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Ágætu fjölmiðlar
 
Þann 9. mars 2023 birtist fréttatilkynning á vef Hafrannsóknastofnunar undir heitinu
Áhættumat erfðablöndunar útskýrt:

"Valdimar Ingi Gunnarsson fer mikinn í Bændablaðinu þann 17. febrúar 2023 í gagnrýni sinni á Áhættumat
erfðablöndunar og úthlutun stjórnvalda á heimildum til sjókvíaeldis á laxi. Valdimar sakar meðal annars
Hafrannsóknastofnun um að ganga erinda erlendra fyrirtækja í þeim tilgangi að tryggja íslenskum fulltrúum
þeirra mikinn fjárhagslegan ávinning. Lokun fyrir laxeldi í innri hluta Ísafjarðardjúps túlkar Valdimar sem
beina aðför að hagsmunum fyrirtækja í íslenskri meirihlutaeigu. Valdimar fullyrðir jafnframt að áhættumatið
hafi lítið sem ekkert með náttúruvernd að gera og að litlum veiðiám sé fórnað til þess eins að geta veitt
erlendum aðilum eldisheimildir. Hann klykkir út með því að vitna í umsögn þess eðlis að með lögfestingu
áhættumatsins hafi verið gefin lagaheimild til þess að erfðablanda íslenskan lax. Valdimar ýjar jafnframt að
því að annarleg sjónarmið og spilling hafi ráðið för við úthlutun eldisheimilda. Þegar svo alvarlegar ásakanir
eru lagðar fram á opinberum vettvangi gagnvart Hafrannsóknastofnun og starfsmönnum hennar, verður
ekki hjá því komist að bregðast við með einhverjum hætti".

 
Hér er verið að svara grein undirritaðs í Bændablaðinu og vitnað í andsvar í grein Ragnars
Jóhannssonar rannsóknastjóra fiskeldis hjá Hafrannsóknastofnun í Bændablaðinu þann 9.
mars 2023.  Ragnari Jóhannssyni er þakkað fyrir að svara grein minni ,,Áhættumat
erfðablöndunar – hvað næst?“ og vekja þannig athygli á málinu. Greinin birtist í Bændablaðinu
þann 9.febrúar og á vefnum bbl.is þann 17. febrúar 2023.
 
Undirritaður hefur gagnrýnt opinberlega vinnubrögð Hafrannsóknastofnunar er varðar
áhættumat erfðablöndunar allt frá árinu 2019 og er ferlið rakið í fylgiskjal 1.
 
Höfundur á ekki því að venjast að fá andmæli við alvarlegum athugasemdum er varðar
undirbúning og gerð laga um fiskeldi og vinnubrögðunum eftir að lögin voru samþykkt enda
oft skynsamlegt að segja ekki neitt.  Fréttatilkynningu Hafrannsóknastofnunar og grein
Ragnars verður svarað lið fyrir lið í ítarlegri greinagerð í  sumar. Jafnframt verða birtar greinar
í  fjölmiðlum um afmarkaða þætti málsins.
 
Meðfylgjandi er einnig til upplýsingar grein sem birtist nýlega í Bændablaðinu og ber heitið
,,Skýrsla Ríkisendurskoðunar, þöggunin og beiðni um opinbera rannsókn“ (fylgiskjal 2).
 
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/

mailto:valdimar@sjavarutvegur.is
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Samfélagsverkefni gegn spillingu 
Sjávarútvegsþjónustan ehf.  
Tölvupóstfang: valdimar@sjavarutvegur.is 
Sími: 695 2269 
 


Heiti greinar: Athugasemdir við Áhættumat erfðablöndunar – Ferli málsins 
 


Höfundur: Valdimar Ingi Gunnarsson, sjávarútvegsfræðingur 
 


Leiðbeiningar nr: 
2 


Dagsetning útgáfu: 
15.03.2023 
 


Vefsíða verkefnisins: 
lagareldi.is 


Heimildir:  
sjavarutvegur.is 


Þann 9. mars 2023 birtist fréttatilkynning á vef Hafrannsóknastofnunar undir heitinu Áhættumat 
erfðablöndunar útskýrt. Þar eru gerðar athugasemdir við skrif höfundar er varðar gagnrýni á 
áhættumat erfðablöndunar og skrif um vinnubrögðin við undirbúning og gerð laga um fiskeldi 
sem samþykkt voru á Alþingi Íslendinga á árinu 2019. 
 
Höfundur hefur gagnrýnt opinberlega Áhættumat erfðablöndunar allt frá árinu 2019. Fjölmiðlar 
eru hvattir til að kynna sér málið vel og jafnframt að viðhafa faglega og góða rannsókna-
blaðamennsku við umfjöllun sína um þetta mál og önnur er tengjast undirbúningi og gerð laga 
um fiskeldi.  Í því samhengi er bent á greinar höfundar í viðauka 1 og skýrslu 
Ríkisendurskoðunar og fyrirhugaða greinagerð sem birt verður í sumar. 
 


 
 
 


Fréttatilkynning Hafrannsóknastofnunar 
Þann 9. mars 2023 birtist fréttatilkynning á vef Hafrannsóknastofnunar undir heitinu AÁ hættumat 
erfðablöndunar útskýrt:1 


"Valdimar Ingi Gunnarsson fer mikinn í Bændablaðinu þann 17. febrúar 2023 í gagnrýni sinni á Áhættumat 
erfðablöndunar og úthlutun stjórnvalda á heimildum til sjókvíaeldis á laxi. Valdimar sakar meðal annars 
Hafrannsóknastofnun um að ganga erinda erlendra fyrirtækja í þeim tilgangi að tryggja íslenskum fulltrúum 
þeirra mikinn fjárhagslegan ávinning. Lokun fyrir laxeldi í innri hluta Ísafjarðardjúps túlkar Valdimar sem 
beina aðför að hagsmunum fyrirtækja í íslenskri meirihlutaeigu. Valdimar fullyrðir jafnframt að áhættumatið 
hafi lítið sem ekkert með náttúruvernd að gera og að litlum veiðiám sé fórnað til þess eins að geta veitt 
erlendum aðilum eldisheimildir. Hann klykkir út með því að vitna í umsögn þess eðlis að með lögfestingu 
áhættumatsins hafi verið gefin lagaheimild til þess að erfðablanda íslenskan lax. Valdimar ýjar jafnframt að 
því að annarleg sjónarmið og spilling hafi ráðið för við úthlutun eldisheimilda. Þegar svo alvarlegar ásakanir 
eru lagðar fram á opinberum vettvangi gagnvart Hafrannsóknastofnun og starfsmönnum hennar, verður ekki 
hjá því komist að bregðast við með einhverjum hætti". 


 
Hér er verið að svara grein undirritaðs ı́ Bændablaðinu og vitnað ı́ andsvar ı́ grein Ragnars 
Jóhannssonar rannsóknastjóra �iskeldis hjá Hafrannsóknastofnun ı ́Bændablaðinu þann 9. mars 
2023.2  Ragnari Jóhannssyni er þakkað fyrir að svara grein minni ,,AÁ hættumat erfðablöndunar – 
hvað næst?“ og vekja þannig athygli á málinu. Grein mı́n birtist ı́ Bændablaðinu þann 9. febrúar3 
og á vefnum bbl.is þann 17. febrúar 20234. 


 
1 https://www.hafogvatn.is/is/midlun/frettir-og-tilkynningar/ahaettumat-erfdablondunar-utskyrt  
2 https://www.hafogvatn.is/static/�iles/2023_sidur/bbl8mars2023.pdf  
3 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2023/02/25.-Baendabladid-09.02.2023.pdf  
4 https://www.bbl.is/skodun/lesendaryni/ahaettumat-erfdablondunar-%E2%80%93-hvad-naest  
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Ferli málsins 
Áhættumat erfðablöndunar var fyrst gefið út árið 20175 og síðan endurskoðað á árinu 20206. 
Höfundur hefur gert opinberlega fjölda athugasemda við áhættumat erfðablöndunar allt frá árinu 
2019, sent beiðnir um að gerð verði rannsókn og reynt að upplýsa í fjölmiðlum:  


• Umsögn við fiskeldislögin: Þann 29. mars 2019 sendi höfundur umsögn7 vegna 
frumvarps til laga um breytingar á ýmsum lagaákvæðum sem tengjast fiskeldi. Þingskjal 
1060 – 647. mál á 149 löggjafarþingi 2018- 20198. Í umsögninni var m.a. bent á að 
,,Íslendingar munu standa að baki nágrannalöndum í umhverfismálum laxeldis er varðar 
erfðablöndun….“. Í framhaldinu var mætt á fund hjá Atvinnuveganefnd.  


• Beiðni til Alþingismanna: Þann 20. maí 2019 var sendur tölvupóstur9 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, en áhættumatið var 
hluti af því máli. Með tölvupóstinum fylgdu ítarlegar greinagerðir: 
Stefnumótunarskýrslan og vinnubrögðin10 og Athugasemdir við Áhættumat 
erfðablöndunar og tillögur að öðrum lausnum.11  Beiðnin hefur verið ítrekuð nokkrum 
sinnum, engu hefur verið svarað og þannig beitt þöggun í málinu.  


• Upplýsa:  Í framhaldinu, til þess að vekja athygli á málinu voru birtar 12 greinar í 
Bændablaðinu á árinu 2020 um áhættumati erfðablöndunar.  Síðan hafa verið birtar fleiri 
greinar bæði í Bændablaðinu og Morgunblaðinu og málið tekið fyrir í rannsóknaskýrslum 
(viðauki 1).  


• Úttekt á vinnubrögðum: Farið var fram á við ráðgjafanefnd Hafrannsóknastofnunar  á 
árinu 2021 að stuðlað verði að því að gerð verði úttekt á vinnubrögðum stofnunarinnar 
er varðar áhættumat erfðablöndunar.12  Afrit af beiðninni hafði einnig verið sent á ýmsa 
aðila í ráðuneytinu sem litu svo á að beiðnin félli undir stjórnsýsluúttekt 
Ríkisendurskoðunar, þar sem henni var svarað að hluta í skýrslu stofnunarinnar frá 
febrúar 2023.13  


• Umsögn: Í lok ársins 2021 gerði höfundur alvarlegar athugasemdir við áhættumat 
erfðablöndunar í umhverfismati áætlananna.14  Þeim athugasemdum var ekki svarað 
efnislega af einhverjum ástæðum.15   


Næstu skref 
Undirritaður hefur gagnrýnt opinberlega vinnubrögð Hafrannsóknastofnunar er varðar 
áhættumat erfðablöndunar allt frá árinu 2019.  Höfundur á ekki þvı́ að venjast að fá andmæli við 
alvarlegum athugasemdum er varðar undirbúning og gerð laga um �iskeldi og vinnubrögðunum 
eftir að lögin voru samþykkt enda oft skynsamlegt að segja ekki neitt.  Fréttatilkynningu 
Hafrannsóknastofnunar og grein Ragnars verður svarað lið fyrir lið ı́ ı́tarlegri greinagerð ı́  sumar. 
Jafnframt verða birtar greinar ı́  �jölmiðlum um afmarkaða þætti málsins. 


Gögn fyrir fjölmiðla 
Fjölmiðlar eru hvattir til að kynna sér málið vel og jafnframt að viðhafa faglega og góða 
rannsóknablaðamennsku við umfjöllun sína um þetta mál og önnur er tengjast undirbúningi og 
gerð laga um fiskeldi sem samþykkt voru á Alþingi Íslendinga á árinu 2019.  Í því samhengi er 


 
5 https://www.hafogvatn.is/static/�iles/Gamli_vefur/hv2017_027.pdf  
6 https://www.hafogvatn.is/is/moya/extras/laxeldi  
7 https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-4916.pdf  
8 https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/?ltg=149&mnr=647  
9 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2019/10/Beini-um-opinbera-ttekt.pdf  
10 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2019/11/Athugasemdir-vi-stefnumtunarskrsluna.pdf  
11 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2019/11/Athugasemdir-vi-haettumat-erfablndunar.pdf  
12 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2021/11/Fylgiskjal-3.-Beini-um-ttekt-rgjafanefnd-Hafro-22.10.2021.pdf  
13 https://rikisendurskodun.is/reskjol/�iles/Skyrslur/2023-stjornsysla-�iskeldis.pdf  
14   https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/12/Ahaettumat-erfdablondunar-i-umhver�ismati-aaetlanna-08.12.2021.pdf  
15 https://www.hafogvatn.is/is/moya/news/endurutge�id-burdartholsmat-og-ahaettumati-erfdablondunar  
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bent á greinar höfundar í viðauka 1 og skýrslu Ríkisendurskoðunar16  og fyrirhugaða greinagerð 
sem birt verður í sumar.  
 


Viðauki 1.  
Tafla 1. Greinar og rannsóknaskýrslur sem höfundur hefur birt og tengjast gagnrýni á áhættumati 


erfðablöndunar. 
 


Valdimar Ingi Gunnarsson 2019. ,,Fljótandi að feigðarósi“ –  Umsögn vegna frumvarps til laga um breytingar á ýmsum 
lagaákvæðum sem tengjast fiskeldi (áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða, stjórnvaldssektir o.fl.). 
Þingskjal 1060 – 647. mál á 149. löggjafarþingi 2018- 2019.  Sjávarútvegsþjónustan ehf. 26 bls.17 


Valdimar Ingi Gunnarsson 2019.  Stefnumótunarskýrslan og vinnubrögðin. Sjávarútvegsþjónustan ehf.  62 bls.18  
Valdimar Ingi Gunnarsson 2019. Athugasemdir við Áhættumat erfðablöndunar og tillögur að öðrum lausnum. 


Sjávarútvegsþjónustan ehf.  54 bls.19 
 
Valdimar Ingi Gunnarsson 2020. Áhættumat erfðablöndunar – Hver passar upp á íslenska náttúru? Bændablaðið 07.05.2020. 
Valdimar Ingi Gunnarsson 2020. Áhættumat erfðablöndunar – Of fá veiðivötn skilgreind. Bændablaðið 20.05.2020. 
Valdimar Ingi Gunnarsson 2020. Það er búið að lögfesta heimild til erfðablöndunar á villtum íslenskum laxastofnum. 


Bændablaðið 04.06.2020. 
Valdimar Ingi Gunnarsson 2020. Áhættumat erfðablöndunar og sjálfbærir villtir laxastofnar. Bændablaðið 02.07.2020. 
Valdimar Ingi Gunnarsson 2020. Áhættumat erfðablöndunar og mótvægisaðgerðir. Bændablaðið 16.07.2020. 
Valdimar Ingi Gunnarsson 2020. Áhættumat erfðablöndunar og vöktun laxastofna. Bændablaðið 30.07.2020. 
Valdimar Ingi Gunnarsson 2020. Áhættumat erfðablöndunar og viðbrögð við slysasleppingum. Bændablaðið 20.08.2020. 
Valdimar Ingi Gunnarsson 2020. Áhættumat erfðablöndunar sem íslenska leiðin. Bændablaðið 10.09.2020. 
Valdimar Ingi Gunnarsson 2020. Áhættumat erfðablöndunar í nýju föt keisarans. Bændablaðið 24.09.2020. 
Valdimar Ingi Gunnarsson 2020. Rýniskýrslan og vöktun laxastofna. Bændablaðið 08.10.202. 
Valdimar Ingi Gunnarsson 2020. Litlu laxastofnanir sem á að fórna. Bændablaðinu 05.11.2020. 
Valdimar Ingi Gunnarsson 2020. Litlu laxastofnunum fórnað til að auka framleiðsluheimildir á frjóum eldislaxi. Bændablaðinu 


19.11.2020. 
Valdimar Ingi Gunnarsson 2020. Litlu laxastofnarnir – Skortur á vöktun og hugsanlegar skaðabótakröfur. Bændablaðið 


03.12.2020. 
 
Allar greinarnar sem birtar voru  í Bændablaðinu um áhættumat erfðablöndunar er hægt að lesa í Fiskeldisfréttum 2, tölubl, 7. 
árg 20 en þar mynda þær eina heild. Allar greinarnar um litlu laxastofnana er hægt að lesa í Fiskeldisfréttum 3, tölubl, 7. árg. en 
þar mynda þær eina heild21. 
 
Valdimar Ingi Gunnarsson 2021. Áhættumat erfðablöndunar verkfæri íslensku leiðarinnar. Morgunblaðið 25.01.2021.22  
Valdimar Ingi Gunnarsson 2021. Áhættumat erfðablöndunar í umhverfismati áætlana. Sjávarútvegsþjónustan. 95 bls.23 
Valdimar Ingi Gunnarsson 2021. Farið er fram á að gerð verði úttekt á vinnubrögðum Hafrannsóknastofnunar er varðar 


áhættumat erfðablöndunar. Beiðni til ráðgjafanefndar Hafrannsóknastofnunar. 9 bls.24 
Valdimar Ingi Gunnarsson 2022. Stefnumótun í fiskeldi: Umræðan, tillögurnar og staðan. Viðauki 7 við bókina: Lög um fiskeldi 


– ,,Þetta hefur eftirmála”. 1. útg. 99 bls.25 
Valdimar Ingi Gunnarsson 2022.   Landsamband fiskeldisstöðva og stefnumótun í fiskeldi. Viðauki 5 við bókina: Lög um 


fiskeldi – ,,Þetta hefur eftirmála”. 1. útg. 28 bls.26 
 
Valdimar Ingi Gunnarsson 2023.  Áhættumat erfðablöndunar – Hvað næst? Bændablaðið 9. febrúar 2023.27 
  
Hægt er að finna allar greinar er tengjast málinu á slóðinni: https://sjavarutvegur.is/?page_id=1017  
 


 


 
16 https://rikisendurskodun.is/reskjol/�iles/Skyrslur/2023-stjornsysla-�iskeldis.pdf  
17 https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-4916.pdf  
18 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-
stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf  
19 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-5.-Athugasemdir-vi%C3%B0-%C3%81h%C3%A6ttumat-
erf%C3%B0abl%C3%B6ndunar.pdf  
20 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2020/11/Fiskeldisfrttir-02.07.2020.pdf  
21 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2021/03/Fiskeldisfrttir-nr.-3-2020.pdf  
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Þessari beiðni 
var svarað með 
því að svara 
engu.  Nokkrum 
sinnum var 
beiðnin ítrekuð 
við stjórn- 
skipunar- og 
eftirlitsnefnd í 
tölvupóstum og 


auglýst í fjölmiðlum án árangurs. 
Nýlega var farið fram á að 


forsætisráðherra beitti sér fyrir 
því að þessi rannsókn verði gerð.  
Skýrsla Ríkisendurskoðunar er gott 
innlegg en tekur að takmörkuðu 
leyti á þessu máli.


Upplýsa


Höfundur vinnur nú við „Samfélags- 
verkefni gegn spillingu“ þar sem 
m.a. er unnið að því að ná framgangi 
í því að opinber rannsókn verði
gerð.  Undanfarin ár hefur höfundur
unnið að því að upplýsa um málið
og birt um 40 greinar í fjölmiðlum
og gert nokkrar rannsóknaskýrslur, 
en vefur verkefnisins er www.
lagareldi.is
Lítil viðbrögð við fjölda faglegra


og málefnalegra greina höfundar


í fjölmiðlum um óvönduð 
vinnubrögð og spillingu fara í sjálfu 
sér að vera athyglisverðara en málið 
sjálft. Vörnin hefur verið að þegja 
í staðinn fyrir að fara í rökræður 
í fjölmiðlum enda oft slæman 
málstað að verja. 


Skýrsla Ríkisendurskoðunar


Nýlega gaf Ríkisendurskoðun 
út skýrsluna ,,Sjókvíaeldi – 
Lagaframkvæmd, stjórnsýsla og 
eftirlit“, sem tekur undir margt af 
því sem undirritaður hefur verið að 
benda á og gagnrýna undanfarin ár 
og hefði því fátt átt að koma á óvart.


Ef nefnd eru örfá dæmi, má nefna:
• Áhrif og aðkoma fulltrúa fyrirtækja


í sjókvíaeldi við undirbúning
að endurskoðun laga um fiskeldi
árið 2019.


• Samþjöppun eignarhalds,
stefnulaus uppbygging sem vinnur
gegn því að auðlindin skili
hámarks ávinningi fyrir ríkissjóðs.


• Viðbrögð við stroki eldislaxa og
vöktun nærliggjandi áa.


• Vöktun á villtum laxastofnum og
mótvægisaðgerðum ábótavant.


• Hlutfall á milli framleiðslu og


lífmassa ekki rétt í áhættumati 
erfðablöndunar.


Þáttur fjölmiðla


Nú er komið í hámæli þau ófaglegu 
vinnubrögð sem hefur einkennt 
vinnuna við undirbúning og gerð 
laga um fiskeldi og eftir að lögin 
voru samþykkt.  Þar ber að þakka 
núverandi matvælaráðherra og 
Ríkisendurskoðun. 


Það er umhugsunarvert af 
hverju það voru ekki fjölmiðlar 
sem komu þessu máli á hreyfingu 
þrátt fyrir fjölmargar og ítrekaðar 
ábendingar m.a. höfundar.  


Vissulega hafa fjölmiðlar 
takmarkaða möguleika á að 
sinna rannsóknarvinnu vegna 
takmarkaðra fjármuna, en þetta er 
það stórt mál að það hefði átt að 
hafa forgang. Það hefur höfundur 
gert án þess að fá nokkra fjármuni 
úr ríkissjóði enda hefur mér 
blöskrað þetta mál í mörg ár.


Það sem vantar


Það sem vantar sérstaklega í ágæta 
skýrslu Ríkisendurskoðunar er að 
fjalla meira um þá spillingu sem 
hefur einkennt undirbúning og 
endurskoðun laga um fiskeldi.


Það á eftir að skoða hvernig 
fulltrúar erlendra fjárfesta í 
starfshópi sjávarútvegs- og land- 


búnaðarráðherra um stefnumótun 
í fiskeldi 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.  Afraksturinn er yfir 100 
milljarða króna í formi eldisleyfa. 
Af fræðimönnum kallast þessi 
aðferðafræði að „fanga ríkisvaldið“ 
(e. state capture).


Margir þingmenn flæktir í 
málið


Í fjölmiðlum hefur verið tilhneiging 
til að kenna matvælaráðherra og 
ríkisstjórninni um það sem afvega 
fór en málið er ekki svo einfalt. 
Það var löngu tímabært að gera 
tiltekt í fiskeldismálum og vinna 
úr óreiðunni sem Kristján Þór 
Júlíusson skildi eftir sig. Það eru 
margir þingmenn sem þurfa að 
fara í naflaskoðun og skoða sinn 
þátt í þessu máli og þar á meðal 
fyrrverandi forseti Alþingis. 


Það er ekki dregið í efa að 
þingmenn hafi almennt viljað vel 
við uppbyggingu á öflugu laxeldi, 
m.a. til að styrkja viðkvæmar
byggðir og auka útflutningstekjur.
Margt fór þó úrskeiðis og í sumum 
tilvikum hafa alþingismenn
jafnvel hugsanlega hreinlega
verið blekktir.


Framhald málsins
Það hefur vakið athygli að umræðan 
og gagnrýnin í fjölmiðlum hefur 
sérstaklega beinst að stjórnsýslunni. 
Takmarkað hefur verið komið inn 
á ástæður fyrir því að við erum 
komin í þessa stöðu sem hófst með 
tillögum starfshóps sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðherra 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 að gæta svæfi 
það. Hér hafa fjölmiðlar mikilvægu 
hlutverki að gegna við að koma í 
veg fyrir að þannig fari. Svæfing 
er þegar hafin með umfjöllun m.a. 
í Morgunblaðinu og viðtölum við 
forkólfa fiskeldisfyrirtækjanna sem 
þykjast taka undir að bæta þurfi 
ýmislegt í þessum málum og horfa 
þar minnst í eigin barm. Undirritaður 
mun halda áfram sinni vinnu á næstu 
misserum, safna gögnum, setja í 
samhengi og upplýsa.  


Að lokum mun ferli málsins 
verða rakið í rafrænni bók sem 
öllum verður aðgengilegt á næstu 
árum og áratugum.    


Valdimar Ingi Gunnarsson,
 sjávarútvegsfræðingur.


Skýrsla Ríkisendurskoðunar, þöggunin 
og beiðni um opinbera rannsókn
Þann 20. maí 2019 sendi undirritaður tölvupóst til stjórnskipunar- og 
eftirlitsnefndar Alþingis og allir alþingismenn fengu afrit. Þar var 
óskað eftir að gerð væri opinber rannsókn vegna alvarlegra annmarka 
á vinnubrögðum starfshóps sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um 
stefnumótun í fiskeldi.  


Valdimar Ingi 
Gunnarsson.







 
Best er að finna allar greinar er tengjast málinu á slóðinni: https://sjavarutvegur.is/?
page_id=1017
 
Með kveðju/ Regards
Valdimar Ingi Gunnarsson
Samfélagsverkefni gegn spillingu
Sjávarútvegsþjónustan ehf.
Helgubraut 17
200 Kópavogur
GSM 6952269
Netfang: valdimar@sjavarutvegur.is
Vefsíða: www.lagareldi.is
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