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Ágætu félagar
 
Beiðni um opinbera rannsókn
Í fyrri pósti hér að neðan kemur fram að þann 20. maí 2019 hafi undirritaður sent tölvupóst
til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis og allir alþingismenn fengu afrit. Þar var
óskað eftir að gerð væri opinbera rannsókn vegna alvarlegra annmarka á vinnubrögðum
starfshóps sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um stefnumótun í fiskeldi.  Þessari beiðni
var svarað með því að svara engu.  Nokkrum sinnum var beiðnin ítrekuð við
stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd í tölvupóstum og auglýst í fjölmiðlum án árangurs. Nú er
farið fram á að forsætisráðherra beiti sér fyrir því að þessi rannsókn verði gerð (fylgiskjal
1). Hér ber sérstaklega að skoða hvernig fulltrúar erlendra fjárfesta í
stefnumótunarhópnum gátu hannað leikreglurnar í gegnum opinbera stefnumótun,
skjalfest í lögum samþykkt á Alþingi Íslendinga, sjálfum sér og sínum fyrirtækjum til
fjárhagslegs ávinnings á kostnað annarra.
 
Fátt hefði átt að koma á óvart
Undirritaður sendi umsögn við fiskeldisfrumvarpið á árinu 2019 og sendi alþingismönnum
einnig ítarlegar greinagerðir um málið og varaði þingmenn við að samþykkja frumvarpið. Í
framhaldinu voru birtar um 40 greinar í fjölmiðlum og gerðar nokkrar rannsóknaskýrslur
og skýrsla Ríkisendurskoðunar tekur undir margt af því sem þar kemur fram. Alþingismenn
sem eru flestir aðilar málsins ættu því að vera fullkunnugt um þau vinnubrögð sem
viðgengist höfðu og fátt hefði átt að koma á óvart við birtingu á skýrslu
Ríkisendurskoðunar.
 
Margir þingmenn flæktir í málið
Í fjölmiðlum hefur verið tilhneiging að kenna matvælaráðherra og ríkisstjórninni um það
sem afvega fór en málið er ekki svo einfalt.   Svandís Svavarsdóttir hefur að mörgu leiti
staðið sig vel og verið að gera löngu tímabæra tiltekt í fiskeldismálum, vinna úr óreiðunni
sem Kristján Þór Júlíusson skyldi eftir sig.  Það eru margir þingmenn sem þurfa að fara í
naflaskoðun og skoða sinn þátt í þessu máli. Það er ekki dregið í efa að þingmenn hafi
almennt viljað vel við uppbygginu á öflugu laxeldi m.a. til að styrkja viðkvæmar byggðir og
auka útflutningstekjur. Margt fór þó úrskeiðis og sumum tilvikum hafa alþingismenn
jafnvel hugsanlega hreinlega verið blekktir.   
 
Framhald málsins?
Það heyrist lítið í alþingismönnum og stjórnsýslan fer þá leið að taka undir athugasemdir
Ríkisendurskoðunar enda vart annað hægt. Það hefur vakið athygli að umræðan og
gagnrýnin í fjölmiðlum hefur sérstaklega beinst að stjórnsýslunni en takmarkað komið inn
á ástæður fyrir því að við erum komin í þessa stöðu sem hófst með tillögum starfshóps
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðaherra um stefnumótun í fiskeldi sem Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir kynnti í ágúst 2017. Varðandi framhald málsins er líklegasta sviðsmyndin að
alþingismenn, stjórnsýslan og aðrir þeir aðilar sem komið hafa að málinu og hagsmuna hafa
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Katrín Jakobsdóttir 
Forsætisráðherra 
Alþingi 
101 Reykjavík 


 Kópavogur, 13. febrúar 2023 


Þann 20. maí 2019 sendi undirritaður tölvupóst með beiðni um opinbera rannsókn til 
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis og allir alþingismenn fengu afrit. Þar var 
óskað eftir að gerð væri opinbera rannsókn vegna alvarlegra annmarka á vinnubrögðum 
starfshóps sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um stefnumótun í fiskeldi. Það var 
síðan í fjórgang, þ.e. 15. ágúst, 11. september, 24. september og 8. október 2019 send 
ítrekun til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar en á þessum tíma var Helga Vala 
Helgadóttir formaður.  Það var einnig auglýst í blöðum haustið 2019 og óskað eftir 
viðbrögðum. Beiðnin var síðan ítrekuð við stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd þann 26. 
mars 2021 en þá var Jón Þór Ólafsson formaður nefndarinnar.  Þrátt fyrir allar þessar 
tilraunir hafa engin viðbrögð eða svör fengist.  Greinilegt að flestir hafa ekki áttað sig á 
alvarleika málsins, frekar en að þeir hafi viljað hylma yfir verknaðinn. Það er einnig ljóst 
að hagsmunaaðilar höfðu grafið um sig í kerfinu, rekið mikinn áróður um mikilvægi 
þessa fyrir atvinnulíf á viðkomandi svæðum. 


Undirritaður gerði alvarlegar athugasemdir við vinnubrögð áðurnefnds starfshóps 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og telur að þau samræmist ekki á nokkurn hátt 
góðum stjórnsýsluháttum og kunni í ákveðnum tilvikum að fara gegn ákvæðum 
stjórnsýslulaga.  Það sem engin viðbrögð voru við minni beiðni um opinbera rannsókn 
var farið af stað með verkefnið ,,Samfélagsverkefni gegn spillingu“ í byrjun ársins 2022 
til að vinna að framgangi. Í þessu samhengi hefur m.a. verið birt rannsóknaskýrslan 
,,Stefnumótun í fiskeldi: Umræðan, tillögurnar og staðan“ en þessi skýrsla og fleiri gögn 
sem undirritaður hefur tekið saman ætti að geta nýst við umbeðna rannsókn.  


Vegna þeirra alvarlegu annmarka á þeim gögnum sem breytingar á lögum um fiskeldi á 
árinu 2019 byggði á, telur undirritaður að forsætisráðherra og stjórnskipunar- og 
eftirlitsnefnd Alþingis beri að taka málið upp og rannsaka og eftir atvikum að skipa 
óháða rannsóknaraðila til að yfirfara þau vinnubrögð sem hafa verið viðhöfð. 


Virðingarfyllst, 


_____________________________ 
Valdimar Ingi Gunnarsson, 
Sjávarútvegsþjónustan ehf. 


Afrit: 
Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og Alþingismenn 



https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2019/10/Beini-um-opinbera-ttekt.pdf

https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/05/Fylgiskjal-2.-Samfelagsverkefni-gegn-spillingu.pdf

https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/11/Fylgiskjal-1.-Stefnumotun-i-fiskeldi.pdf
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LESENDARÝNILESENDARÝNI


Uppbygging laxeldis í sjókvíum 
við Ísland hefur verið leidd af 
íslenskum fulltrúum erlendra 
fjárfesta og skilað þeim aðilum 
miklum fjárhagslegum ávinningi.


Leikreglurnar 
voru mótaðar 
í skýrslu starfs 
hóps sjávar- 
útvegs- og land 
búnaðarráðherra 
um stefnumótun 
í fiskeldi frá 
árinu 2017 þar 
sem áhættumat 
erfðablöndunar 


leikur lykilhlutverk við úthlutun 
þeirrar auðlindar sem fólgin er í 
leyfum til eldis á laxi í sjókvíum hér 
við land. Áhættumat erfðablöndunar 
er úthlutunarkerfi sem gagnast 
aðallega laxeldisfyrirtækjum í 
meirihlutaeigu erlendra aðila 
og hefur lítið sem ekkert með 
náttúruvernd að gera.  Náttúruvernd 
áhættumats erfðablöndunar er best 
lýst með umsögn lögfræðings og 
formanns stangveiðifélags við 
fiskeldisfrumvarpið sem endanlega 
var samþykkt á Alþingi Íslendinga 
á árinu 2019: ,,Það er raunar með 
nokkrum ólíkindum að veitt sé 
lagaheimild fyrir því að erfðablanda 
megi villtan íslenskan lax.“  


Jafnframt var þess gætt af 
íslenskum fulltrúum erlendra 
fjárfesta í stefnumótunarhópnum að 
ekki væru settar hindranir sem kæmu 
í veg fyrir að mögulegt væri að fara 
með laxeldisfyrirtækin á erlendan 
hlutabréfamarkað og ná þannig 
mikilli hækkun í hafi á verðmætum 
eldisleyfa.


Yfirgangur gagnvart íslenskum 
hagsmunum


Í áhættumati erfðablöndunar er aðeins 
gert ráð fyrir að strokulax gangi upp 
í fjórar veiðiár á Vestfjörðum, en 
þar er að finna um 25 veiðiár þar 
sem lax er að finna með tilheyrandi 


laxalykt. Áhættumat erfðablöndunar 
gerir ráð fyrir að fórna minni 
laxveiðiám og vernda þær stærri.  
Fullnægjandi vöktun hefur sárlega 
skort á ástandinu í  litlu veiðiánum 
á sjókvíaeldissvæðunum, með 
undantekningu hvað varðar þrjár ár 
í Arnarfirði sem rannsóknafyrirtækið 
Laxfiskar hefur vaktað. 


Það ófremdarástand endur- 
speglast í því að tilkynningar um 
strokulaxa í ám hafa að mestu 
takmarkast við tilkynningar 
almennings (stangveiðimanna) 
og upplýsingar frá vöktun 
rannsóknafyrirtækisins Laxfiska. 
Mikilvægt er að bera virðingu fyrir 
eigum íslenskra landeigenda þó að 
um sé að ræða litlar veiðiár.


Enda þótt þær ár vegi ekki þungt 
fjárhagslega í stóra samhenginu þá 
eru náttúrulegir fiskistofnar  þeirra 
áa dýrmæt auðlind sem aukinheldur 
skapar sumum eigendum þeirra 
tekjur. Eigendur lítilla veiðiáa á 
sjókvíaeldissvæðum hafa verið 
algjörlega hunsaðir af stjórnvöldum 
við uppbyggingu laxeldis á Íslandi. 
Nokkuð sem einfaldaði til muna 
að gefa eldisleyfi fyrir þeirri miklu 
framleiðslu s.s. á sunnanverðum 
Vestfjörðum til laxeldisfyrirtæki í 
meirihlutaeigu erlendra aðila.  


Á sama tíma var valtað yfir 
hagsmuni íslenskra sjókvía- 
eldisfyrirtækja í þeim framgangi sem 
stjórnvöld stýrðu til uppbyggingar á 
eldi á laxi í sjókvíum. 


Úthlutun 2017


Þegar áhættumat erfðablöndunar 
var fyrst gefið út á árinu 2017 
komu fjölmargir með margar 
alvarlegar athugasemdir sem ekki 
verða raktar hér. Með því að gera 
ekki ráð fyrir litlu veiðiánum í 
áhættumati erfðablöndunar var 
hægt að úthluta Kjartani Ólafssyni, 
stjórnarformanni Arnarlax og 
fulltrúa í stefnumótunarhópunum, 
nægilegum framleiðsluheimildum 


á sunnanverðum Vestfjörðum. 
Á sama tíma var lokað fyrir allt 
eldi í Ísafjarðardjúpi þrátt fyrir að 
svokallað reiknilíkan áhættumats 
erfðablöndunar gæfi möguleika á 
nokkurra þúsunda tonna eldi og þar 
með var fyrirhugað laxeldi  íslensks 
fyrirtækis slegið út af borðinu. Af 
hverju var ekki farin sú leið á þessum 
tíma að úthluta framleiðsluheimildum 
á öllum eldissvæðum á Vestfjörðum 
þannig að öll fyrirtækin fengju 
einhverjar heimildir til eldis á frjóum 
laxi, ekki bara laxeldisfyrirtæki sem 
voru í meirihlutaeigu erlendra aðila? 
Hverjir réðu hér ferðinni?


Tilraunaeldi


Það voru miklir hagsmunir undir 
og unnið var að því að fá heimild 
til eldis á laxi í Ísafjarðardjúpi af 
laxeldisfyrirtækjum, sveitarstjórnar- 
mönnum og fleirum. Fljótlega eftir 
útgáfu áhættumats erfðablöndunar 
gaf Hafrannsóknastofnun út frétta- 
tilkynningu um væntanlegt 
tilraunaeldi í Ísafjarðardjúpi.


Hafrannsóknastofnun hefur 
eflaust áttað sig að ekki væri 
heiðarlega unnið og 3.000 tonna 
heimildir stóðu eftir skv. reiknilíkani 
áhættumatsins þegar laxeldisfyrirtæki 
í meirihlutaeigu erlendra aðila á 
sunnanverðum Vestfjörðum höfðu 
fengið allt sitt. Ekkert heyrðist meira 
um þetta tilraunaeldi og eflaust 
hefur jafnræðisreglan og skortur á 
lagaheimildum átt þar hlut að máli.


Úthlutun 2020 


Það er gert ráð fyrir að áhættumat 
erfðablöndunar verði endurskoðað 
að lágmarki á þriggja ára fresti. 
Niðurstaðan við endurskoðun á árinu 
2020 fól m.a. í sér að Ísafjarðardjúp 
utan Æðeyjar var opnað fyrir eldi á 
frjóum laxi. Sú ákvörðun var tekin 
í skjóli áhættumats erfðablöndunar 
án þess að nein fagleg rök væru 
þar að baki. Það fól m.a. í sér að 


Valdimar Ingi 
Gunnarsson.


Áhættumat erfðablöndunar – hvað næst?


Dynjandisá í klakaböndum  Viðmót stjórnvalda hefur verið kuldalegt í meira 
lagi í garð íslenskra eigenda lítilla veiðiáa á eldissvæðum líkt og áhættumat 
erfðablöndunar ber með sér. Mynd / Aðsend
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sjókvíaeldi á laxi sem íslenskt 
fyrirtæki hafði lagt upp með að 
stunda innar í Ísafjarðardjúpi varð 
ekki að veruleika. Við endurskoðun 
áhættumatsins var heimilaður 
hámarkslífmassi í eldi á frjóum laxi 
hér við land aukinn úr 71.000 tonnum 
í 106.500 tonn.  Í áhættumatinu frá 
2020 var m.a. gerð sú breyting að 
miðað við hámarkslífmassa en 
áður var miðað við framleiðslu við 
úthlutun eldisleyfa.   


Við breytinguna var framleiðslan 
reiknuð sem 80% af hámarkslífmassa 
(0,8:1) en var áður lögð að jöfnu (1:1). 
Við þessa breytingu jafngildir 71.000 
tonna framleiðsla 88.750 tonna 
hámarkslífmassa eins og fram kemur 
í skýringum með áhættumatinu. 
Í raun er þetta hlutfall (1,3:1) hér 
á landi og í Noregi er það hærra 
(1,6:1) vegna betri sjávarskilyrða. 
Hámarkslífmassi m.v. 71.000 tonna 
framleiðslu hefði því átt að  vera 
55.000 tonn en ekki 88.750 tonn 
ef nota á þessa reiknibrellu til að 
ákvarða framleiðsluheimildir. 


Hvað næst?


Áhættumat erfðablöndunar verður 
endurskoðað snemma á þessu ári 
og mikill þrýstingur hefur verið 
á að auka framleiðsluheimildir 
eða heimilaðan hámarkslífmassa. 
Áhættumatið þarf að auka 
hámarkslífmassa á Vestfjörðum um 
13.000 tonn til að áform Arnarlax 
og Arctic Fish gangi eftir innan 
núverandi leyfisveitingarkerfis. Á 
Austfjörðum þarf að auka heimildir 
um 12.000 tonna hámarkslífmassa til 
að áform Fiskeldis Austfjarða gangi 
eftir.  Erlendur hlutabréfamarkaður 
verðlagði á árinu 2021 hvert tonn af 
hámarkslífmassa að meðaltali á um 
1,1 milljón króna og verðmæti þessara 
eldisleyfanna því um 27,5 milljarða 
króna  (25.000 tonn x  1,1 milljón 
kr/tonn). Fjárhagslegu hagsmunirnir 
sem eru undir eru því gríðarlegir og 
krafan að auka eldið og arðinn enn 


frekar. Það eru ýmsar áskoranir við 
að auka hámarkslífmassa og stækka 
eldissvæði til eldis á frjóum laxi.


Hér eru dregnar upp eftirfarandi 
sviðsmyndir er koma myndu við 
sögu:


•  Aukinn hámarkslífmassi:  Hvaða 
reiknibrellur verða notaðar til að auka 
hámarkslífmassa? Verður veiðiám 
fjölgað í áhættumati erfðablöndunar 
á þann veg að það leiði til þess að 
hægt verði að auka hámarkslífmassa? 


• Fleiri eldissvæði: Ef Ísafjarðar-
djúp verður opnað aftur fyrir eldi á 
frjóum laxi innan við Æðey, hvaða 
rök verða þá lögð til grundvallar fyrir 
þeirri ákvörðun eða fyrir því að opna 
það svæði ekki fyrir eldi á frjóum laxi 
verði það reyndin? 


•  Mótvægisaðgerðir: Verður farin 
sú leið að grípa til mótvægisaðgerða 
s.s. að fjarlægja eldislax úr veiðiám?  
Ef sú leið verður farin, er þá
hámarkslífmassi aukinn með vísun
í þær mótvægisaðgerðir?


Það er mikil andstaða við 
áhættumat erfðablöndunar, gagn- 
rýni sem er réttmæt og því e.t.v. 
skynsamlegast að gera enga breytingu 
á hámarki heimilaðs lífmassa við 
næstu endurskoðun. Varla er við því 
að búast að hámarkslífmassi verði 
skertur hjá fyrirtækjum á borð við 
Arnarlax sem ítrekað hafa staðið fyrir 
slysasleppingum. 


Það er verið að brjóta lög


Á árunum 2018-2021 hafa átt sér 
stað níu tjón hjá Arnarlaxi og í 
átta tilfellum er um að ræða gat á 
netpoka. Arnarlax hefur aðeins í einu 
tilfelli tilkynnt um fjölda eldislaxa 
sem hafa sloppið. Endurteknar 
slysasleppingar hafa fengið að 
viðgangast hjá Arnarlaxi enda 
gerir áhættumat erfðablöndunar, 
sem stjórnarformaðurinn Kjartan 
Ólafsson ásamt öðrum fulltrúum í 
stefnumótunarhópnum lagði til, ekki 


ráð fyrir öðru. Stjórnvöld virðast 
vera að vakna til lífsins og ákveðin 
mál Arnarlax voru nýlega tekin til 
rannsóknar. Sú aðferðafræði sem 
áhættumat erfðablöndunar styðst 
við er að brjóta í bága við lög nr. 
55/2012 um umhverfisábyrgð þar 
sem m.a. er kveðið á um að sá sem 
veldur mengun, láti taka til eftir sig 
og greiði kostnaðinn. 


Þessi lög ná einnig yfir laxfiska 
og erfðablöndun. Stjórnarformaður 
Arnarlax og jafnframt fulltrúi í 
opinberum stefnumótunarhópi hefur 
ítrekað fram að þessu ekki þurft að 
taka ábyrgð á sínum umhverfistjónum 
á sama tíma og móðurfélagið Salmar 
í Noregi þarf að greiða fyrir vöktun 
og fjarlægja eldislax úr veiðiám í 
tilfelli slysasleppinga.


Að lokum


Íslendingar standa að baki 
nágrannalöndum í umhverfismálum 
er varða laxeldi og það er gefin 
heimild í íslenskum lögum til þess 
að norskur eldislax fái að hrygna 
í veiðiám, a.m.k. upp að ákveðnu 
marki. Rétt er að geta þess hér að 
undirritaður hefur enga persónulega  
fjárhagslega hagsmuni að verja 
í því máli sem hér hefur verið til 
umfjöllunar, enda hvorki eigandi 
veiðiáa né sjókvíaeldisfyrirtækja. 
Höfundur þekkir þetta mál mjög vel 
og hreinlega ofbýður þau vinnubrögð 
sem viðhöfð hafa verið. Framganga 
stjórnvalda vegna uppbyggingar eldis 
á laxi í sjókvíum vitnar um að þar 
hefur ráðið för sá mikli  fjárhagslegi 
ávinningur sem fámennum hópi 
skyldi hlotnast á sama tíma og 
aðkallandi umhverfismál vegna 
sjókvíaeldisins voru sett til hliðar.  
Það er því full ástæða til að fara sér 
hægt í áframhaldandi leyfisveitingum 
þar til búið er að gera viðeigandi 
endurbætur á stjórnsýslunni. 


Valdimar Ingi Gunnarsson
sjávarútvegsfræðingur.
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Laxeldisfyrirtæki
stjórnarformanna Arn-
arlax og Fiskeldis
Austfjarða voru búin
að koma núverandi
leyfisveitingakerfi í
uppnám á árinu 2016
og vinnan fólst m.a. í
því að útfæra nýtt
leyfisveitingakerfi.
Stjórnarformennirnir
komu sér í starfshóp
sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra um stefnumót-
un í fiskeldi sem skilaði af sér skýrslu
með hagstæðum tillögum fyrir lax-
eldisfyrirtækin á árinu 2017. Kjartan
Ólafsson og Guðmundur Gíslason
stjórnarformenn fyrirtækjanna urðu
þannig helstu ráðgjafar stjórnvalda
og tillögurnar voru samþykktar á Al-
þingi Íslendinga á árinu 2019. Út-


færslan á leyfisveit-
ingakerfinu fyrir ný
svæði er að Hafrann-
sóknastofnun ákveður
skiptingu fjarða á grund-
velli lífræns burðarþols
og í framhaldinu eru ný
svæði auglýst.


Það sem er
til ráðstöfunar


Hér kunna að vera til
ráðstöfunar u.þ.b. 65.000
tonna hámarkslífmassi í
nýjum fjörðum og aukn-
ing í fjörðum þar sem nú


er laxeldi. Vandamálið er að áhættu-
mat erfðablöndunar veitir ekki nægi-
legar heimildir til eldisins á frjóum
laxi. Það væri þó hægt að úthluta
heimildum til eldis á ófrjóum laxi,
þannig hægt að blokkera svæðin
tímabundið, vinna síðan að því að fá
aukningu heimilda til eldis á frjóum
laxi. Viðfangsefni stjórnvalda yrði þá


að það fengist lítið fyrir heimildirnar
en verðmætin ykjust síðan mikið
þegar leyfi fengjust til eldis á frjóum
laxi. Hér getur hugsanlega verið um
að ræða verðmæti upp á um 70 millj-
arða króna þegar miðað er við núver-
andi verð á eldisleyfum á erlendum
mörkuðum.


Tryggja sína sérhagsmuni


Það er því eftir miklu að slægjast,
hagsmunir miklir og væntingar um


mikinn fjárhagslegan ávinning. Vinn-
an við útfærslu á nýja leyfisveitinga-
kerfinu fólst m.a. í að:


- Koma í veg fyrir samkeppni: Að-
eins eitt fyrirtæki gæti boðið í ný
svæði og heimildir.


- Takmarka samkeppni: Hafa lok-
uð útboð og takmarka fjöld tilboðs-
gjafa.


- Setja hindranir: Setja skilyrði
sem hentuðu betur laxeldisfyrirtækj-
um í meirihlutaeigu erlendra aðila.


Koma í veg fyrir samkeppni


Stefnumótunarhópurinn í sínum
tillögum á árinu 2017 lagði til að að
ekki yrðu settar takmarkanir á fram-
leiðslumagn eða stærð einstaka lax-
eldisfyrirtækja. Fiskeldi Austfjarða
yfirtók fljótlega Laxa fiskeldi með
samþykki Samkeppniseftirlitsins og
þannig með öll eldisleyfi á Aust-
fjörðum. Arnarlax vann að yfirtöku á
Arctic Fish sem m.a. var stoppað af
Samkeppniseftirlitinu. Varðandi út-
boð og aukningu heimilda í fjörðum
með laxeldi er staðan sú að í flestum
tilvikum er aðeins einn aðili sem kem-
ur til greina og til hvers er þá verið að
auglýsa? Í raun eru þessir firðir þétt-
setnir eldissvæðum frumkvöðla sem
leyfi er fyrir eða í umsóknarferli. Það
er því ekki rými fyrir nýja aðila ef við-
halda á 5 km fjarlægðarmörkum á
milli ótengdra aðila eins og gert er
ráð fyrir í reglugerð um fiskeldi.


Takmarka samkeppni


Það vekur athygli að gefin er heim-
ild til að vera með lokað útboð eins og
fram kemur í reglugerð nr. nr. 588/
2020 um útboð eldissvæða. Við
vinnslu reglugerðar gerði Landsam-
band veiðifélaga athugasemd í sam-
ráðsgáttinni um að lög um fiskeldi
gæfu ekki heimild til lokaðs útboðs.
Þvert á móti gera lögin ráð fyrir því
að úthlutun eldissvæða skuli auglýst
opinberlega. Í umsögn Samtaka fyr-
irtækja í sjávarútvegi kemur fram að
þegar drögin eru lesin heildstætt er
augljóst að æði mörg álitaefni geta
risið, verði reglugerðin samþykkt
óbreytt. Af einhverjum ástæðum var


lítið sem ekkert tekið tillit til athuga-
semda og var reglugerðin gefin út
efnislega óbreytt. Hverjir réðu ferð-
inni við skrif á reglugerðinni í ráðu-
neytinu?


Setja hindranir


Í lögum um fiskeldi er varðar mat
á tilboðum kemur m.a. til skoðunar
upphæð tilboðs, reynsla af fiskeld-
isstarfsemi, fjárhagslegur styrkur og
mælikvarðar sem mæla hvernig til-
boðsgjafi hefur stundað rekstur sinn.
Það er ljóst að fyrirtæki sem nú eru í
meirihlutaeigu erlendra aðila hafa
mikla reynslu af fiskeldisstarfsemi
og standa mjög sterkt m.t.t. fjár-
hagslegs styrkts. Hér er m.a. um að
ræða Arnarlax og Fiskeldi Aust-
fjarða sem hafa fengið gefins eða
ódýr eldisleyfi sem erlendur hluta-
bréfamarkaður hefur verðlagt á um
80 milljarða króna. Verðmætamatið
er því hátt og sýnir fram á hve mikil
verðmæti hafa verið afhent þessum
aðilum og það er því vandséð hvernig
ný íslensk fiskeldisfyrirtæki eiga að
geta keppt við erlendu laxeldisfyr-
irtækin, að óbreyttu. Þar til viðbótar
er búið að girða að mestu fyrir út-
hlutun auðlindarinnar til nýrra aðila
og tryggja samkeppni.


Lokaorð


Engar úthlutanir höfðu átt sér
stað nú í byrjun ársins 2023 enda um
óréttlátt og gallað úthlutunarkerfi að
ræða sem stjórnsýslan ber ábyrgð á.
Matvælaráðherra er nú að vinna að
stefnumótun fyrir fiskeldi, en þeirri
vinnu hefur seinkað af einhverjum
ástæðum. Ríkisendurskoðun er að
taka út stjórnsýslu fiskeldis og von-
andi mun stofnunin koma auga á og
upplýsa um þá spillingu sem hefur
einkennt vinnubrögðin við undirbún-
ing og gerð laga um fiskeldi og setn-
ingu reglugerðar um útboð eldis-
svæða.


Valdimar Ingi
Gunnarsson »Ríkisendurskoðun


er að taka út
stjórnsýslu fiskeldis
og vonandi mun stofn-
unin koma auga á og
upplýsa um þá spillingu
sem hefur einkennt
vinnubrögðin


Valdimar Ingi
Gunnarsson


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


Lög um fiskeldi og nýja leyfisveitingakerfið







að gæta svæfi það. Undirritaður mun aftur á móti halda áfram sinni vinnu á næstu árum,
safna gögnum, setja í samhengi og upplýsa.
 
Fjölmiðlum bætt á póstlistann
Þann 11. júní 2019 sendi undirritaður póst til fjölmiðla og þeir voru hvattir til að kynna sér
vel vinnubrögðin við undirbúning og gerð laga um fiskeldi, fjalla um málið og viðhafa
faglega og góða rannsóknablaðamennsku við umfjöllun sína.  Það hefur verið ákveðin
vonbrigði að enginn fjölmiðill hefur gert það í neinu mæli nema Heimildin (Stundin) sem
reyndar byrjaði að fjalla markvist um afmarkaða þætti málsins allt frá árinu 2017. Vonandi
verður einhver breyting á því og fjölmiðlum er bent á að þeir geti nýtt þann gagnagrunn
sem undirritaður hefur safnað í sinni rannsóknavinnu. Í þessum tilefni er tæplega 100
fjölmiðlamönnum bætt inn á stækkandi tölvupóstlista.
 
Fjölmiðlum leiðbeint
Það mætti gæta meiri fagmennsku í sumum fjölmiðlum við umfjöllun á þessu máli. Sumir
þeirra sem hafa mikilla hagsmuna að gæta hafa reynt að gera lítið úr ákveðnum atriðum í
skýrslu Ríkisendurskoðunar og benda einnig á meint vanhæfi.  Fjölmiðlamenn eru almennt
lítið inn í þessu máli og það getur verið erfitt að átta sig á staðreyndum málsins vegna
stöðugs áróðurs ákveðinna aðila.  Sú breyting verður nú gerð í mínu Samfélagsverkefni
gegn spillingu að farið verður sú leið að upplýsa fjölmiðla, benda á gögn sem hægt er að
styðjast við, hverja á að ræða við og jafnvel koma með tillögur að spurningum. Mikilvægt er
að menn vinni faglega, heiðarlega og staðreyndir málsins séu ávallt upp á borðinu. 
Undirritaður mun leiðbeina og upplýsa fjölmiðla a.m.k. út þetta ár óháð því hvort
upplýsingarnar verða nýttar eða ekki. Margt hefur verið reynt til að ná framgangi og verður
því haldið áfram með að prófa stöðugt nýjar leiðir.
 
Áhættumat erfðablöndunar – Hvað næst?
Í fylgiskjali 2 er að finna grein sem birtist nýverið í Bændablaðinu.  Náttúruvernd
áhættumats erfðablöndunar er best lýst með umsögn lögfræðingsins Jóns Þórs Ólasonar og
formanns stangveiðifélags við fiskeldisfrumvarpið sem endanlega var samþykkt á Alþingi
Íslendinga á árinu 2019: ,,Það er raunar með nokkrum ólíkindum að veitt sé lagaheimild fyrir
því að erfðablanda megi villtan íslenskan lax“.    Í raun segir það allt sem segja þarf.
 
Nýja leyfisveitingakerfið
Í fylgiskjali 3 er að finna greinina ,,Lög um fiskeldi og nýja leyfisveitingakerfið“ sem birtist í
Morgunblaðinu í dag.  Þeir sem lesa greinina taka eflaust eftir því að hún átti að birtast fyrir
útgáfu skýrslu Ríkisendurskoðunar.   Lesendur er sérstaklega beðnir um að velta því fyrir
sér hverjir hverjir réðu ferðinni þegar reglugerð nr. 588/2020 um útboð eldissvæða var
samin í ráðuneytinu.
 
Um
Undirritaður hefur unnið við fiskeldi í um 30 ár og komið að fjölmörgum 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 ársins 2022 hóf undirritaður formlega  vinnu við Samfélagsverkefni gegn
spillingu í hálfu starfi og þið munu reglulega vera upplýst um framganganginn.
 
Yfirlit um málið er að finna á slóðinni: https://lagareldi.is/fljotandi-ad-feigdarosi/

https://lagareldi.is/fljotandi-ad-feigdarosi/


 
Best er að finna allar greinar er tengjast málinu á slóðinni: https://sjavarutvegur.is/?
page_id=1017
 
 
Með kveðju
Valdimar Ingi Gunnarsson
Samfélagsverkefni gegn spillingu
Sjávarútvegsþjónustan ehf.
valdimar@sjavarutvegur.is
Sími 6952269
www.lagareldi.is
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