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Ítrekað kemur
fram í viðtölum við ís-
lenska leppa erlendra
fjárfesta að gengið
hafi verið á milli
manna hér á landi, til
að fá þá til að fjár-
festa í laxeldisfyrir-
tækjum, án árangurs.
Mikilvægt er að hafa
í huga að fjárfestum
voru boðnir ólíkir val-
kostir, allt eftir tíma-
setningu tilboðanna:

a) Fjárfesta í rekstri: Fyrir
stefnumótun starfshóps sjávarút-
vegs- og landbúnaðarráðherra í
fiskeldi, sem gefin var út 2017,
var fjárfestum boðið að fjárfesta í
rekstrinum.

b) Fjárfesta í eldisleyfum: Eftir
stefnumótunina, og ekki minnst
eftir að lög um fiskeldi voru sam-
þykkt á árinu 2019, var fjárfestum
aðallega boðið að fjárfesta í eldis-
leyfum.

Það var á árinu 2016 og jafnvel
fyrr að íslenski leppar byrjuðu að
skoða þann möguleika að gera
eldisleyfin að verðmætum, með
því að skrá laxeldisfyrirtækin á
erlendan hlutabréfamarkað. Fram
til 2016/2017 fengu íslenskir fjár-
festar því boð um að fjárfesta í
rekstri laxeldisfyrirtækja, en þar
var um allt aðra arðsemi að ræða
en síðar.

Fulltrúar LF?

Til að tryggja far-
veginn inn á erlendan
hlutabréfamarkað og
gera mögulegt að fá
hækkun í hafi á verð-
mætum eldisleyfa,
komu stjórnarfor-
menn Arnarlax og
Fiskeldis Austfjarða
sér í opinberan starfs-
hóp sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra
um stefnumótun í
fiskeldi, sem fulltrúar

Landssambands fiskeldisstöðva
(LF). Í reynd yfirtóku þeir félagið
til að ná fram sínum markmiðum.
Stjórnarformennirnir voru skip-
aðir fulltrúar í stefnumótunar-
hópnum í desember 2016. Þeir
sátu í umboði LF en ekkert frétt-
ist af þeirra vinnu fyrr en um vor-
ið, þegar þrýst var á um að fá
upplýsingar um framgang og
stöðu mála. Ritaðar voru fundar-
gerðir, misjafnlega ítarlegar, en
þó kemur þar ýmislegt áhugavert
fram.

Þriðja fundargerð

Stjórnarformennirnir voru með
glærukynningar á þriðja fundi
starfshópsins, þann 27. janúar
2017. Í fundargerð kom m.a. fram
í umræðunni: „hvort þrýstingur á
stækkun á Íslandi væri drifinn
áfram af fjárfestum. Jafnframt
var rætt um hækkun á verði og

verðmat fyrirtækja“. Höfundur
hefur fengið afhentar allar fund-
argerðir stefnumótunarhópsins frá
ráðuneytinu og hefur kallað eftir
frekari upplýsingum, m.a. glæru-
kynningum stjórnarformannanna.
Þær hafa ekki fengist, þar sem
glærurnar eru ekki gögn sem voru
unnin af ráðuneytinu eða fyrir
það. Því eru þær ekki aðgengileg-
ar.

Fimmta fundargerð

Á fundi þann 10. febrúar 2017
var rætt um fjármögnun í laxeldi.
M.a. kom þar fram að stefnt væri
á markað; „KÓ greindi frá að
tímarammi á skráningu Arnarlax
væri sumarið 2018“ en skammstöf-
unin stendur fyrir Kjartan Ólafs-
son, stjórnarformann fyrirtæk-
isins. Jafnframt veltu fundargestir
fyrir sér verðmæti fyrirtækisins. Í
fundargerðinni segir: „KÓ svaraði
að markaðurinn mæti það hugsan-
lega á tugi milljarða“. Ágæti les-
andi. Hér er vitnað í fundargerð

opinbers stefnumótunarhóps. Í
árslok 2021 voru verðmæti eld-
isleyfa Arnarlax um 40 milljarðar
króna.

Sautjánda fundargerð

Ekkert er að finna í fundar-
gerðum hópsins, sem tengist um-
ræðu um erlenda hlutabréfa-
markaði, fyrr en í fundargerð frá
14. júlí 2017, þegar Hafrann-
sóknastofnun kynnti áhættumat
vegna erfðablöndunar fyrir
stefnumótunarhópnum. Áhættu-
matinu var ætlað að vera úthlut-
unarkerfi fyrir eldi á frjóum laxi.
Fundurinn hjá stefnumótunar-
hópnum hófst klukkan 9 og var
slitið klukkan 12. Í niðurstöðum
fundargerðar kemur fram:
„Ákveðið að nefndarmenn fái
sendar glærur og áhættumats-
skýrslu eftir kl. 14 þegar hluta-
bréfamarkaður í Noregi hefur
lokað“. Af hverju þetta er sagt
og hvort íslenskir leppar hafi
verið komnir í samskipti við
hlutabréfamarkað í Noregi á
þessum tímapunkti, liggja ekki
fyrir upplýsingar um.

Stefnumótunin
opnaði leiðina

Í skýrslu starfshóps sjávarút-
vegs- og landbúnaðarráðherra
um stefnumótun í fiskeldi, sem
gefin var út þann 21. ágúst 2017,
var leiðin vörðuð inn á erlendan
hlutabréfamarkað. Leiðin var síð-
an fest í sessi með útgáfu laga

um fiskeldi á árinu 2019. Í megin-
atriðum voru það norskir aðilar
sem fjárfestu í laxeldisfyrirtækj-
unum á árunum 2016/2017, þar til
félögin fóru á erlendan hluta-
bréfamarkað. Arnarlax fór inn á
erlendan hlutabréfamarkað á
árinu 2019, Fiskeldi Austfjarða
2020 og Arctic Fish 2021. Norð-
menn skildu verðmæti eldisleyf-
anna og gerðu sér grein fyrir því
að hægt væri að ná miklum
ávinningi með því að koma lax-
eldisfyrirtækjunum á erlendan
markað. Á þessum tímapunkti
var ekki þörf á íslenskum fjár-
festum, nema til að bæta ímynd
fyrirtækjanna út á við, s.s. að fá
lífeyrissjóði að borðinu, rétt áður
en félögin fóru á markað.

Að lokum

Í athugasemdum höfundar við
fiskeldisfrumvarpið á árinu 2019
var bent á að íslenskir leppar
gætu verið búnir að selja og taka
út sinn ávinning, áður en það
reyndi á rekstrarforsendur lax-
eldisfyrirtækjanna. Staðan nú er
sú að margir íslenskir leppar og
frumkvöðlar eru búnir að selja öll
eða stærstan hluta sinna hluta-
bréfa. Í sumum tilvikum hafa þeir
meira en tífaldað það sem upp-
haflega var lagt í félögin.
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mæti eldisleyfa Arn-
arlax um 40 milljarðar
króna.

Valdimar Ingi
Gunnarsson

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

Laxeldisleyfin og fjárfestingar Íslendinga

Allt frá þjóðveldisöld hefur hjálp
við þurfandi verið í lögum á Ís-
landi, en að öðru leyti voru fjöl-
skylda, vinir og nærumhverfi það
öryggisnet sem við tók ef á bjátaði.
Þetta hefur verið að breytast í öll-
um heiminum á síðustu tveimur
öldum og er afleiðing iðnbyltingar,
lýðræðis og sósíalískrar hugsunar.

Byltingin í Rússlandi gerði ráð
fyrir að konur ynnu úti og þá
þurfti vöggustofur, skóla og elli-
heimili. Stórfjölskyldur með þrem-
ur ættliðum urðu sjaldgæfari alls
staðar og liðu svo að mestu undir
lok.

Bið hefur þó orðið á því að ríkið
gæti tekið við öllum skyldum fjöl-
skyldusamfélagsins, og veldur að
nokkru núningur milli ríkis og
sveita um hver skuli borga.

En það er enginn vafi að í fram-
tíðinni verðum við umvafin rík-
isforsjá frá vöggu til grafar, líka
þeir ríku sem kvarta yfir sköttum
og hóta að flýja land.

Það eru allir jafnir er til kast-
anna kemur. Vandinn er að fá ein-
hverja, sem ekki eru í fluginu eða
háskólunum, til að sinna kennslu
barnanna og umönnun þeirra las-
burða.

Sunnlendingur.

Velvakandi Svarað í

síma 569-1100 frá kl. 10-12.

Er ríkið
amma mín?

Ættliðir Stórfjölskyldur með þrem-
ur ættliðum eru orðnar sjaldgæfar.


