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Hluthafar Strandbúnaðar 
 
 
Undirritaður er fyrrverandi framkvæmdastjóri Strandbúnaðar og gerir ýmsar athugasemdir við 
hvernig honum var bolað frá.  Jafnframt er  Sjávarútvegsþjónustan,   félag í eigu undirritaðs einn af 
hluthöfum Strandbúnaðar.  
 
Fyrir aðalfund Strandbúnaðar 2021 voru send bréf til hlutahafa og stjórnar félagsins og óskað eftir 
að fá viðbrögð og svör við nokkrum spurningum (fylgiskjöl 1, 2 og 3). Vakin er athygli á því að það 
hafa ekki ennþá fengist viðeigandi viðbrögð við spurningum sem lagðar eru fram í fylgiskjölunum. 
 
Aðalfundi Strandbúnaðar 2021 var haldinn 29.október og strax eftir fundinn gerði undirritaður 
nokkrar athugasemdir (fylgiskjal 4). Þegar fundargerðin var send til hluthafa gerði undirritaður 
fjölmargar athugasemdir við hana (fylgiskjal 5).  Þrátt fyrir endurteknar ítrekanir, síðast þann 21. 
júní 2022 (fylgiskjal 6) hefur hluthafanum Sjávarútvegsþjónustunni ekki tekist að fá endanlega 
fundagerð. Það má alltaf deila um hve ítarleg fundargerð á vera en að lágmarki ætti þó að leiðrétta 
ártal aðalfundar sem var skráð 2020 en átti að vera 2021.  Jafnframt má bend á þá leið að 
athugasemdir við fundargerðina (fylgiskjal 5) og gögn sem voru send fyrir fundinn (fylgiskjöl 1, 2 og 
3) verði festar við hana og þannig gerðar hluti af fundagerðinni.  
 
Í einum svarpósti framkvæmdarstjóra Strandbúnaðar frá 18. október 2021 kemur fram:  
,,Undirritaður var stjórnarformaður Strandbúnaðar á þessum tíma og fékk í framhaldi athugasemdir 
frá atvinnugreininni og skilaboð frá þeim að þeir myndu sniðganga ráðstefnuna ef þessu héldi áfram“.  
Hér er væntanlega um að ræða gagnrýni mína á spillingu inna greinarinnar. Það er farið fram á að 
framkvæmdastjóri Strandbúnaðar geri grein fyrir á aðalfundi Strandbúnaðar hvaða fyrirtæki þetta 
eru og hvort þau í framhaldinu hafi gerst hluthafar að félaginu.  
 
Undirritaður vinnu nú í hálfu starfi við Samfélagsverkefni gegn spillingu þar sem verið er að 
rannsaka vinnubrögðin við undirbúning og gerð laga um fiskeldi og jafnvel eftir að lögin voru 
samþykkt. Strandbúnaðarmálið er mjög lítill hluti af þessu máli og varðar þöggun. Undirritaður er 
að vinna að bókinni Lög um fiskeldi - ,,Þetta hefur eftirmála“ þar sem stefnan er að styðjast sem 
mest við skrifleg gögn.  Það er því mikilvægt að fundagerðir Strandbúnaðar sé réttar og allar mínar 
athugasemdir og ábendingar komi þar fram.  
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Valdimar Ingi Gunnarsson 
Sjávarútvegsþjónustan ehf. 
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