframt er athyglisvert hve vel Arnarlax er
fjármagnaður með hærri eiginfjárhlutfall en móðurfélagið (mynd 8.2). Hlutafé var ekki aukið á
árinu og aukin umsvif hafa verið fjármögnuð með lánum.
https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/arnarlax/210331-eftirlit-arnarfjordur-arnarlax.pdf
https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/arnarlax/211102-eftirlit-arnarfjordur-arnarlax.pdf
347 https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/arnarlax/211102-eftirlit-patro-arnarlax.pdf
348 https://www.ust.is/library/sida/atvinnulif/starfsleyfi-ogeftirlitsskyrslur/Reglubundi%c3%b0%20eftirlit%2019.4.21.%20Arnarlax%20Arnarfir%c3%b0i.pdf
349 https://www.ust.is/library/sida/atvinnulif/starfsleyfi-ogeftirlitsskyrslur/Arnarlax%20Eftirlit%20me%c3%b0%20fr%c3%a1vikum.pdf
350 https://live.euronext.com/en/listview/company-press-release/251116#CompanyPressRelease-6333259
351 https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/00c6116b-6fb6-4cb0-b563-77581b056afd
352 https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tall-og-analyse/Statistiske-publikasjoner/Loennsomhetsundersoekelser-for-laks-ogregnbueoerret
345
346
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Mynd 8.2. Til vinstri Icelandic salmon AS og til hægri SalMar ASA skv. www.proff.no . Lausafjárhlutfall
(likviditetsgrad), arðsemi (lønnsomhet) og eiginfjárhlutfall (soliditet). Tekið af vefsíðunni 23.02.02022 og miðast
við stöðuna í árreikningum félaganna árið 2020.

Seiðaeldisstöðvar
Í maí sendi Icelandic salmon AS frá sér fréttatilkynningu um kaup á tveimur seiðaeldisstöðvum.
Gert er ráð fyrir að þær geti framleitt 800.000 seiði 2022 og 1,5 milljónir seiða árið 2023 sem
mynd þá standa undir 7.000 tonna framleiðslu. 353 Hér er um að ræða seiðaeldisstöðvar á Hallkelshólum og í Þorlákshöfn. 354 Fyrir var Arnarlax með tvær seiðaeldisstöðvar og er áætluð
framleiðslugeta 4,5 milljónir seiða. 355

8.3 Eignarhald og viðskipti

Viðskipti
Fyrrihluta ársins hafði lítil
breyting átt sér stað á eignarhaldi
Icelandic salmon AS. SalMar ASA
ennþá stærsti hluthafinn með
51% eignarhlut. 356 Það hafa verið
tiltölulega lítil viðskipti mest
seinni hluta ársins (mynd 8.3) 357
væntanlega við sölu á eignarhlutum
Pactum AS. 358
Í
nóvember var tilkynnt um kaup
Björn Hemre forstjóra Arnarlax
ehf. á hlutabréfum í Icelandic
salmon AS. 359 360
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öllum 825 þús. hlutum félagsins í
Mynd 8.3. Þróun á gengi hlutabréfa Icelandic salmon AS og
Icelandic salmon AS í lok október viðskiptum á tímabilinu frá október 2020 til janúar 2022.
mánaðar. 361 Hver hlutur var
seldur á 140 NOK og salan því upp
á 1,8 milljarð ISK. Þessi viðskipti voru tilkynnt þar sem Espen Weyergang Marcussen er
framkvæmdastjóri Pactum AS og jafnframt stjórnarmaður í Icelandic salmon AS. Fyrst var fjárfest

https://live.euronext.com/en/listview/company-press-release/251116#CompanyPressRelease-4898867
https://www.mbl.is/200milur/frettir/2021/05/07/arnarlax_kaupir_eldisstodvar_a_sudurlandi/
355 https://live.euronext.com/en/listview/company-press-release/251116#CompanyPressRelease-6333259
356 https://live.euronext.com/en/listview/company-press-release/251116#CompanyPressRelease-6333978
357 https://live.euronext.com/en/product/equities/NO0010724701-MERK/icelandic-salmon/islax/quotes
358 https://live.euronext.com/en/listview/company-press-release/251116#CompanyPressRelease-7231768
359 https://newsweb.oslobors.no/message/547160
360 https://live.euronext.com/en/listview/company-press-release/251116#CompanyPressRelease-7970377
361 https://live.euronext.com/en/listview/company-press-release/251116#CompanyPressRelease-7231768
353
354
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Tafla 8.1. Viðskipti Bjørgvin AS og síðan Pactum AS í móðurfélögum Arnarlax ehf.
2014
Fjöldi hluta
1.114.206
Kaup á hlutum - 1.114.206
Sala á hlutum
NOK/hlut
10
Viðskipti (NOK) - 11.142.060

2015
1.114.206

2016

2017

1.537.401
- 423.195

1.825.862

2018
1.825.862

2019
1.825.862

2020

1.000.000
115
115.000.000

22
- 9.310.290

2021

825.862
825.862
140
115.620.680

í gegnum Bjørgvin AS samtals 1,1 milljón hluti árið 2014 og á árinu 2016 um 400 þús. hluti í
gegnum Pactum AS (tafla 8.1). Félögin keyptu hlutabréf í móðurfélögum Arnarlax fyrir rúmlega
20 milljónir NOK og seldu síðan á 230 milljónir NOK (tafa 8.1). Félögin náðu því að 11 x falda
verðmætin og hagnast um rúma 3 milljarða ISK.

Gyða ehf.
Stundin hefur veitt viðskiptum Kjartans Ólafssonar eiganda Gyðu ehf. mikla athygli. Bent var á að
eignarhaldsfélagið hafi hagnaðist um tæplega 688 milljónir króna í fyrra (2020) vegna
verðhækkana á hlutabréfum þess í Arnarlaxi og sölu þess á hlutabréfum í félaginu og fram kemur
í viðtali við Kjartan: 362
„Ég veit að þetta eru orðin umtalsverð verðmæti. Allir sem hafa verið með hingað til hafa í raun komið mjög
vel út úr því. Og ég gæti hoppað út núna því það liggur fyrir tilboð í hlutabréfin en ég kýs að gera það ekki.“

Kjartan Ólafsson á einnig 19 þús. hluti í SalMar
ASA sem eru að verðmæti um 180 milljónir
ISK. 363

8.4 Sameiningar

Grunnurinn lagður
Í skýrslu starfshóps sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra um stefnumótun í
fiskeldi frá 2017 var: 364 365
„lagst gegn því að setja hámark á framleiðslumagn
eins rekstrarleyfishafa þar sem mikilvægt er að
byggja á stærðarhagkvæmni rekstursins“.

Jafnframt kemur fram í stefnumótunarskýrslunni þar sem Kjartan Ólafsson er einn af
höfundum: 366
„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“.

Stefnumótunarskýrslan sem var gefin út
árið 2017 var síðan grunnurinn og
hugmyndafræðin að lögum um fiskeldi
samþykkt á Alþingi Íslendinga á árinu
2019. Í þessu samhengi skal haft í huga
að 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

Í stefnumótunarskýrslunni þar sem Kjartan
Ólafsson var einn af höfundum var ekki tekið á
eignarhaldi og mögulegri stærð fyrirtækja.
Þannig var opnað fyrir þeim möguleika að vera
með mjög stór laxeldisfyrirtæki sem drottnuðu
yfir heilu landsfjórðungunum og gáfu möguleika
á miklum fjárhagslegum ávinningi.

https://stundin.is/grein/14228/felag-stjornarformannsins-hagnadist-um-taepar-690-milljonir-haekkun-hlutabrefa-i-arnarlaxi/
https://www.proff.no/aksjon%C3%A6rer/person/gyda-ehf/2861073
364 https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9d0e56b5-87fa-11e7-9419-005056bc4d74
365 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/10/17.-Morgunbladid-2021-09-27.pdf
366 https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9d0e56b5-87fa-11e7-9419-005056bc4d74
362
363
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fjárfesta. 367 Grunnurinn var lagður og
í framhaldinu fóru fljótlega af stað
vinna við sameiningu Fiskeldis
Austfjarða og Laxa fiskeldis og hefur
Samkeppniseftirlitið
ekki
gert
athugasemd við þau áform. 368

Ef af sameiningu Arnarlax og Arctic Fish verður
gæti verið komið fyrirtæki sem væri yfir 100
milljarða ISK virði á markaði.

Tilraun til sameining á Vestfjörðum
SalMar ASA tilkynnti í ágúst 2021 að gert verði tilboð í meirihluta hlutabréfa í Norway Royal
Salmon (NRS) sem á meirihluta hlutafjár í Arctic Fish. 369 . Bæði vestfirsku fiskeldisfyrirtækin eru
skráð á hlutabréfamarkaði í kauphöllinni í Ósló í gegnum norsk eignarhaldsfélög. Í tilkynningu
SalMar til kauphallarinnar kemur fram að hugsanleg sameining vestfirsku fiskeldisfyrirtækjanna
muni hafa veruleg samlegðaráhrif í för með sér og gæti skapað möguleika á frekari uppbyggingu. 370 Markaðsvirki Arnarlax á þessum tímapunkti voru um 69 milljarðar ISK og markaðsvirki
Arctic Sea Farm um 34 milljarðar króna. Samanlagt markaðsvirði fyrirtækjanna tveggja er því um
103 milljarðar íslenskra króna. 371 Yfirtaka SalMar gekk ekki eftir að þessu sinni 372 en aftur var
reynt á árinu 2022 sem fjallað verður um í næsta kafla við uppfærslu á þessari skýrslu.

https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/10/17.-Morgunbladid-2021-09-27.pdf
https://en.samkeppni.is/media/akvardanir-2021/27-2021.pdf
369 https://www.vb.is/frettir/salmar-leggur-fram-yfirtokutilbod-i-nrs/170081/?q=Arnarlax
370 https://www.mbl.is/200milur/frettir/2021/08/24/eigandi_undirbyr_tilbod_i_eiganda/
371 http://www.bb.is/2021/10/laxeldid-a-vestfjordum-73-eigid-fe-i-storu-fyrirtaekjunum/
372 https://www.vb.is/frettir/salmar-haettir-vid-yfirtokutilbod-i-nrs/170177/?q=Arnarlax
367
368
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9. Niðurstöður og umræður
9.1 Eldisleyfin

Móta grunninn
Það var m.a. Arnarlax ehf. sem var búinn að setja
leyfisveitingarkerfið í uppnám, með um 70.000
Til að stuðla að framtíðaráformin gæti
tonna leyfum og áformum um mitt ár 2016, um
orðið að veruleika kom Kjartan Ólafsson,
40% allra áforma sem voru hafin eða fyrirhuguð
stjórnarformaður Arnarlax sér í
í laxeldi í sjókvíum hér á landi. 373 Það eru fyrst
opinberan stefnumótunarhóp og gerðist
og fremst eldisleyfin sem eru verðmætin. Til að
helsti ráðgjafi stjórnvalda.
viðhalda sinni stöðu og stuðla að því að
framtíðaráformin gætu orðið að veruleika koma
Kjartan Ólafsson, stjórnarformaður Arnarlax sér
í opinberan stefnumótunarhóp og gerðist helsti ráðgjafi stjórnvalda. 374 Skrifuð var
stefnumótunarskýrsla 375 sem var birt á árinu 2017 með hagstæðum tillögum og það sem
mikilvægara var að ekki er tekið á málum sem setti takmarkanir á eignarhald 376 og stærð
fyrirtækja 377 sem þannig gætu hindrað mikinn fjárhagslegan ávinning sem fólst í því að fara með
félagið á erlenda hlutabréfamarkaði.

Setja grunninn
Stjórnarformaður Arnarlax kom að undirbúningi og gerð laga um fiskeldi og var leiðandi
Það sem skiptir mestu máli er ekki það
við hönnun á leikreglum, skjalfest í lögum,
sem lagt var til í stefnumótunarsjálfum sér og sínum fyrirtækjum til fjárhagsskýrslunni, heldur það sem vantaði,
legs ávinnings á kostnað annarra. 378 Þau vinnuþ.e.a.s. ákvæði um eignarhald og stærð
brögð sem hafa verið viðhöfðu eru skilgreind
fyrirtækja.
„Að fanga ríkisvaldið“ (e. state capture). Í því
sambandi hefur verið bent á að spilling hafi
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 aðra á markaði. 379 Kjartan
Ólafsson, stjórnarformaður Arnarlax var mjög virkur í lobbíisma og m.a. elti alþingismenn alla
leið út sjókvíar í Noregi þegar atvinnuveganefnd var að kynna sér málin. 380

Eldisleyfin
Arnarlax er kominn með heimild til að hafa 25.200 tonna hámarks lífmassa af frjóum laxi.
Eldissvæðin eru níu, í Arnarfirði sex svæði með 13.000 tonna hámarks lífmassa og í Patreks- og
Tálknafirði eru svæðin þrjú með hámarks lífmassa upp á 12.200 tonn. Í kynningarefni samhliða
því að Arnarlax fór að hlutabréfamarkað í Noregi í nóvember 2019 er gerð grein fyrir því að
eldisleyfi félagsins hafi farið úr 22.200 tonnum í 25.200 tonn. 381 Það var aftur á móti ekki fyrr en
í maí 2020 sem gefin var út reglugerð þar sem fram kom að það ætti að miða við hámarks
lífmassa 382 en ekki framleiðslu við útgáfu eldisleyfa eins og gert hafði verið fram að þessu. Við
breytinguna jukust heimildir í eldisleyfi Arnarlax um 1.500 tonn. Jafnframt jókst möguleg
framleiðslugeta Arnarlax úr 22.200 tonnum í 32,8 þús. tonn (Kafli 7.2)
https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2016/08/Fiskeldisfrettir04.05.2016.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2020/04/3.-Morgunbla%C3%B0i%C3%B0-2020-02-17.pdf
375 https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9d0e56b5-87fa-11e7-9419-005056bc4d74
376 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/10/18.-Morgunbladid-2021-10-12.pdf
377 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/10/17.-Morgunbladid-2021-09-27.pdf
378 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2020/04/3.-Morgunbla%C3%B0i%C3%B0-2020-02-17.pdf
379 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/11/19.-Morgunbladid-2021-10-25.pdf
380 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/07/11.-Morgunbladid-2021-06-28.pdf
381 https://arnarlax.is/wp-content/uploads/arnarlax-press-release.pdf
382 https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/atvinnuvega--og-nyskopunarraduneyti/nr/0540-2020
373
374
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Verðmæti eldisleyfa
Verðmæti Arnarlax í lok ársins 2021 námu um
4,5 milljörðum NOK (um 31 milljón hluta *148
Með að breyta eldisleyfum úr framleiðslu
NOK/hlut) eða um 65 milljörðum ISK.
í hámarks lífmassa jukust heimildir
Efnahagsreikningurinn var upp á 25 milljarða
Arnarlax
um 9,1 þús. tonn að verðmæti
ISK 383 og eftir stendur því 40 milljarða ISK sem
14,5 milljarða ISK.
verðmæti eldisleyfa. Þetta samsvarar um 1,8
milljón ISK á tonn hámarks lífmassa (40
milljarðar ISK/25.200 tonn) eða 1,4 milljarða á
tonn þegar miðað er við framleiðslu (40 milljarðar ISK/32.760 tonn). Það var mikil breyting að
fara úr því að miða við framleiðslu í leyfum í hámarks lífmassa og við það jókst möguleg
framleiðsla Arnarlax um 9,1 þús. tonn að verðmæti um 14,5 milljarða ISK ef gengið er út frá að
verðmæti hvers tonns sé 1,6 milljón IKR.

Mál í ferli
Tvö mál eru ennþá í umsóknarferli, annars vegar
er um að ræða 10 þúsund tonna leyfi í
Ef Arnarlax fær öll eldisleyfi sem eru nú
Ísafjarðardjúpi og hins vegar 4,5 þúsund tonna
í umsóknarferli getur markaðsvirði
stækkun á núverandi leyfum í Arnarfirði. 384
leyfanna og núverandi leyfa verið um
Arnarlax er nú með leyfi fyrir hámarkslífmassa af
65 milljarða ISK.
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
hámarkslífmassa af laxi og ársframleiðslan getur þá verið yfir 50.000 tonn af laxi upp úr kvíum. 385
Ef þessi áform ganga eftir geta verðmæti eldisleyfanna verið um 65 milljarða ISK (39.700 tonn x
1,6 milljón ISK/tonn).

Staða umsókna
Í nafni Arnarlax hafa ekki fengist nema um helmingur þeirra framleiðsluheimilda sem félagið
hefur í dag annað kom inn með kaupum á Fjarðalaxi. Það er því skiljanlegt að allnokkur
óþolsmæði ríki á meðal eigenda og stjórnenda Arnarlax að hægt gangi að fá auknar
framleiðsluheimildir. Í umsóknarferli eru 14.500 tonn (mynd 9.1) og í tilfelli fyrirhugaðra leyfa í
Ísafjarðardjúpi hallar á Arnarlax og hefur félagið kært til Úrskurðarnefndar umhverfis- og
auðlindamála en framgangurinn ekki verið eins og væntingar stóðu til. Öllum kröfum Arnarlax
gagnvart Háafelli var hafnað í mars 2022 (kafli 8.1).

Fast sótt í leyfin
Fram hefur komið í samtölum að stjórnarÍ samtölum hefur komið fram að menn
formaður Arnarlax hafi verið mjög virkur og ýtt
mjög eftir málum í umhverfismats- og
velti því fyrir sér hvort lán SalMar ASA til
leyfisveitingarferlinu. Bent hefur verið á að
stjórnarformanns Arnarlax tengist
stjórnarformaðurinn hafi fengið stórt lán hjá
árangri við að afla eldisleyfa.
SalMar ASA til kaupa á hlutabréfum í Arnarlax AS
og því er velt fyrir sér hvort það tengist árangri í
að afla eldisleyfa. Í þessu samhengi ber þó að taka fram að það hafa ekki fengist nein skrifleg gögn
sem staðfesta þennan orðróm. Mjög miklir fjármunir eru undir og kæmi það ekki á óvart að farið
verði með málið fyrir dómstóla (kafli 8.1). Það sem helst kæmi í veg fyrir það er opinber umræða
um hvernig íslenskir leppar og erlendir fjárfestar hafa farið fram í þessu máli.
https://arnarlax.is/wp-content/uploads/220218-Q4-Icelandic-Salmon-Presentation_Final.pdf
https://live.euronext.com/en/node/3402391
385 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/09/14.-Morgunbladid-2021-08-09.pdf
383
384
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Mynd 9.1. Tímasetning sem Arnarlax hefur fengið sín eldisleyfi og mál sem eru í ferli (rauða línan).
Athugið að það er ekki hægt að leggja öll þessi leyfi saman þar sem í sumum tilvikum eru eldri leyfi feld
inn í nýju leyfin.

Samanburður ekki réttur?
Varðandi eldisleyfin þá er stundum bent á að munur sé á þeim á Íslandi og í Noregi. Í Noregi sé
um að ræða varanlega eign en á Íslandi er um tímabundna úthlutun að ræða. 386 Í þessu samhengi
er vert að benda á að nú þegar er búið að taka út framtíðarhagnaðinn og fjölmargir byrjaðir að
leysa hann til sín með sölu hlutabréfa alveg eins og í tilfellum þegar eldisleyfin eru í eign
laxeldisfyrirtækis. Eins og fram hefur komið í árskýrslu SalMar þá er gert ráð fyrir að auðvelt verði
að endurnýja leyfin og það verði tiltölulega ódýrt. 387 Það er því vert að spyrja sig hvort það sé í
raun einhver munur á eldisleyfum í Noregi og Íslandi með tilliti til mögulegs fjárhagslegs
ávinnings við sölu:
Kaup á leyfum
Sala á leyfum

Endurnýjun á leyfum

Noregur
Flest eldisleyfi eru keypt fyrir
háar fjárhæðir.

Ísland
Leyfin fást því sem næst
ókeypis.

Eldisleyfin eru varanlega eign.

Það er gert ráð fyrir að 16 árum
liðnum fáist leyfin endurnýjuð
fyrir lítið.

Leyfin hafa verið að hækka og
má því gera ráð fyrir að flestir
selji þau með hagnaði.

Leyfin eru ekki keypt, fást því
sem næst ókeypis, en eru seld
með miklum hagnaði.

9.2 Eldið
Afföll í eldi
Framan af hafa afföll verið mikil á eldislaxi hjá Arnarlaxi. Samtals drápust um 6,400 tonn af
eldisfiski af árgöngum 2016, 2017 og 2018. 388 Mestu afföllin voru fyrrihluta árs, árin 2018 og
2020 (viðauki 3) en eftir það hefur dregið verulega úr afföllum. 389 Megin ástæðan fyrir miklum
afföllum eru erfiðar umhverfisaðstæður yfir köldustu vetramánuðina (viðauki 3). Jafnframt hefur
https://stundin.is/grein/8476/stjornarformadur-arnarlax-seldi-hlutabref-i-laxeldisfyrirtaekinu-fyrir-340-milljonir/
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/413c9d3e-52de-4086-9c1c-87a6d3b97c17
388 https://arnarlax.is/wp-content/uploads/100322-Arion-capital-market-day-Icelandic-Salmon-Presentation.pdf
389 https://arnarlax.is/wp-content/uploads/100322-Arion-capital-market-day-Icelandic-Salmon-Presentation.pdf
386
387

63 | síða

1. útgáfa

Arnarlax – Leiðin til fjárhagslegs ávinnings

nýrnaveiki valdið tjóni á
eldislaxi. Til að minnka afföll
hefur m.a. verið farin sú leið að
daga úr þéttleika eldisfiska í
kvíum.

Fóðurstuðull
Fóðurkostnaður er stærsti
kostnaðarliðurinn og getur
hlutfallið verið allt að 50% af
heildarkostnaði. 390 Á árinu
2020 mældist fóðurstuðull hjá
Arnarlaxi
1,43
en
til
samanburðar var hann hjá
móðurfélaginu aðeins 1,16. 391
Mikil afföll á stórum fiski eins og reyndin hefur verið hjá Arnarlaxi, s.s. árin 2018 og 2020 vega
þungt til hækkunar á fóðurstuðli og fóðurkostnaði.

Athugasemdir eftirlitsaðila
Framan af var eftirlit með laxeldi í sjókvíum ekki mjög virkt. Kröfur og virkni eftirlit eykst síðan
jafnt og þétt og má eflaust sjá það a.m.k. að hlut til í samhengi við mikla gagnrýni á umhverfisáhrif
sjókvíaeldisins. Það vekur athygli hve margar athugasemdir Matvælastofnun gerir við rekstur
Arnarlax sérstaklega á árinum 2019 og 2020. Athugasemdir eru margskonar og vekja eflaust
ýmsa til umhugsunar (Box 9.1).
Tjón á búnaði
Það verkur athygli, þrátt fyrir innleiðingu búnaðarstaðalsins NS 9415, er að mikið um tjón á
búnaði sem mögulega hafa leitt til slysasleppinga hjá Arnarlaxi. Niðurstaðan er að á árunum
2018-2020 eru tvær tilkynningar á ári um tjón á búnaði hjá Arnarlaxi og eitt á árinu 2021 (viðauki
1). Hér er um að ræða óvanalega tíð tjón hjá Arnarlaxi. Það vekur athygli að ekki virðist hafi verið
gerð rannsókn á tíðum tjónum á búnaði með mögulegum slysasleppingum hjá Arnarlaxi af
Matvælastofnun, leitað orsaka og gerðar viðeigandi úrbætur. 392 Ef slík rannsókn hefur verið gerð
þá hefur hún ekki verið birt svo vitað sé.

Slysasleppingar
Á árunum 2018-2021 hafa átt sér stað átta tjón
hjá Arnarlaxi og í sjö tilfellum er um að ræða
Hér á landi þurfa umhverfissóðarnir ekki
gat á netpoka og því ekki hægt að útiloka
að taka til eftir sig og þannig hefur
slysasleppingu. Arnarlax hefur aðeins í einu
Arnarlax sparað verulega fjármuni á
tilfelli tilkynnt að eldislax hafi strokið eða um
síðustu árum.
300 laxar úr tjóni frá 6. júlí 2018 í Laugardal í
Tálknafirði (viðauki 2). Hafrannsóknastofnun
áætlar að úr tveimur slysasleppingum hjá
Arnarlaxi hafi sloppið um 11.000 eldislaxar. 393 Hve mikið af eldislaxi hefur raunverulega sloppið
hjá Arnarlaxi er því ekki nákvæmar heimildir um enda hefur vöktun verið verulega ábótavant. Í
Noregi er þeim sem er valdur að slysasleppingu gert skylt að greiða fyrir vöktun og fjarlægja
eldislax úr veiðiám. 394 Hér á landi þurfa umhverfissóðarnir ekki að taka til eftir sig og þannig hefur
Arnarlax sparað verulega fjármuni á síðustu árum.
https://nofima.no/publikasjon/1747391/
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/71580791-96ae-45cf-b37b-a83a9c2129a3
392 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/12/Ahaettumat-erfdablondunar-i-umhverfismati-aaetlanna-08.12.2021.pdf
393 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/taekni-ahaettumat_isl11974661206809.pdf
394 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/12/Ahaettumat-erfdablondunar-i-umhverfismati-aaetlanna-08.12.2021.pdf
390
391
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Laxalús
Kjartan Ólafsson stjórnarformaður
Stjórnarforðmaðurinn var í stefnumótunarhópi
Arnarlax var í opinberum stefnuþar sem lagt var til að ekki yrðu settar íþyngjandi
mótunarhópi 395 á árinu 2017 sem
kröfur og kostnaður vegna laxalúsar. Á sama
lagði til að ekki yrðu settar íþyngjandi
tíma var tíðni laxalúsar í hæstu hæðum hjá
kröfur og kostnaðar á laxeldisArnarlaxi.
fyrirtækin vegna laxalúsar. Á sama
tíma var tíðni laxalúsar í hæstu
hæðum hjá Arnarlaxi, eldisfyrirtækis
stjórnarformannsins (viðauki 4). Auknar kröfur hafa nú verið gerðar með innleiðingu á nýrri
reglugerð nr. 1062/2021 um fiskeldi. 396 Kostnaður vegna laxalúsar, kynslóðar 2019 hjá
Arnarlaxi, var áætlaður 1 NOK/kg framleitt og til samanburðar var áætlað að þessi kostnaður væri
að meðaltali 4-5 NOK/kg í Noregi. 397 Á síðustu árum hefur tekist að halda tíðni meðhöndlunar
með laxalúsalyf undir viðmiðunum ASC staðalsins sem Arnarlax vinnur eftir en áskoranir koma
til með að aukast samfara meiri kröfum hér á landi um heimilaðs hámarks fjölda kynþroska
kvenlúsa á eldislaxi.

9.3 Rekstrarafkoma

Slátrað magn
Fyrsta slátrun hjá Arnarlaxi var á árinu 2016 og á síðustu fimm árum hefur slátrað magn verið
um tíu þúsund tonn að meðaltali á ári (mynd 9.2). Það vekur athygli að það er lítil sem engin
aukning á slátruðu magni á árunum 2017-2021. Ástæðan fyrir því eru eflaust margar s.s. að
árangur í eldinu hefur ekki verið skv. væntingum og tíðar kærur vegna útgefinna eldisleyfa. Það
vekur jafnframt athygli að Arnarlax er langt frá því að nýta sín eldisleyfi að fullu (mynd 9.2). Meiri
áhersla hefur verið lögð á afla eldisleyfa en að nýta enda hefur verðmæti Arnarlax ráðist meira af
verðmæti eldisleyfa en framleiddu magni.

Markaðsverð
Markaðsverð á eldislaxi
hefur verið mjög hátt á
síðustu árum og í tilfelli
Arnarlax um og yfir 800
ISK/kg (mynd 9.3). 398 Í
samanburði við meðalverð
á eldislaxi frá Noregi þá
virðist Arnarlax almennt
vera með hærra verð. Í
þessu samhengi ber þó að
hafa
í
huga
að
samanburðurinn kann í
einhverjum tilvikum ekki
alltaf að vera einsleitur.
Lægra markaðsverð á
eldislaxi á árinu 2020
kanna hugsanlega að
einhverju leiti að stafa af
því að hluti af eldislaxinum

Mynd 9.2. Slátrað magn (slægður fiskur) og eldisleyfi hjá Arnarlaxi á
árunum 2012 til 2021. Á árunum 2020 og 2021 eru eldisleyfin miðuð við
hámarks leyfilegan lífmassa og er margfaldað með 1,3 til að fá mögulega
framleiðslugetu.

https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9d0e56b5-87fa-11e7-9419-005056bc4d74
https://island.is/reglugerdir/nr/1062-2021
397 Icelandic salmon AS, Private Placement and Listing on Merkur Market, October 2020
398 https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tall-og-analyse
395
396
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hafi verið af lakari gæðum og með lægra verð sem rekja má til tjóns fyrrihluta ársins 2020 (sjá
viðauka 3).

Framlegð
Frá því að Arnarlax ehf.
byrjaði að slátra á árinu 2016
hefur framlegð (EBIT) verið
allt frá mínus 11,8 NOK/kg
upp í að vera jákvæð um 10,2
NOK/kg (mynd 9.4). 399
Athyglisvert að framlegð er
töluvert lægri en hjá öðrum
rekstrareiningum
móðurfélagsins SalMar ASA. Þessi
samanburður er þó ekki alveg
réttmætur þar sem í tilfelli
Arnarlax ehf. er einnig inni
sláturkostnaður en hann er að
meðaltali 4,05 NOK/kg í
Noregi. 400 Þrátt fyrir þess
leiðréttingu er munurinn á
milli Arnarlax ehf. og SalMar
ASA frá 5-35 NOK/kg.
Arnarlax hefur því langt í land
að ná sama árangri í
rekstrinum
og
aðrar
rekstrareiningar í SalMar ASA.

Mynd 9.3. Meðalverð á slægðum eldislaxi frá Arnarlaxi og Noregi eftir
árum. Við útreikning á markaðsverði í ISK er stuðst við meðalgengi
NOK og evru hverju sinni. Gögn frá Noregi eru fengin frá
Fiskeridirektoratets.

Rekstrarafkoma
Reksturinn hefur verið erfiður
flest árin allt frá stofnun
félagsins. Bókhaldslegt tap
hefur verið öll árin nema árið
2019 (mynd 9.5). Uppsafnað
tap á rekstrinum á verðlagi
hvers árs er um 2,7 milljarða
króna sem hefur verið
fjármagnaður með auknu
hlutafé og hefur eiginfjárstaða
félagsins verið sterk flest árin.
Mynd 9.4. Samanburður á framlegð (EBIT) hjá Arnarlaxi og
Það er ekki búið að gefa út
rekstrareiningum hjá móðurfélaginu í Norður – og Vestur – Noregi.
ársreikningur fyrir árið 2021
Byggt á árskýrslum og árfjórðungsskýrslum SalMar ASA og
en það ár virðist vera næst
kynningunni Icelandic salmon – Private Placement and Listing on
besta rekstrarárið eftir árinu
2019 þegar hagnaður var á rekstrinum (mynd 9.4).

Mat á lífmassa
Stór hluti af eignum laxeldisstöðva er lífmassi eldisfiska í sjókvíum hverju sinni. Bókhaldslegt tap
eða hagnaður ræðst því mikið af hvernig lífmassinn er verðlagður hverju sinni og þá sérstaklega
hjá fyrirtækjum sem eru að byggja upp eldið eða lífmassann. Framan af var verðmæti lífmassa
https://otc.nfmf.no/public/news/19499.pdf
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tall-og-analyse/Statistiske-publikasjoner/Loennsomhetsundersoekelser-for-laks-ogregnbueoerret
399
400
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metið út frá kostnaðarvirði en
með
tilkomu
þess
að
móðurfélag Arnarlax fór á
markað er lífmassinn metinn út
Með að
frá markaðsvirði. 401
meta eftir markaðsvirði eru
mun meiri sveiflur í afkomu á
milli ára allt eftir stöðu
markaðsins hverju sinni.

9.4 Hækkun í hafi

Móta grunninn
Á árinu 2016 voru komnar upp
hugmyndir að skrá Arnarlax á
hlutabréfamarkað m.a. í viðtali
við Kjartan Ólafsson, stjórnarformanns Arnarlax (mynd 9.6).
Mynd 9.5. Rekstrarafkoma hjá Arnarlaxi á árunum 2011-2020 byggt á
402
Þegar Arnarlax keypti
ársreikningum félagsins.
Fjarðalax
var
hluti
af
samninginum skuld-binding um að stefnt skuli að skráningu á Oló Børs innan tveggja ára. 403 Til
að það gengi upp þurfti að koma í veg fyrir að hömlur væru settar á eignarhald. Í skýrslu
starfshóps sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um stefnumótun í fiskeldi frá árinu 2017, sem
Kjartan Ólafsson er meðal höfunda, var lagt til: 404
„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 rökstuðningnum var meðal annars bent á alþjóðlegar skuldbindingar sem standast
vart skoðun. 405 Þessu er stjórnarformaðurinn ekki sammála og reynir nú að koma sínum
skoðunum 406 á framfæri við atvinnuveganefnd sem nú er að fjalla um eignarhald í laxeldi. 407

Mynd 9.6. Kröfur gerðar, grunnurinn lagður og fjárhagslegur ávinningur tekinn út.
https://www.visir.is/g/202077532d
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1597777/?item_num=49&searchid=affb492159ae872d1bd40d501b7ea031c3dced8c
403 https://ilaks.no/arnarlax-vil-kjope-fjardalax/
404 https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9d0e56b5-87fa-11e7-9419-005056bc4d74
405 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/10/18.-Morgunbladid-2021-10-12.pdf
406 https://www.althingi.is/altext/erindi/152/152-1222.pdf
407 https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill?ltg=152&mnr=419
401
402
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Setja grunnin
Stefnumótunarskýrslan sem var gefin 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. Í stefnumótunarskýrslunni kemur fram: 408 409
„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“ 410 um tugi milljarða króna. Erlendir eigendur byrjaðir að selja hlutabréfin sína og
taka út mikinn fjárhagslegan ávinning. Íslenskir lífeyrissjóðir byrja síðan að kaupa þegar búið er
að taka út mestan framtíðarhagnaðinn.

Ódýr leyfi - umræðan
Íslenskir leppar, þ.m.t. Kjartan Ólafsson,
Í grein í Stundinni var spurt: 411 Af hverju eru
stjórnarformaður Arnarlax og fulltrúi í
norsk laxeldisfyrirtæki svo fyrirferðarmikil í
opinberum
stefnumótunarhópi hafa komið
laxeldi á Íslandi? Þessari spurningu er ekki
málum þannig fyrir að arðurinn af
svarað í stefnumótunarskýrslunni umfram
auðlindinni
er að mestu fluttur úr landi.
það að „erlendir fjárfestar“ hafi fjármagnað
uppbyggingu sjókvíaeldis á Íslandi þegar
innlent fjármagn var ekki í boði. Vissulega
gerðu margir sér grein fyrir að hverju var stefnt á þessum tíma. Í október 2017 koma áhugaverð
frétt í Fréttablaðinu 412 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 413. Kjartan Ólafsson, stjórnarformaður Arnarlax byrjaði
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/09/13.-Morgunbladid-2021-07-19-1.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/07/12.-Baendabladid-2021-07-08.pdf
410 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/09/13.-Morgunbladid-2021-07-19-1.pdf
411 https://stundin.is/grein/5340/norsk-fyrirtaeki-eiga-84-prosent-i-islensku-fiskeldi/
412 https://timarit.is/page/6881897#page/n5/mode/2up
413 https://www.visir.is/g/2017171019696/eignast-meirihluta-i-fiskeldi-austfjarda
408
409
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einnig að selja á árinu 2017 og
seldi fyrir tæplega 340
milljónir króna. 414 Fjölmargir
hafa síðan gagnrýnt ódýr leyfi
til erlendra eigenda allt frá
árin 2017. 415 Stundin hefur
verið sérstaklega ötul við að
bend á að erlendir fjárfestar fá
eldis-leyfin ódýrt eða ókeypis
(Box 9.2). 416 417 418 419 420 421 422
423

Sækja væntanlegan hagnað
Í nóvember 2019 var Arnarlax
AS, móðurfélag Arnarlax ehf,
skráður í NOTC kauphallarinnar í Osló með auðkenninu
ALAX. 424 Stóra skrefið var
síðan tekið þann 27. október
2020 þegar félagið var skráð á
Mynd 9.7. Þróun á efnahagsreikningi skv. bókhaldi Arnarlax og
EURONEXT Growth undir
markaðsvirði hvers árs.
nafninu Icelandic salmon
AS. 425 Félagð fór inn á Merkur
market á Oslo Børs og fékk skráningarnúmer ISLAX. 426 Í framhaldinu á skráningu á
hlutabréfamarkaði hefur verðmæti félagsins hækkað mikið (mynd 9.7). Verðmæti Arnarlax
ehf./Icelandic salmon AS skv. gengi er 2,7 sinnum meiri en efnahagsreikningur í bókhaldi
félagsins eða tæpir 70 milljarðar ISK (mynd 9.7).

9.5 Eignarhald

Fjárfestingar og verðmæti
Á árunum 2013-2020 var keypt hlutafé í móðurfélögum Arnarlax ehf. á verðlagi hvers árs, samtals
um 1,1 milljarð NOK ( mynd 9.8) en verðmæti félagsins var metinn á 4,6 milljarða NOK á markaði
í lok árs 2021. Verðmæti félagsins á markaði er því u.þ.b. fjórum sinnum meiri en greitt hefur
verið inn í félagið í formi hlutafé. Verðmæti hlutar hefur aukist úr 10 NOK/hlut árið 2013 upp í
115 NOK/hlut í lok ársins 2020 (mynd 9.8) og upp í tæpar 150 NOK/kg í lok ársins 2021. 427

Eignarhald
Það var aðeins á árinu 2011 sem íslensk félög áttu meirihluta í Arnarlaxi hf. Hlutur feðganna
Matthíasar Garðarssonar og Kristian Matthíassonar, í gegnum norska félagið Kvitholmen AS og
Salmus AS eykur síðan sinn hlut og er komin með tæp 50% árið 2013 (mynd 9.9). Arnarlax hf. er
414

https://stundin.is/grein/8476/stjornarformadur-arnarlax-seldi-hlutabref-i-laxeldisfyrirtaekinu-fyrir-340-milljonir/
https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2022/01/Fiskeldisfrttir-nr.-01.08.2021.pdf
416 https://stundin.is/grein/6871/islendingar-gefa-arnarlaxi-laxeldiskvota-sem-norska-rikid-selur-125-milljarda/
417 https://stundin.is/grein/10383/laxeldisfyrirtaekid-arnarlax-vill-fa-gefins-laxeldiskvota-sem-nordmenn-selja/
418 https://stundin.is/grein/14228/felag-stjornarformannsins-hagnadist-um-taepar-690-milljonir-haekkun-hlutabrefa-i-arnarlaxi/
419 https://stundin.is/grein/7018/borga-fimm-milljarda-fyrir-eldislaxkvota-i-noregi-en-ekkert-islandi/
420 https://stundin.is/grein/8886/norskur-eldisrisi-hefur-greitt-11-milljarda-fyrir-arnarlax-sem-gaeti-verid-58-milljarda-virdi/
421 https://stundin.is/grein/12089/norskt-fjarfestingarfelag-seldi-i-arnarlaxi-fyrir-1800-milljonir-hlutabrefin-hafa-tifaldast-iverdi/
422 https://stundin.is/grein/10455/island-gefur-storutgerdum-og-norskum-laxeldisfyrirtaekjum-kvota-fyrir-300-milljarda/
423 https://stundin.is/grein/11788/eigandi-arnarlax-greiddi-30-milljarda-fyrir-laxeldisleyfi-i-noregi-sem-island-gefu/
424 Arnarlax ehf. - Samstæðuársreikningur 2019
425 https://arnarlax.is/wp-content/uploads/icelandic-salmon-annual-report-2020_final.pdf
426 https://live.euronext.com/en/listview/company-press-release/251116#CompanyPressRelease-3401802
427 https://live.euronext.com/en/product/equities/NO0010724701-MERK
415
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kominn
í
meirihlutaeigu
erlendra félaga strax á árinu
2012. Hlutur íslenskra félaga
eykst
árið
2014
þegar
Tryggingar-miðstöðin
hf.
fjárfestir í Arnarlaxi hf. Það
liggja ekki fyrir upplýsingar um
eignarhald á árinu 2016 þar sem
íslensku félögin voru ekki skráð
sem hluthafar í Arnarlaxi AS þar
sem það var ekki heimilt á þeim
tíma 428. Arnarlax hf. kaupir
Fjarðalax ehf. á árinu 2016 og
með því kemur Fiskisund ehf.
inn sem hluthafi. Á árunum
2017-2019 minnkar hlutur
íslenskra félaga og feðganna
bæði vegna aukningar á hlutafé í
Mynd 9.8. Útgáfa á nýjum hlutum og verðmæti hluta yfir tímabilið 2013félaginu og ekki minnst vegna
2020. Hér er gengið út frá að verðmæti hluta breytist ekki fyrr en með
sölu hlutabréfa. Á þessum árum
útgáfu nýrra hluta.
eru frumkvöðlarnir að selja sinn
hlut og taka út ávinninginn og erlend félög að taka yfir og er þeirra hlutur kominn yfir 90% á
árinu 2019, þar af er SalMar ASA með yfir 50% hlut í Arnarlaxi AS. Á árinu 2020 byrja íslenskir
lífeyrissjóðir að kaupa í Arnarlax AS/ Icelandic salmon AS.
Samþjöppun eignarhalds
Það sem hefur verið að gerast í eignarhaldsfélagi Arnarlax ehf. er að mikil samþjöppun
eignarhalds hefur átt sér stað á síðustu árum. SalMar ASA er það félag sem í raun ræður ferðinni
með meira en 50% eignarhald í
móðurfélagi Arnarlax ehf. Aðilar
sem voru undir þegar lög um
fiskeldi voru samþykkt frá Alþingi
Íslendinga árið 2019 bentu nýlega
á eftirfarandi á samráðsgátt
stjórnvalda: 429
,,Sú samþjöppun á eignarhaldi sem
hefur átt sér stað í fiskeldi á sér vart
hliðstæðu hér á landi. Í dag eru 95%
framleiðsluheimilda samkvæmt
útgefnum rekstrarleyfum til
sjókvíaeldis í höndunum á tveimur
fyrirtækjasamstæðum. Ráðandi
hluthafar í samstæðunum eru tvær
fjölskyldur sem búa á eyjunni Froya í
Noregi, en þangað liggja nú allir
þræðir í laxeldi hérlendis. Fiskeldi í
sjókvíum á Íslandi er þannig peð í
tafli örfárra auðmanna í Noregi þar
sem mestu máli skiptir að kostnaður
sé sem lægstur, arðsemi sé sem
mest og að sú arðsemi og annar

428
429

Mynd 9.9. Eignarhlutur Íslendinga, félaga feðganna (Matthíasar
Garðarssonar og Kristian Matthíassonar) og ýmissa erlendra aðila.
Byggt á ársreikningum Arnarlax hf. Kvitholmen AS, Arnarlax AS,
Icelandic salmon AS, SalMar ASA og fleiri gögnum. Árið 2016 er
ekki með vegna þess að eignarhlutur íslenskra fyrirtækja var ekki
skráður í hluthafaskrá Arnarlax AS.

https://stundin.is/grein/8396/banki-i-luxemborg-heldur-leynd-yfir-naest-staersta-hluthafa-arnarlax/
https://samradsgatt.island.is/Skrar/$Cases/GetAdviceFile/?id=8ea9053d-a2a4-ec11-9baf-005056bcce7e
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ávinningur skili sér að fullu til Froya í Noregi, sem og til
örfárra samverkamanna á Íslandi“.

9.6 Ávinningur
Leikendur
Það er skýrt tekið fram að það er ekkert óeðlilegt eða
refsivert við að kaupa og selja hlutabréf svo lengi sem
það er gert inna ramma laga. Það sem er verið er að
gera athugasemd við og gagnrýna eru þeir aðilar sem
hafa verið leiðandi við hönnun á leikreglum, skjalfest í
lögum, sjálfum sér og sínum fyrirtækjum til fjárhagslegs ávinnings á kostnað annarra. Í því
sambandi er sérstaklega bent á stjórnarformann Arnarlax, Kjartan Ólafsson, sem einn af
fulltrúunum í starfshópi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fyrir stefnumótun í fiskeldi. 430
Hugsanlega verður niðurstaðan að hér á landi sé löglegt að hanna leikreglur samþykktar á Alþingi
Íslendinga sér og sínum til mikils fjárhagslegs ávinnings, það er þó hægt að komast að þeirri
niðurstöðu að siðferðið er ekki í hæstu hæðum.

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. Þá 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. 431 Slagkraftur fyrirtækjanna mun verða mikill og eins og einn
þingmaður bendir á í grein um
eignarhald
og
stærð Tafla 9.1. Hlutafjáreign og ávinningur einstakra hluthafa Icelandic salmon AS.
Hlutabréfaeign miðast við lok ársins 2020 og gengi í lok ársins 2021 sem var
fyrirtækja: 432
148 NOK/hlut. Við breytingu frá ISK í NOK er notað gengið 14,77.
,,Við það skapast sú hætta að
einn aðili stjórni stórum
landsvæðum
með
þeim
afleiðingum að samfélög,
sveitarstjórnir og stjórnvöld
eigi meira undir honum en
góðu hófi gegnir“.

Nafn

SalMar AS
Pactum AS
Gyða ehf
Haganes AS
Edinborg AS
Tryggingarmiðstöðin hf.

Kaup
Sala
Þús. NOK Þús. NOK
657
20,4
50,9
25,4
25,5
11,7

35
115
54,5
85,2
94,3
147,7

Eftirstandandi
Þús. hlutir Þús. NOK
17.798
826
1.000
350
195

Margföldun

2.634
122
148
52
29

4,1
11,6
4,0
5,4
4,8
12,6

Verðmæti hlutabréfa
Þrátt fyrir verulegt tap á rekstri Arnarlax flest árin hækkar gengi hlutabréfa einstakra fjárfesta
mikið eða allt að rúmlega tólffaldast (tafla 9.1). Það sem skýrir þessa miklu hækkun er ekkert
annað en verðmæti eldisleyfa. Í töflu 9.1 er gróflega lagt mat á ávinning einstakra hluthafa og í
sumum tilvikum er reiknað út frá sölu og kaupum hlutbréfa og í öðrum tilvikum út frá hagnaði
eignarhaldsfélags. Í þessu samhengi er verta að benda á að í sumum tilvikum er erfitt að rekja slóð
peninganna eins og í tilfelli Fiskisunds þar sem nafni fjárfestis er ekki alltaf sýnilegt.
Íslendingarnir selja
Íslensk félög sem fjárfestu í Arnarlaxi á fyrstu árunum eru búin að selja öll eða stóran hluta af
sínum hlutabréfum:
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9d0e56b5-87fa-11e7-9419-005056bc4d74
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/09/16.-Baendabladid-2021-08-26.pdf
432 http://www.bb.is/2022/03/eignarhald-i-laxeldi-a-island/
430
431
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 Tryggingarmiðstöðin hf.: Félagið kom fyrst að Arnarlaxi 2014, náði að u.þ.b. 12 falda
verðmæti hlutafjárins.
 Fiskisund ehf.: Félagið kom fyrst að fjárfestingu í Fjarðalaxi árið 2013 og seldi til
Arnarlax árið 2016 og fékk fyrir um 3 milljarða króna, um 40% í formi hlutafjár. Erfitt
hefur reynst að rekja slóð pening hjá Fjarðalax en margt bendir til að ávöxtun hafi verið
lítil sem engin á þeirra hlut í Arnarlaxi. Líklega má rekja það til árangurstengds
kaupsamnings en afkoman var slök á meðan félagið var rekið undir nafni Fjarðarlax
fram til ársins 2019 (kafli 3.1).
 Gyða ehf.: Kjartan Ólafsson stjórnarformaður kaupir Gyðu ehf. af frumkvöðlum Arnarlax
árið 2014. Hlutabréf hafa verið keypt og seld með góðum hagnaði undanfarin ár og
hefur náðst að fjórfalda verðmætin. Búið er að greiða allt sem lagt var í félagið og eftir
standa um 150 milljónir NOK eða um tveir milljarða ISK.

Feðgarnir selja
Feðgarnir, Matthías Garðarson með eignarhaldsfélagið Edinborg AS og Kristian Matthíasson með
eignarhaldsfélagið Haganes AS sem komu að félaginu árið 2011 er búnir að margfalda það sem
upphaflega var lagt í félagið:
 Edinborg AS: Félagið hefur u.þ.b. fimmfaldað verðmætin, búinn að fá greitt meira en
þrefalt sem var lagt í félagið og á ennþá hlutafé fyrir um 30 milljónir NOK eða um 430
milljarða ISK.
 Haganes AS: Félagið hefur u.þ.b. fimmfaldað verðmætin og búinn að fá til baka tæplega
fjórfalda þá upphæð sem upphaflega var fjárfest í Arnarlaxi og á ennþá í félaginu um 50
milljónir NOK eða um 770 milljónir ISK.

Feðgunum hefur því tekist að hagnast mikið
á ,,sölu eldisleyfa“ hér á landi eins og þeim
Feðgunum, Matthíasi Garðarssyni og
tókst í Noregi. 433 Þar virðist sala á Salmus
Kristjan Matthíassyni hefur tekist að græða
Akva AS hafa skilað tæpum 80 milljónum
stórfé á sölu eldisleyfa bæði á Íslandi og
NOK. 434 Miðað við hve feðgarnir koma
Noregi.
snemma inn í Arnarlax með sína fjárfestingu er þeirra ávöxtun tiltölulega lág
sem skýrist væntanlega af því að verðmæti
fiskvinnslubúnaðar sem lagður var inn í Arnarlax hf. voru færð niður þar sem búnaðurinn hefur
ekki nýst fyrirtækinu.
Erlendir frumkvöðlar græða
Erlendir aðilar sem fjárfestu í hlutabréfum
sérstaklega á árunum 2013 og 2016 og selt
Í samtölum við íslenska starfsmenn
sinn hlut að öllu leiti eða að hluta hafa
laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu erlendra
hagnast verulega:
aðila hefur komið fram að þeir hafi verið
 Pactum AS: Félagið kom fyrst að
sviknir af loforðum um ákveðna hlutdeild í
fjármögnun á Arnarlaxi árið 2013
félögunum.
hefur u.þ.b. 12 faldað verðmæti
hlutabréfanna. Nú þegar hefur
félagið selt hlutabréf fyrir rúmleg
fimmfalt upphaflega fjárfestingu og átti eignir fyrir um 120 milljónir NOK í lok ársins
2020 (Þeir seldu síðan öll hlutabréf seinni hluta ársins 2021, kafli 8.3).
 SalMar ASA: Félagið hefur selt lítið af sínum hlutabréfum enda í þeirri stöð ef þeir selja
geta þeir misst þá stöðu að vera meirihlutaeigendur. SalMar ASA kom fyrsta að
hlutabréfakaupum í Arnarlaxi á árinu 2015 og hefur náð að fjórfalda verðmæti sinna
hlutabréfa.
433
434

https://kjarninn.is/skodun/2016-10-14-islenskir-fedgar-seldu-eldisleyfi-i-noregi-med-miklum-hagnadi/
Årsregnskapet 2013 – Salmus AS
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Þeir sem voru sviknir?
Í samtölum við starfsmenn
laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu erlendra aðila
hefur komið fram að þeir
hafi verið sviknir af
loforðum um ákveðna
hlutdeild í félögunum.
A.m.k. í sumum tilvikum
hafa íslenskir starfsmenn
hætt hjá fyrirtækinu vegna
þess að þeim hefur ekki
fundist þeir fá sanngjarna
meðhöndlun. Á þessu stigi
er ekki ljóst í hve miklu
mæli um að ræða skriflega
samninga
á
milli
starfsmanns og erlendra
meirihlutaeigenda
fyrirtækjanna.

Mynd 9.10. Hagnaður, markaðsverð og framleiðslukostnaður í norsku
laxeldi á árunum 2011 til 2020.

9.7 Hvað er framundan?
Framleiðslukostnaður
Framleiðslukostnaður er hærri hér á landi
Arnarlax er að fá tiltölulega hátt verð fyrir
en í festum samkeppnislöndum sem kallar
sína afurð en framleiðslukostnaður er of hár.
á áskoranir með lækkandi markaðsverði.
Eflaust minnkar munurinn á framleiðslukostnaði hjá Arnarlaxi og öðrum rekstrareiningum SalMar ASA eftir því sem
starfsmenn ná betri tökum á eldinu og rekstrinum. Það skal þó haft í huga umhverfisaðstæður
eru lakari hér á landi en á eldissvæðum SalMar í Noregi sem kallar á áskoranir. Þar má t.d. nefna
meiri afföll vegna vetrakulda, minni vöxtur á eldisfiski og meiri áhætta, ekki hægt að setja út seiði
allt árið, lakari nýting á fjárfestingu þar sem ekki er hægt að hafa sama þéttleika á fiski og í
samkeppnislöndum o.s.frv. Jafnframt má gera ráð fyrir að umhverfiskostnaður aukist með auknu
umfangi eldisins og meiri kröfum á næstu árum.

Samkeppnishæfni
Framleiðslukostnaður er hærri hjá Arnarlaxi
en almennt í samkeppnislöndum 435 sem hefur
Reksturinn hefur litlu skilað og eru það
veruleg áhrif á samkeppnishæfnina þegar
eldisleyfin sem eru forsenda framtíðarmarkaðsverð lækkar. Undanfarin ár hefur
hagnaðar
sem að mestu er búið að taka
markaðsverð verið hátt og afkoma í greininni
út.
verið mjög góð (mynd 9.10) 436 en þannig mun
það ekki verða að eilífu. Ísland er á jaðarsvæði
fyrir sjókvíaeldi og það má gera ráð fyrir
miklum breytileika í afkomu á milli ára eins og hefur verið fram að þessu. Afkoman mun
væntanlega vera betri í hlýjum árum og lakari í köldum árum, sérstaklega ef sjávarhiti fer að og
jafnvel undir 0°C í köldum vetrum samfara löngum óveðursköflum.
https://corpsite.azureedge.net/corpsite/wp-content/uploads/2021/05/Salmon-Industry-Handbook-2021.pdf
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tall-og-analyse/Statistiske-publikasjoner/Loennsomhetsundersoekelser-for-laks-ogregnbueoerret
435
436
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Eldisleyfi forsenda meiri framtíðarhagnaðar
Haft skal í huga að það er búið að taka út
framtíðarhagnaðinn, margir búnir að taka
Rekstur Arnarlax mun ekki standa undir
sitt út að öllu leyti eða að stórum hluta.
Þannig hafa málum verið komið fyrir að
mikilli gjaldtöku. Það gæti aftur á móti
verðmætin eru fyrst og fremst falin í
hagnaður af sölu hlutabréfa gert en þann
eldisleyfunum. Ef og þegar Arnarlaxi tekst
ávinning geta íslensk stjórnvöld ekki
að fá 14.500 tonn eldisleyfi að verðmæti
innheimt þar sem Arnarlax er skráður á
yfir 20 milljarða ISK má gera ráð fyrir að
erlendum hlutabréfamarkaði og að mestu í
verðmæti hlutabréfa Arnarlax aukist. Það
eigu erlendra aðila.
kann þó að ráðast af því hvort og í hve miklu
mæli búið er að taka væntanlega ávinning
inn í væntingarnar um framtíðarhagnað.
Væntingar um aukin eldisleyfi munu líkleg viðhalda núverandi gengi og öllum líkindum hækka þó
svo að tap verði á rekstrinum. Þegar hluthafar eru búnir að taka út ávinninginn með nýjum
ókeypis eldisleyfum mun vera þrýstingur á að gengið lækki og þá í takt við að hve miklu leyti
framleiðslukostnaður er hærri hér á landi en í samkeppnislöndum.

Aukin gjaldtaka
Það er ekki talið að reksturinn skili miklu og fjárhagslegur ávinningur hluthafa Arnarlax felist
fyrst og fremst í eldisleyfunum. Aukin gjaldtaka mun draga verulega úr samkeppnishæfni
Arnarlax og fyrst og fremst bitna á þeim sem koma seint inn sem hluthafar eins og íslenskir
lífeyrissjóðir. Þeir sem fjárfestu snemma eru búnir að ná ofsahagnaði í gegnum verðlagningu á
eldisleyfum og það þarf mjög mikið til að þeir tapi hluta eða að öllu leiti þeirri fjárfestingu sem
lögð hefur verið í félagið. Meiri gjaldtaka getur aukið taprekstur Arnarlax og fleiri félaga og
stuðlað að rekstrarvandamálum og lækkun á gengi hlutabréfa á markaði samfara lækkun á
markaðsverði. Aftur á móti gæti væntanlegur hagnaður af sölu hlutabréfa staðið undir verulegu
gjaldi en það hafa íslensk stjórnvöld ekkert með að gera þar sem félögin eru skráð á erlendum
markaði og eru að mestu í eigu erlendra aðila.
Mat á tímasetningu sölu
Þegar búið er að taka út framtíðarhagnaðinn að mestu leiti koma íslenskir lífeyrissjóðir fyrst að
borðinu. Á árinu 2020 fjárfesti Gildi fyrir um 3 milljarða ISK og Stefnir fyrir 1,5 milljarð ISK. Fram
að þessu hafa þeir sem hafa selt hagnast mikið við sölu sem má rekja til verðmæti eldisleyfanna.
Hlutabréf Arnarlax hafa hækkað mikið frá því þau fóru á erlendan hlutabréfamarkað og spurning
hvernig þróunin verður framundan og í stuttu máli gætu m.a. eftirfarandi þættir haft mikil áhrif:
Eldisleyfi

Umhverfisaðstæður
Rekstrarniðurstaða

Jákvæð þróun
Það fáist fljótlega 14.500 tonna
viðbótareldisleyfi til eldis á frjóum
laxi.
Það verði tiltölulega hlýtt á næstu
árum og þá sérstaklega yfir
vetramánuðina.
Markaðsverði verði hátt og félagið
nái að skila hagnaði samfara
bættum rekstri.

Neikvæð þróun
Félagið fái 14.500 tonna heimildir en
eldisleyfið miðist við ófrjóa laxa.

Það komi nokkrir kaldir vetur og mikil
afföll verði á eldisfiski.
Markaðsverð fari niður að meðalframleiðslukostnaði á heimsvísu og
mikið tap verði hjá ísenskum
laxeldisfyrirtækjum.

Hvenær á að selja?
Íslenskir lífeyrissjóðir sem nú þegar eru búnir að kaupa hlutabréf í Arnarlaxi þurfa að vega og
meta hvenær best er að selja:
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Selja strax: Versta sviðsmyndin er að það komi nokkrir kaldir vetur, afföll verði mikil á
eldisfiski, markaðsverð lækki niður að meðalframleiðslukostnaði laxeldisfyrirtækja á
heimsvísu og ekki fáist meiri leyfi til eldis á frjóum laxi á næstu árum eða jafnvel
áratugum.
Selja seinna: Eldisleyfin eru verðmætin og tekið tillit til þess hve vel olígörkunum hefur
tekist til fram að þessu eru frekar meiri en minni líkur á að það fáist fljótlega
viðbótareldisleyfi af frjóum eldislaxi. Samfara mildum vetrum og hagstæðu
markaðasverði getur verið að skynsamlegt að bíða aðeins með sölu á hlutabréfum.
Óvissan er að hve miklu leiti búið er að taka út framtíðarhagnaðinn sem felst í
væntanlegum viðbótaeldisleyfum.
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Viðauki 1. Tjón á búnaði

Tjón hjá Arnarlax
Það vekur athygli hve mikið er um tjón á búnaði sem mögulega hafa leitt til slysasleppinga hjá
Arnarlaxi (tafla 1). Niðurstaðan er að á árunum 2018-2020 eru tvær tilkynningar á ári um tjón á
búnaði hjá Arnarlaxi og á árinu 2021 var tilkynnt um eitt tjón.
Tafla 1. Tjóna á búnaði hjá Arnarlaxi á árunum 2018-2020.
•
•
•

•

•
•
•
•

Ágúst 2021: Þann 29. ágúst uppgötvaðist gat að stærð 2.5 x 2.5 metrar á 2. metra dýpi á kví nr.11 á
Haganesi í Arnarfirði. 437
Apríl 2020: Tilkynning frá Arnarlaxi (Fjarðalaxi) miðvikudaginn 15. apríl um gat á nótarpoka einnar sjókvíar
Arnarlax við Eyri í Patreksfirði. Gatið á botni nótarpokans eða á 35m dýpi og var það um 100x100 cm 438.
Talið var að slæmt veður hafi valdið því að lift-up búnaður hafi nuddast við nótarpokann og myndað gat.
Einnig höfðu nýlega verið töluverð afföll sem gætu hafa valdið álagi á búnaðinn. 439
Apríl 2020: Tilkynning frá Arnarlaxi fimmtudaginn 2. apríl um þrjú göt á nótarpoka einnar sjókvíar við
Hringsdal í Arnarfirði. Rifurnar voru á 1,5 m dýpi og var lengd þeirra 20 cm, 50 cm og 100 cm lóðrétt niður
nótarpokann 440. Ástæðan var talin tvíþætt, Í fyrsta lagi var mjög slæmt veður 2 dögum áður en rifan
uppgötvast og í öðru lagi vantaði gula hlíf á króka sem notaðir eru til að hengja upp nótarpoka. 441
Ágúst 2019: Tilkynning frá Arnarlaxi (Fjarðalaxi) föstudaginn 16. ágúst um gat á nótarpoka einnar sjókvíar
Arnarlax við Laugardal í Tálknafirði. Gatið var um 7cm x 12cm og á 2m dýpi 442.
Janúar 2019: Tilkynning um gat á nótarpoka einnar sjókvíar Arnarlax við Hringsdal í Arnarfirði þann 22.
janúar. Gatið var um 15cm x 50cm og á 20m dýpi 443. Orsök tjónsins reyndist vera galli í framleiðslu
nótarpokans 444.
Júlí 2018: Tilkynning frá Fjarðalaxi (Arnarlax) um fisk utan kvíar og gat á nótarpoka sjókvíar fyrirtækisins
að Laugardal í Tálknafirði að morgni 6. júlí 445.
Febrúar 2018: Tilkynning frá Arnarlaxi þann 12. febrúar um að tjón hefði orðið daginn áður á tveimur
sjókvíum fyrirtækisins, annarri í Laugardal Tálknafirði og hinni í Hringsdal Arnarfirði. Mörg göt á netpokum
fundust annarrar kvíarinnar og í hinu tilvikinu var innri flothringur brotinn 446 . Matvælastofnun gaf síðan frá
sér eftirlitsskýrslu þann 23. mars 447

Af hverju tíð tjón?
Tjón á búnaði eru mjög mismunandi eftir fyrirtækjum hér á landi sem að einhverju leiti skýrist
af mismunandi umfangi (mynd 5.1). Í Noregi eru tjón sem hafa leitt til slysasleppinga aðallega
tengd því að verklagi hafi verið ábótavant 448. Í
tilfelli Arnarlax er það búnaður sem er að gefa
sig sem í einhverjum tilvikum má e.t.v. rekja til
Það verkur athygli hve tíð tjón er á búnaði
þess að verklagi hafi verið ábótavant.
Ýtarlegri upplýsingar er að finna í
greinagerðinni Áhættumat erfðablöndunar í
umhverfismati áætlana. 449

hjá Arnarlaxi þrátt fyrir að búið sé að
innleiða búnaðarstaðalinn NS 9415.

https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/arnarlax/210906-eftirlit-strok-arnarfjordur-arnarlax.pdf
https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/gat-a-sjokvi-i-patreksfirdi
439 https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/fjardalax/200508-eftirlit-fjardalax.pdf
440 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/got-a-sjokvi-i-arnarfirdi
441 https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/arnarlax/200420-eftirlit-arnarlax.pdf
442 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/gat-a-sjokvi-i-talknafiri
443 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/gat-a-sjokvi-i-arnarfiri
444 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/gat-a-sjokvi-i-arnarfiri-niurstour-eftirlits
445 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/slysaslepping-i-talknafiri
446 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/tjon-a-sjokvium-arnarlax
447 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/eftirlit-vegna-tjons-a-sjokvium-arnarlax
448 https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tall-og-analyse/Roemmingsstatistikk/Omstendigheter-ved-roemming-2014-2019
449 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/12/Ahaettumat-erfdablondunar-i-umhverfismati-aaetlanna-08.12.2021.pdf
437
438
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Mynd 1. Tíðni tjóna eftir sjókvíaeldisfyrirtækjum árin 2018-2020. Byggt á gögnum frá Matvælastofnun. 450

450

https://www.mast.is/is/maelabord-fiskeldis/rekstrarleyfi-og-eftirlitsskyrslur

77 | síða

1. útgáfa

Arnarlax – Leiðin til fjárhagslegs ávinnings

Viðauki 2. Slysasleppingar

Matvælastofnun hefur talið ástæðu til að krefjast

Tjón á eldisbúnaði sem hafa verið
þess að stofnunin verði upplýst ef rekstraraðili
tilkynnt til Matvælastofnunar hafa
verður var við atriði sem mögulega geta bent til
verið óvanalega algeng hjá Arnarlaxi
þess að fiskur hafi strokið.
(viðauki 1). Minna er þó vitað um
hvort og þá í hve miklu mæli eldislax
hafi sloppið úr eldiskvíum (tafla 1).
Matvælastofnun hefur talið ástæðu til að krefjast þess af Arnarlaxi að stofnunin verði upplýst ef
rekstraraðili verður var við atriði sem mögulega geta bent til þess að fiskur hafi strokið. 451 Á
árunum 2018-2021 hafa átt sér stað átta tilkynnt tjón hjá Arnarlaxi og í sjö tilfellum er um að
ræða gat á netpoka og því ekki hægt að útiloka slysasleppingu. Arnarlax hefur aðeins í einu tilfelli
tilkynnt að eldislax hafi strokið eða um 300 laxar úr tjóni frá 6. júlí 2018 í Laugardal í Tálknafirði
(tafla 1). Hafrannsóknastofnun áætlar að úr tveimur slysasleppingum hjá Arnarlaxi hafi sloppið
um 11.000 eldislaxar 452. Hve mikið af eldislaxi hefur raunverulega sloppið hjá Arnarlaxi er því
ekki nákvæmar heimildir um enda hefur vöktun verið verulega ábótavant og ekki skoða hvort og
í hve miklu mæli eldislax hafi gengið upp í nærliggjandi veiðiár eins og gert er t.d. í Noregi. 453

Það er dálítil kaldhæðni í því að fljótlega eftir að áhættumat erfðablöndunar var lagt til af
stefnumótunarhópnum sem Kjartan Ólafsson, stjórnarformaður Arnarlax sat í fór eldislax að
sleppa úr sjókvíum hjá félaginu. Eins og bent hefur verið á þá er enginn hvati í áhættumati
erfðablöndunar til þess að skara frammúr í umhverfismálum heldur verður öllum refsað jafnt og
umhverfissóðarnir fá að njóta sín. 454
Tafla 1. Slysasleppingar hjá Arnarlaxi á árunum 2018-2020.
•
•
•
•
•
•

•

29. ágúst 2021: Gat á netpoka einna kvíar við Haganesi í Arnarfirði. Ekki er hægt að útiloka að fiskur hafi strokið. 455
15. apríl 2020: Gat á botni nótarpokans einnar sjókvíar Arnarlax við Eyri í Patreksfirði. Í kvínni voru um 100.000 laxar
með meðalþyngd 6,8 kg 456. Fjöldi strokulaxa óþekkt.
2. apríl 2020: Þrjú göt á nótarpoka einnar sjókvíar Arnarlax við Hringsdal í Arnarfirði. Í kvínni voru um 88.500 laxar með
meðalþyngd 7,9 kg 457. Fjöldi strokulaxa óþekkt.
16. ágúst 2019: Gat á nótarpoka einnar sjókvíar Arnarlax við Laugardal í Tálknafirði. Um 179.000 laxar í kvínni með
meðalþyngd 280g 458. Fjöldi strokulaxa óþekkt.
22. janúar 2019: Gat á nótarpoka einnar sjókvíar Arnarlax við Hringsdal í Arnarfirði. Voru um 157.000 laxar í kvínni með
meðalþyngd 1,3 kg 459. Fram kom í fréttatilkynningu að enginn lax hafi veiðst 460. Skv. útreikningi Hafrannsóknastofnunar
var talið að um 8.600 eldislaxar hafi sloppið 461.
6. júlí 2018: Gat á netpoka í Laugardal í Tálknafirði Meðalþyngd fiska í umræddri kví var 3,5 kg og voru um 150.000
fiskar í kvínni. Fimm eldislaxar veiðst í net eftir slysasleppinguna 462. Misræmi í tölum fyrirtækisins upp á 4.981 fiskar.
Mat Arnarlax var að um 300 fiskar hafi sloppið og er matið byggt á tölum um endurveiði, skekkju í talningarbúnaði,
fóðurnýtingu á eldistímanum og stærri afföllum. Matvælastofnun gat ekki sannreynt niðurstöður fyrirtækisins 463. Skv.
útreikningi Hafrannsóknastofnunar var talið að rúmlega tvö þúsund eldislaxar hafi sloppið 464
12. febrúar 2018: Tjón á tveimur sjókvíum fyrirtækisins, annarri í Tálknafirði og hinni í Arnarfirði. Í Hringsdal var
meðalþyngd fisksins rúmlega 7 kg og fjöldi fiska um 53.000. Álit Matvælastofnunar út frá gögnum, ljósmyndum og
lýsingum kafara, er að litlar líkur séu á að fiskar hafi sloppið úr sjókví fyrirtækisins í Arnarfirði áður en viðgerð fór
fram 465.

https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/arnarlax/200420-eftirlit-arnarlax.pdf
https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/taekni-ahaettumat_isl11974661206809.pdf
453 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/12/Ahaettumat-erfdablondunar-i-umhverfismati-aaetlanna-08.12.2021.pdf
454 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf
455 https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/arnarlax/210906-eftirlit-strok-arnarfjordur-arnarlax.pdf
456 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/gat-a-sjokvi-i-patreksfirdi
457 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/got-a-sjokvi-i-arnarfirdi
458 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/gat-a-sjokvi-i-talknafiri
459 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/gat-a-sjokvi-i-arnarfiri
460 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/gat-a-sjokvi-i-arnarfiri-niurstour-eftirlits
461 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/taekni-ahaettumat_isl11974661206809.pdf
462 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/slysaslepping-i-talknafiri
463 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/umfang-slysasleppingar-i-talknafiri-i-sumar-skv-slaturtolum
464 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/taekni-ahaettumat_isl11974661206809.pdf
465 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/tjon-a-sjokvium-arnarlax
451
452
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Viðauki 3. Afföll á fiski

Umhverfisaðstæður eru erfiðar fyrir eldislaxa yfir köldustu vetramánuðina sem hefur oft valdið
miklum afföllum á eldisfiski hjá Arnarlaxi og öðrum laxeldisfyrirtækjum. Jafnframt hefur
nýrnaveiki veikt mótstöðuafl fisksins og valdið afföllum. 466 Það er einkum árin 2018 og 2020 sem
afföll hafa verið mikil en einnig hefur þurft að farga eldisfiski s.s. árið 2017. 467

Afföll 2018
Í árskýrslu dýralæknis fisksjúkdóma kemur fram að í febrúar 2018 olli aftakaveður tjóni á sjókví
á sunnanverðum Vestfjörðum. Gripið var til neyðarráðstafana, sem m.a. gengu út á að selflytja
laxinn yfir í heila kví, en slíkt getur verið afar áhættusamt þegar sjávarhiti er aðeins 1-2°C líkt og
í viðkomandi tilfelli. Við flutning hlaut fiskurinn roðáverka sem leiddu til talsverðra affalla áður
en yfir gekk. Þegar roð skaddast með þessum hætti eru svokallaðar "roð og sporðrotsbakteríur"
ávallt tilbúnar til atlögu. 468 Hér er um að ræða eldissvæði við Laugardal í Tálknafirði. Í mars voru
fréttir um mikil afföll við Hringdal sem rakin voru
til sjávarkulda. 469 Talið var að afföllin úr þessum
tveimur tjónum væru 900 tonn. 470 Ástæðurnar
Mikil afföll á eldisfiski má fyrst og
fyrir dauðanum voru taldar þrjár: sjávarkuldi,
fremst rekja til sjávarkulda og
nýrnaveiki og að laxinn geti særst þegar verið er
langvarandi
óveðurs yfir köldustu
að ná honum upp úr kvíunum og að hann geti
vetramánuðina.
drepist í kjölfarið. 471 Talið var að laxadauðinn hjá
Arnarlaxi minnkaði ársframleiðsluna um þrjú
þúsund tonn. 472
Afföll 2020
Mikil afföll áttu sér stað í sjókvíum í Hringsdal í Arnarfirði í febrúar. 473 Fengið var nótarskip til að
dæla upp dauðum fiski 474 og erlend skip til að flytja meltu úr dauðum fiski til Noregs. 475 Jafnframt
var fengið sláturskipið Norwegian Gannet 476 sem flutti eldisfiskinn erlendis til pökkunar. 477

Í árskýrslu dýralæknis fisksjúkdóma kemur fram að langvarandi óveðurstíð ríkti sem leiddi til
roðáverka á sláturklárum laxi í sjókvíum við Hringsdal í Arnarfirði. Gripið var til
neyðarráðstafana og fullkomið sláturskip fengið til landsins frá Noregi til að hraða slátrun í
samvinnu við vinnsluna á Bíldudal og bjargaði þessi ráðstöfun gríðarlega miklum verðmætum.
Alls voru fjarlægðir um 130 þúsund laxar, mest þó úr einni kví (800 tonn) og fargað til
meltugerðar. Sérútbúin skip komu frá Hordafôr í Noregi til að ná upp dauðfiski til meltugerðar. 478

Í ársreikningi Arnarlax kemur fram heildar slátrun í febrúar var 2,2 þús.tonn. Samkvæmt mati
mun viðbótar kostnaður vegna þeirra aðgerða sem gripið var til, til að lækka laxadauða, vera á
milli 700-800 þúsund evrur á fyrsta ársfjórðungi 2020. Kostnaður vegna laxadauðans, sem er
skilgreindur sem sértæk breyting lífmassa, var áætlaður um 2,2 milljónir evra. 479

466
467
468

https://ilaks.no/gir-seg-som-toppsjef-i-arnarlax-oppbygging-av-lakseoppdrett-pa-sagaoya-har-vaert-meget-krevende/
https://stundin.is/grein/6045/megnid-af-theim-400-tonnum-af-fiski-sem-voru-urdud-koma-ur-laxeldinu/?plan=web

https://www.mast.is/static/files/library/Sk%C3%BDrslur/%C3%81rssk%C3%BDrsla%20d%C3%BDral%C3%A6knis%20fisksj%
C3%BAkd%C3%B3ma%202018.pdf
469 https://stundin.is/grein/6424/storfelldur-laxadaudi-hja-arnarlaxi-ut-af-kulda/
470 https://stundin.is/grein/6494/900-tonn-af-eldislaxi-i-suginn-hja-arnarlaxi/
471 https://stundin.is/grein/6438/um-500-tonn-af-eldislaxi-drapust-hja-arnarlaxi-i-sidustu-viku/
472 https://stundin.is/grein/6798/laxadaudinn-hja-arnarlaxi-minnkar-arsframleidsluna-um-3-thusund-tonn/
473 https://www.mbl.is/200milur/frettir/2020/02/20/yfir_500_tonn_af_laxi_drapust_i_arnarfirdi/
474 https://stundin.is/grein/10496/daelir-upp-100-tonnum-daudum-eldislaxi-ur-kviunum-i-arnarfirdi/
475 https://stundin.is/grein/10521/skip-sem-flutt-getur-3200-tonn-af-meltu-ur-daudum-eldislaxi-komid-bildudal/
476 https://www.mbl.is/200milur/frettir/2020/02/12/norwegian_gannet_til_islands_vegna_laxadauda/
477 https://stundin.is/grein/10499/fljotandi-slaturverksmidjan-sulan-hjalpar-arnarlaxi-ad-fordast-laxadauda/
478 https://www.mast.is/static/files/skyrslur/arsskyrsla-dyralaeknis-fisksjukdoma-2020.pdf
479

Arnarlax ehf. - Samstæðuársreikningur 2019
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Afföll 2021
Með tilkomu mæliborðs fiskeldis 480 hefur upplýsingagjöf um fiskeldi batnað mikið. Skráð afföll á
eldisfiski árinu 2021 þar sem Arnarlax er einn með eldi í Arnarfirði voru um 11% en á árinu 2020
um 15% (mynd 1). Arnarlax og Arctic Fish Farm eru sameinilega með eldi í Patreks- og Tálknafirði
og þar voru skráð afföllin 10% bæði árin (mynd 2).

Mynd 1. Afföll á eldislaxi hjá
Arnarlaxi í Arnarfirði. Sótt
12.03.2022 481

Mynd 2. Afföll á eldislaxi hjá
Arnarlaxi og Arctic Fish Farm
í Patreks- og Tálknafirði.Sótt
12.03.2022 482

https://www.mast.is/is/maelabord-fiskeldis
https://www.mast.is/is/maelabord-fiskeldis
482 https://www.mast.is/is/maelabord-fiskeldis
480
481
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Laxalús á eldislaxi
Á árunum 2017 og 2018 var há tíðni á laxalús á eldislaxi í Arnarfirði og fjöldi kynþroska kvenlúsa
á fiski stundum tveggja stafa tala þrátt fyrir tiltölulega lítið umfang í eldinu (mynd 1). Á árinu
2019 var meðalfjöldi kvenlúsa 0,53 og 0,19 á árinu 2020. 483 Á síðustu árum hefur meðalfjöldi
kvenlúsa eftir mánuðum mest verið um ein lús á eldislaxi bæði í Arnarfirði og Patreks- og
Tálknafirði (myndir 2 og 3) og má eflast sjá það í samhengi við auknar mótvægisaðgerðir við að
halda lúsinni í skefjum. Arnarlax (Fjarðarlax) hefur einn verið með laxeldi í sjókvíum í Arnarfirði
en í Patreks- og Tálknafirði hefur Arctic Fish Farm einnig verið með eldi.

Mynd 1. Tíðni laxalúsar á tveimur árgangasvæðum hjá Arnarlaxi í Arnarfirði, Hringsdal og Tjaldanesi 484.

Mynd 2. Meðalfjöldi kvenlúsa á eldislaxi í
Arnarfirði hjá Arnarlaxi. Sótt 09.02.2022. 485

Mynd 3. Meðalfjöldi kvenlúsa á eldislaxi í
Patreks- og Tálknafirði Arnarlaxi og Arctic
Fish. Sótt 09.02.2022. 486

https://arnarlax.is/wp-content/uploads/sustainability-report-2020_final.pdf
https://strandbunadur.is/wp-content/uploads/2018/03/Jon-orn.pdf
485 https://www.mast.is/is/maelabord-fiskeldis
486 https://www.mast.is/is/maelabord-fiskeldis
483
484
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Mótvægisaðgerðir
Arnarlax hefur verið með mótvægisaðgerðir á seinni árum s.s. hrognkelsaseiði og ,,lúsapils“ sem
hafa dregið úr áhrifunum. 487 Þrátt fyrir það hefur Fisksjúkdómanefnd þurft að gefa heimildir til
notkunar á lúsalyfjum til að hemja laxalúsina og fiskilúsina á hverju ári á síðustu árum:
•

•
•
•
•
•
•
•

2021: Heimild í október mánuði til lúsalyfjameðhöndlunar við Haganes og í Fossfirði inn af
Arnarfirði. 488
2021: Heimild í september mánuði til lúsalyfjameðhöndlunar við Eyri í Patreksfirði. 489
2020: Heimild í nóvember mánuði til lúsalyfjameðhöndlunar við Laugardal í Tálknafirði. 490
2020: Heimild í október mánuði til lúsalyfjameðhöndlunar við Steinanesi í Arnarfirði. 491
2020: Heimild í maí mánuði til lúsalyfjameðhöndlunar við Tjaldanes í Arnarfirði. 492
2019: Heimild til lúsalyfjameðhöndlunar við Tjaldanes og Hringsdal í Arnarfirði og Eyri
Patreksfirði gegn fiskilús 493 494.
2018: Heimiluð var umbeðin lúsalyfjameðhöndlun við Laugardal í Tálknafirði 495, Steinanesi í
Arnarfirði 496 og við Hringsdal í Arnarfirði 497, en hafnað við Eyri í Patreksfirði 498 499.
2017: Fyrsta heimildin til notkunar lyfja í Hringsdal í Arnarfirði í byrjun júní 2017 til
meðhöndlunar á laxalús 500.

Niðurstaðan er því sú að lyfjameðhöndlun
er orðin árleg mótvægisaðgerð hjá
Arnarlaxi á sunnanverðum Vestfjörðum til
að hemja laxa- og fiskilúsina. Það skal þó
haft í huga að í flestum tilvikum er um að
ræða
lúsalyfjameðhöndlun
vegna
fiskilúsar. 501

Arnarlax hefur fram að þessu haldið sig
innan viðmiða ASC staðalsins en það verður
meiri áskorun með auknum kröfum íslenskra
stjórnvalda.

Markmið og árangur
Það er mismunandi á milli landa hve oft er
heimilt að nota lúsalyf til meðhöndlunar á
Tíðni laxalúsar er töluvert meiri á eldislaxi
eldislaxi í sjókvíum. Í tilfelli Arnarlax er
hjá Arnarlaxi ehf. en hjá móðurfélaginu
miðað við kröfur í ASC staðlinum þ.e.a.s.
SalMar ASA í Noregi.
hafa minna en þrjár meðhöndlanir fyrir
hverja kynslóð. 502 Arnarlax hefur náð
sínum markmiðum fyrir árin 2019 og
2020. 503 Hér skiptir að sjálfsögðu miklu máli hvaða viðmiðið er haft fyrir fjölda laxalúsa á
eldislaxi við lyfjameðhöndlun. Framan af hafa ekki strangar reglur gilt um hámarks tíðni laxalúsa
á eldislaxi hér á landi. Á síðasta ári voru kröfur auknar verulega með útgáfu á reglugerð nr.
1062/2021 um fiskeldi. 504 Það kallar á auknar áskoranir við framkvæmd mótvægisaðgerða til
að halda laxalúsinni niðri án notkunar laxalúsalyfja. Móðurfélagið SalMar ASA er með góð gögn
yfir meðaltal laxalúsa á eldislaxi frá árinu 2016 og alla mánuði ársins með undir 0,3 lúsum á hvern
https://arnarlax.is/wp-content/uploads/sustainability-report-2020_final.pdf
https://www.mast.is/static/files/fundargerdir/fisksjukdomanefnd-fundargerd-211006.pdf
489 https://www.mast.is/static/files/fundargerdir/fisksjukdomanefnd-fundargerd-210921.docx.pdf
490 https://www.mast.is/static/files/fundargerdir/fisksjukdomanefnd-fundargerd-201106.pdf
491 https://www.mast.is/static/files/fundargerdir/fundargerd-fisksjukdomanefnd-201012.pdf
492 https://www.mast.is/static/files/fundargerdir/fundargerd-fisksjukdomanefnd-200526.pdf
493 https://www.mast.is/static/files/fundargerdir/fundargerd_fisksjukdomanefnd_190923.pdf
494 https://www.mast.is/static/files/skyrslur/arsskyrsla-dyralaeknis-fisksjukdoma-2019.pdf
495 https://www.mast.is/static/files/library/Fundarger%C3%B0ir/Fisksjukdomanefnd-medhondlun-lax-medAlphaMax180622.pdf
496 https://www.mast.is/static/files/library/Fundarger%C3%B0ir/fundargerd-Fisksjukdomanefnd-180911.pdf
497 https://www.mast.is/static/files/library/Fundarger%C3%B0ir/fundargerd-Fisksjukdomanefnd-181005.pdf
498 https://www.mast.is/static/files/library/Fundarger%C3%B0ir/fundargerd-Fisksjukdomanefnd-181026.pdf
499 https://www.mast.is/static/files/library/Fundarger%C3%B0ir/fundargerd-Fisksjukdomanefnd-181005.pdf
500 https://www.mast.is/static/files/library/Sk%C3%BDrslur/Arsskyrsla-dyralaeknis-fisksjukdoma-2017.pdf
501 https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/Fiskeldi/Umhverfismatssk%c3%bdrsla.pdf
502 https://arnarlax.is/wp-content/uploads/sustainability-report-2020_final.pdf
503 https://arnarlax.is/wp-content/uploads/sustainability-report-2020_final.pdf
504 https://island.is/reglugerdir/nr/1062-2021
487
488
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eldislax. Arnarlax er ekki inn í þessum gögnum þar sem sömu reglur gilda ekki í báðum
löndunum. 505

Náttúrulegir laxfiskastofnar
Samhliða uppbyggingu laxeldis á Vestfjörðum hafa
náttúrulegir laxfiskastofnar verið vaktaðir reglulega
á svæðinu. Niðurstöður vöktunar Náttúrustofa
Vestfjarða er eftirfarandi sem rakið var til álags vegna
laxalúsar: 506

Allnokkur afföll eru á villtum
laxfiskum á eldissvæðum sem rekja má
til áhrifa eldisins.

,,Áætluð dánartíðni villtra laxfiskahópa vegna laxalúsaálags
var lægri í Patreksfirði árið 2020 (7%) en 2019 (11%) en var hæst árið 2017 (58%). Áætluð dánartíðni í
Tálknafirði var lægri árið 2020 (6%) en 2017 (23%). Áætluð dánartíðni í Arnarfirði var hærri árið 2020 (41%)
en 2017 (29%)“.

Á öðrum svæðum í rannsókn Náttúrustofu Vestfjarða þar sem ekkert laxeldi var til staðar eða
í litlu umfangi mældust ekki neikvæð áhrif laxalúsar á villta laxfiskastofna.

https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/413c9d3e-52de-4086-9c1c-87a6d3b97c17
Margrét Thorsteinsson. (2021). Vöktun sjávarlúsa á villtum laxfiskum á Vestfjörðum og á Eskifirði 2020. Náttúrustofa Vestfjarða.
NV nr.16‐21. 94 bls.
505

506
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