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Sæl
 
Í viðhengi er að finna greinina, ,,Hagsmunagæsla, stefnumótun og stjórnsýsluúttekt fyrir
fiskeldi“ sem birtist nýlega í Morgunblaðinu (fylgiskjal 1).  Í greininni er matvælaráðherra
þakkað það frumkvæði að láta gera nýja stefnumótun fyrir fiskeldi og hvattur til að láta
standa faglega og heiðalega að þeirri vinnu. Jafnframt er fagnað stjórnsýsluúttekt
Ríkisendurskoðunar og stofnuninni gefinn nokkur heilræði um það sem þyrfti að skoða
sérstaklega. 
 
Stjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar
Ríkisendurskoðun óskaði eftir fundi með undirrituðum varðandi stjórnsýsluúttekt
stofnunarinnar á fiskeldi.  Hér er um að ræða ákveðin tímamót í minni vinnu og er ég
þakklátur fyrir að fá það tækifæri að mæta á fund hjá stofnuninni. Undirritaður gerir ekki
ráð fyrir að vinna Ríkisendurskoðunar ná lengra en að skoða hvort markmið laga um
fiskeldi hafi náðst.  Ólíklegt er  að spillingin sem hefur einkennt þetta mál verði skoðuð
sérstaklega enda yrði það hvort sem er stoppað af. Vinna Ríkisendurskoðunar mun þó
koma að góðum notum og verða niðurstöðurnar nýttar í mínu Samfélagsverkefni gegn
spillingu. 
 
Óskað eftir að matvælaráðherra gagni í málið
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, í samvinnu við Hafrannsóknastofnun, auglýsi
tillögur að burðarþolsmati og áhættumati erfðablöndunar ásamt umhverfismatsskýrslu og
frestur til athugasemda í gegnum samráðsgátt stjórnvalda var til 8. desember 2021.
Undirritaður lagðir mikla vinnu í að gera athugasemdir og þær voru afgreiddar eins og fram
kemur í viðbrögðum í skýrslu VSÓ: ,,Í tilviki athugasemdar Sjávarútvegsþjónustunnar, sem
var mjög umfangsmikil, hafa verið dregin saman helstu atriði sem koma þar fram“. Farið er
fram á að athugasemdum mínum verði svaraða á viðeigandi hátt, faglega og heiðarlega. 
Þess er óskað að matvælaráðherra gangi í málið og kalli eftir gögnum og sjái til að þau
berist með formlegum hætti til Ríkisendurskoðunar (fylgiskjal 2). Til hvers er eiginlega
verið að kalla eftir umsögnum þegar á reynir að menn vilja ekki svara á viðeigandi hátt
faglegum og málefnalegum athugasemdum?
 
Um
Undirritaður hefur unnið við fiskeldi í um 30 ár og komið að fjölmörg verkefnum fyrir
stjórnvöld er tengjast fiskeldi, s.s. komið að skrifum á lögum og reglugerðum.  Gagnrýnd
hefur verið sú spilling sem hefur átt sér stað við undirbúning og gerð laga um fiskeldi. Í
byrjun þessa árs hófst  vinna við samfélagsverkefni gegn spillingu í hálfu starfi og þið munu
reglulega vera upplýst um framgang málsins.
 
Yfirlit um málið er að finna á slóðinni: https://lagareldi.is/fljotandi-ad-feigdarosi/
 
Best er að finna allar greinar er tengjast málinu á slóðinni: https://sjavarutvegur.is/?
page_id=1017    
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Jákvæðar
samfélagsbreytingar
-skref að góðum grunni


Yoseph Haddad er arabískur Ísraeli sem hefur ferðast um
heiminntil að færaskilningfólksá Ísraelnærraunveruleikanum.


Yoseph var herforingi í ísraelska varnarhernum (IDF) þar sem
hann særðist alvarlega á fæti, en hann náði sér á strik og hóf
þá að tala máli Ísraels á opinberum vettvangi.


Nú berst hann fyrir jákvæðum samfélagsbreytingum í Ísrael
og stofnaði samtökin Together-Vouch for Each Other í þeim
tilgangi að rækta tengslin milli ísraelskra Araba og Gyðinga.


Hann vinnur einnig fyrir samtökin Reservists on Duty sem
vinna gegn orðræðu samtakanna um sniðgöngu gegn Ísrael
og öllum birtingarmyndum Gyðingahaturs í bandarískum
háskólum.


Mánudaginn 16. maí, 20:00


Grand Hotel Reykjavík


Í fundarsalnum „Háteig“


Ókeypis inn!


Léttar veitingar í boði


FYRIRLESTUR MEÐ YOSEPH HADDAD


Á árinu 2016 var
stofnaður starfshópur
sjávarútvegs- og land-
búnaðarráðherra um
stefnumótun í fisk-
eldi. Það sem átti að
vera stefnumótun
stjórnvalda og grein-
arinnar varð að yf-
irtöku íslenskra leppa
og erlendra fjárfesta
á greininni til mikil
fjárhagslegs ávinn-
ings m.a. í formi eldisleyfa að
verðmæti yfir 100 milljarðar
króna. Hagstæðar tillögur ís-
lenskra leppa erlendra fjárfesta
voru gefnar út í skýrslu árið 2017
og þær afgreiddar frá Alþingi Ís-
lendinga sem lög um fiskeldi á
árinu 2019.


Ný stefnumótun ráðuneytis


Matvælaráðherra er þakkað það
frumkvæði að láta gera nýja
stefnumótun fyrir fiskeldi. Bundn-
ar eru miklar vonir við að nú verði
faglega og heiðarlega staðið að
verki og mikilvægt að vandað sé
til verka:


Vanda valið: Koma í veg fyrir að
í starfshópnum séu aðilar sem eru
eingöngu að vinna að sínum eigin
hagsmunum til mikils fjárhagslegs
ávinnings.


Vinna faglega: Koma í veg fyrir
að íslenskir leppar komi sínum
mönnum fyrir í ráðuneytinu.


Rýna: Til að koma í veg fyrir


mikinn fjárhagslegan
ávinning ákveðinna
aðila innan starfs-
hópsins á kostnað
annarra sem ekki
hafa aðgang að borð-
inu er mikilvægt að
tillögurnar séu rýnd-
ar.


Setja hindranir:
Mikilvægt er að innan
ráðuneytis sé farið
mjög vel yfir tillög-
urnar til að koma í
veg fyrir að hagn-
aðurinn af auðlindinni


fari að mestu úr landi.


Stjórnsýsluúttekt
Ríkisendurskoðunar


Matvælaráðherra hefur farið
fram á við Ríkisendurskoðun að
framkvæma úttekt á stjórnsýslu
atvinnuvega- og nýsköpunarráðu-
neytis og undirstofnana þess á
sviði fiskeldis. Af fjölmörgu sem
Ríkisendurskoðun þarf að rann-
saka er m.a. eftirfarandi:


Framferði fulltrúa í stefnumót-
unarhópi: Gengið hefur verið hart
fram við að kveða niður með hót-
unum gagnrýni á ófagleg og óheið-
arleg vinnubrögð stefnumót-
unarhópsins. Kortleggja þarf
hverjum var hótað, í hverju hót-
unin fólst og metinn ávinningurinn
af því að fara þessi leið.


Opinberum starfsmönnum hót-
að: Fram hefur komið að opinber-
um starfsmönnum innan leyfisveit-
ingakerfisins hefur verðið hótað.
Mikilvægt er að skoða hverjum


var hótað og jafnframt hvort og þá
hvaða ávinning þeir sem stóðu að
hótununum höfðu.


Hafa opinberir starfsmenn verið
misnotaðir?: Mikilvægt er að rann-
saka samskipti á milli opinberra
starfsmanna og íslenskra leppa er-
lendra fjárfesta. Hvort og þá
hvernig óeðlileg tengsl hafi mynd-
ast, opinberir starfsmenn misnot-
aðir með það að markmiði að
tryggja laxeldisfyrirtæki í meiri-
hlutaeigu erlendra aðila með sem
mestum fjárhagslegum ávinningi.


Ráðning opinberra starfsmanna:
Mikilvægt er að skoða ráðningar
opinberra starfsmanna í ráðuneyti
sem höfðu augljóslega tengingu
við leppa erlendra fjárfesta. Skoð-
að verði hvort og í hvað miklum
mæli mikilvægar upplýsingar frá
opinberum starfsmanni hafi lekið
til íslenska leppa sem hafa unnið
fyrir erlenda fjárfesta.


Hagsmunapot: Skoðað verði
hvort og þá hvernig fyrrverandi
starfsmenn ráðuneytis sem unnu
að stefnumótun fyrir fiskeldi nýttu
sínar innanhússupplýsingar í þágu
laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu
erlendra aðila til fjárhagslegs
ávinnings.


Stjórnmálamenn misnotaðir?:
Til að vinna með íslenskum lepp-


um hafa verið fengnir fyrrverandi
stjórnmálamenn og jafnvel núver-
andi til að vinna að fjárhagslegum
ávinningi fyrir laxeldisfyrirtæki í
meirihlutaeigu erlendra aðila. Mik-
ilvægt er að skoða hvort og þá
hvernig óheppileg tengsl hafi átt
sér stað við áhrifamikla aðila sem
koma að mikilvægum ákvarð-
anatökum er varða málefni fisk-
eldis.


Hér er almennt tekið til orða og
á það m.a. að vera hlutverk Rík-
isendurskoðunar að horfa yfir
sviðið og rannsaka málið sem
óháður fagaðili.


Íslenskir leppar
erlendra fjárfesta


Það hefur margt jákvætt verið
gert og sett í lög er varðar hags-
munagæslu. Þær reglur virðast þó
ekki ná yfir íslenska leppa er-
lendra fjárfesta. Það er varla við
hæfi þegar fulltrúar opinberra
nefnda sem jafnframt vinna sem
leppar erlendra fjárfesta ganga
fram með hótunum þegar lögð er
fram eðlileg og fagleg gagnrýni á
tillögur sem setja á í lög. Í þessu
samhengi má nefna framgöngu
Kjartans Ólafssonar, stjórnarfor-
manns Arnarlax og fulltrúa í op-
inberum stefnumótunarhópi.
Framganga Kjartans bar góðan
ávöxt og er hann nú að öllum lík-
indum orðinn milljarðamæringur.


Hagsmunagæsla, stefnumótun
og stjórnsýsluúttekt fyrir fiskeldi
Eftir Valdimar Inga
Gunnarsson » Framganga Kjart-


ans bar góðan ávöxt
og er hann nú að öllum
líkindum orðinn millj-
arðamæringur.


Valdimar Ingi
Gunnarsson


Höfundur er sjávarútvegsfræðingur
og hefur m.a. unnið við ýmis mál
tengd fiskeldi í rúm þrjátíu ár.
valdimar@sjavarutvegur.is


Fasteignir


Borgin hefur ekkert tekið á þeim
vanda sem fylgir stafsemi margra
kráa í miðborginni. Barnafólk sem
býr þar fær ekki eðlilegan næt-
ursvefn vegna hávaða frá drukknu
fólki eftir að krám í miðborginni er
lokað um nætur.


Það er sama hvar borið er niður í
starfsemi borgarinnar; aldrei er tek-
ið mið af hagsmunum borgarbúa á
einu eða neinu sviði.


Sigurður Guðjón Haraldsson


Velvakandi
Svarað í síma 569-1100 frá kl. 10-12.


Morgunblaðið/Ari Páll Karlsson


Djammið Næturlífið í miðbænum
getur orðið fjörugt um helgar.


Nætursvefni
raskað
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Ágæti matvælaráðherra 
 
Málavextir eru þeir að undirritaður gerði alvarlegar athugasemdir við áhættumat 
erfðablöndunar í umhverfismati áætlananna1 sem er að finna á samráðsgátt stjórnvalda 
(fylgiskjal 1).  
 
Fram kemur í skýrslu merkt VSÓ er varðar viðbrögð við mínum athugasemdum (fylgiskjal 2): 2 
,,Í tilviki athugasemdar Sjávarútvegsþjónustunnar, sem var mjög umfangsmikil, hafa verið dregin 
saman helstu atriði sem koma þar fram“.  
 
Farið er fram á að athugasemdum mínum verði svaraða á viðeigandi hátt, faglega og heiðarlega.  
Þess er óskað að matvælaráðherra gangi í málið og kalli eftir gögnum og sjái til að þau berist með 
formlegum hætti til Ríkisendurskoðunar.  
 
Til hvers er eiginlega verið að kalla eftir umsögnum þegar á reynir að menn vilja ekki svara á 
viðeigandi hátt faglegum og málefnalegum athugasemdum? 
 
Afrit þessa pósts er sent á forstjóra Ríkisendurskoðunar, VSÓ og Hafrannsóknastofnunar og 
ráðuneytisstjóra matvælaráðuneytisins.  
 
 
 
 


 
Valdimar Ingi Gunnarsson 
Sjávarútvegsþjónustan ehf. 


Helgubraut 17 
200 Kópavogur 


 
 
 
 


 
1 https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=3067  
2 https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2022/03/04/Endurutgefid-burdartholsmat-og-ahaettumati-erfdablondunar/  
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Með kveðju
Valdimar Ingi Gunnarsson
Samfélagsverkefni gegn spillingu
Sjávarútvegsþjónustan ehf.
valdimar@sjavarutvegur.is
Sími 6952269
www.lagareldi.is
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