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Landsamband fiskeldisstöðva (LF) hefur verið hagsmunasamtök fiskeldis í áratugi.  
Stefnumótun í fiskeldi var eitt af mikilvægum verkefnum LF þar sem hlutverk félagsins var að 
gæta hagsmuna aðildarfélaga. 
 
Á árinu 2017 áttu Arnarlax, Arctic Fish, Fiskeldi Austfjarða og Laxar fiskeldi, öll fyrirtækin í 
meirihlutaeigu erlendra aðila, fulltrúa í stjórn Landsambands fiskeldisstöðva. Framleiðsla 
laxeldisfyrirtækjanna jókst mikið, en áhrif og atkvæðavægi réðist af veltu aðildarfélaga. 
Laxeldisfyrirtækin voru því í raun búin að yfirtaka LF á árinu 2017.  
 
Stjórnarformenn Arnarlax og Fiskeldis Austfjarða kom sér í opinberan stefnumótunarhóp sem 
fulltrúar LF og unnu að móta leikreglur, skjalfest í lögum, sjálfum sér og eigendum til 
fjárhagslegs ávinnings. 
 
Eldisleyfin voru verðmætin og á árinu 2016 voru laxeldisfyrirtæki í meirihlutaeigu erlendra 
aðila með leyfi fyrir og áform um 170.000 tonn, þar af var Arnarlax og Fiskeldi Austfjarða með 
um 70%.  Til að tryggja að áform gengu upp: 

• Setja hindranir: Þurfti að setja ákvæði í lög um að hægt væri halda svæðum í því 
yfirskini að hefja ætti eldi á ófrjóum laxi.  

• Koma í veg fyrir hindranir: Þurfti að koma í veg fyrir að takmarkanir væru settar um 
erlent eignarhald og stærð fyrirtækja til að hægt væri að fara með félögin á erlendan 
hlutabréfamarkað.  

 
Það fengust engar fréttir af vinnu stefnumótunarhópsins fyrr en langt var liðið á 
stefnumótunina og væntanlega þá búið að leggja meginlínur.  Fulltrúar LF í 
stefnumótunarhópnum skrifuðu undir viljayfirlýsingu um stuðning við áhættumat 
erfðablöndunar en þeim var bent á af stjórn LF að þeir hefðu ekki umboð til þess.  
 
Það voru mikil átök innan LF þegar unnið var að stefnumótun í fiskeldi.  Stjórn LF sendi bókun 
til stefnumótunarhópsins á lokastigi stefnumótunarinnar til að reyna að lægja öldurnar innan 
sambandsins sem síðan var dregin til baka  með undirskrift flestra stjórnarmanna. Með að 
samþykkja ekki stefnumótunina hefði það geta haft afdrifaríkar afleiðingar við framgang 
málsins um miklar væntingar um fjárhagslegan ávinning laxeldisfyrirtækja í meirihluta 
erlendra aðila.  
 
LF var mikilvægur farvegur fyrir erlenda fjárfesta til að tryggja þeirra hagsmuni og varða 
leiðina að miklum fjárhagslegum ávinningi.  Laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu erlendra aðila 
eru komin með leyfi fyrir tæplega 100.000 tonna hámarks lífmassa og verðmæti eldisleyfa 
gróflega áætluð um 105 milljarða ISK. Um 30.000 tonn eru ennþá í umsóknarferli og ef vel 
gengur geta verðmætin eldisleyfa hugsanlega aukist um 30 milljarða ISK og þá orðið samtal 
135 milljarða ISK. 
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1. Inngangur 
 
Stutt um söguna 
Landsamband fiskeldisstöðva (LF) hafa verið hagsmunasamtök 
fiskeldis í áratugi.  Í gegnum tíðina hefur verið mismunandi 
rekstrarform hjá Landsambandi fiskeldisstöðva (LF).  Nokkur ár 
var samstarfssamningur við Samtök fiskvinnslustöðva (SF) en 
þeim samningi var sagt upp á árinu 2015 og formlega fór LF út í 
apríl 2016.  LF var síðan með starfsmann og sína eigin skrifstofu 
fram til áramóta 2018/2019 þegar starfsemin var lögð niður og 
hagsmunagæsla fiskeldisfyrirtækja færð yfir til Samtaka fyrirtækja 
í sjávarútvegi (SFS). 1   
 
Markmið 
Skv. samþykktum félagsins frá 23. maí 2017 er markmið LF að efla og styrkja fiskeldi hér á landi 
og gæta hagsmuna félagsmanna þess. Að þessu verði unnið m.a. á eftirfarandi hátt:2 

a) Marka stefnu í fiskeldi og vera opinber málsvari félaga í LF í landinu. 
b) Vinna að hagsmunamálum félaga LF með nánu samstarfi við aðila sem beint eða óbeint 

hafa áhrif á fiskeldismál hér á landi. 
c) Afla upplýsinga um markaði og miðla þeim til eldismanna. 
d) Stuðla að fræðslu og miðla upplýsingum til félagsmanna og almennings m.a. með því að 

halda úti netmiðlun. 
 
Stefnumótun í fiskeldi var því eitt af mikilvægum verkefnum LF þar sem hlutverk félagsins var að 
gæta hagsmuna aðildarfélaga. 
 
Afmörkun  
Starfsemi LF var fjölþætt en í þessari skýrslu er einkum fjallað um þá vinnu er sneri að 
stefnumótun í fiskeldi.  Sú vinna hófst á árinu 2016 og lauk með útgáfu stjórnvalda á Skýrslu 
starfshóps sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um stefnumótun í fiskeldi sem kom út þann 21. 
ágúst 2017.3  Jafnframt verður fjallað um vinnu LF að koma tillögunum í gegnum stjórnsýsluna 
þar til LF var lagt niður og hagsmunagæslan flutt yfir til SFS um áramótin 2018/2019.   
 
Gagnaöflun og tilvitnanir 
Heimildir byggja að mestu á 
skriflegum gögnum og er þá vísað 
beint á vefslóð í footnote.  Einnig eru 
notaðar heimildir úr fundargerðum LF 
en ekki er vísað beint í þær þar sem 
fundagerðir hafa ekki fengist afhentar.  
Upplýsingar í þessari skýrslu byggjast 
m.a. á samtölum við aðila innan stjórnar LF og utan. Hér er farin sú leið að vísa ekki beint í 
heimildarmann þegar um er að ræða munnlegar heimildir. Það fengust afhentar allar fundagerðir 
starfshóps sjávar- og landbúnaðaráðherra um stefnumótun í fiskeldi.  Þegar vitnað er í þessar 
fundagerðir er vitnað í fundardag fundagerðar. Þegar fjallað er um starfshópinn er notað 
stefnumótunarhópurinn til styttingar og í tilfelli Skýrslu starfshóps sjávar- og 
landbúnaðaráðherra um stefnumótun í fiskeldi4 er notað stefnumótunarskýrslan. 
  

 
1 https://kjarninn.is/frettir/2019-01-14-fiskeldisfyrirtaeki-ganga-til-lids-vid-sfs/  
2 http://wayback.vefsafn.is/wayback/20180208142705/http://www.lf.is/is/um-okkur/log/  
3 https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9d0e56b5-87fa-11e7-9419-005056bc4d74  
4 https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9d0e56b5-87fa-11e7-9419-005056bc4d74  

Stefnumótun í fiskeldi var því eitt af mikilvægum 
verkefnum LF þar sem hlutverk félagsins var að 

gæta hagsmuna aðildarfélaga. 

https://kjarninn.is/frettir/2019-01-14-fiskeldisfyrirtaeki-ganga-til-lids-vid-sfs/
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20180208142705/http:/www.lf.is/is/um-okkur/log/
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9d0e56b5-87fa-11e7-9419-005056bc4d74
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9d0e56b5-87fa-11e7-9419-005056bc4d74
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2. Stjórn LF og hagsmunagæslan 
 
2.1 Stjórn félagsins 
 
Stjórn LF 
Í maí 2016 var ný stjórn kjörin og Guðmundur Gíslason, stjórnarformaður Fiskeldis Austfjarða 
kosinn formaður LF (tafla 2.1)5  en hann tók við af Höskuldi Steinarssyni framkvæmdastjóra 
Fjarðalax.6   Á árinu 2015 eiga, Arctic Fish og Fiskeldi Austfjarða þá orðin laxeldisfyrirtæki í 
meirihluta erlendra aðila, fulltrúa í stjórn LF.7 Í maí 2016 bætist fulltrúi Arnarlax inn í stjórn LF 
(tafla 2.1) og á árinu 2017 fulltrúi frá Löxum fiskeldi í varastjórn og þá voru öll laxeldisfyrirtækin 
í meirihlutaeigu erlendra aðila komin með mann í stjórn félagsins. Framleiðsla úr laxeldi í 
sjókvíum jókst hratt á þessum árum og áhrif þeirra innan LF jukust þar sem vægi atkvæða 
einstakra fyrirtækja réðist af veltu.8   
 
Nýr stjórnarformaður  
Stjórn Landssambands fiskeldisstöðva 
(LF) samþykkti samhljóða á fundi 
þann 16. nóvember 2016 að leggja til 
við aukaaðalfund LF að Einar Kristinn 
Guðfinnsson verði kjörinn í stjórn 
sambandsins og taki við formennsku.9 
Einar hafði á þessum tímapunkti lokið 
farsælum ferli sem alþingismaður, 
ráðherra og forseti Alþingis. Hér var LF búin að fá sterkan liðsmann sem hafði góða tengingu við 
stjórnsýsluna og stjórnmálamenn.  Sumir undruðust þessi ákvörðun Einars enda augljóst að 
honum var ætlað að stunda lobbíisma og væri þannig að taka mikla persónulega áhættu. 
 

Tafla 2.1. Stjórnarmenn Landssambands fiskeldisstöðva á árunum 2016 og 2017. 
Maí 201610 Nóvember 201611 201712 
Formaður stjórnar:  
Guðmundur Gíslason, Fiskeldi 
Austfjarðar  
 
Meðstjórnendur:  
Jón Kjartan Jónsson, 
Íslandsbleikja  
Kristján G. Jóakimsson, Háafell 
Jónas Jónasson, Stofnfiskur 
Sigurður Pétursson, Arctic Fish 
 
Varastjórn:  
Árni Ólafsson, Rifós  
Einar Örn Ólafsson, Fjarðalax 
Víkingur Gunnarsson, Arnarlax 

Formaður stjórnar: 
Einar K. Guðfinnsson 
 
Meðstjórnendur: 
Guðmundur Gíslason, Fiskeldi 
Austfjarða 
Jón Kjartan Jónsson, 
Íslandsbleikja 
Kristján G. Jóakimsson, Háafell 
Sigurður Pétursson, Arctic Fish 
 
Varastjórn: 
Árni Ólafsson, Rifós 
Jónas Jónasson, Stofnfiskur 
Víkingur Gunnarsson, Arnarlax 
 

Formaður stjórnar: 
Einar Kristinn Guðfinnsson 
 
Meðstjórnendur: 
Sigurður Pétursson, Arctic Fish 
Víkingur Gunnarsson, Arnarlax 
Jón Kjartan Jónsson, 
Íslandsbleikja 
Guðmundur Gíslason, Fiskeldi 
Austfjarða 
Jónas Jónasson, Stofnfiskur 
Árni Ólafsson, Rifós 
 
Varastjórn: 
Drífa Bjarnadóttir, Lindafiskur 
Einar Örn Gunnarsson, Laxar 
fiskeldi 

 
 
 

 
5 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2016/06/Fiskeldisfrettir-03.05.2016-1.pdf  
6 http://wayback.vefsafn.is/wayback/20160205230121/http://lf.is/starfsemi-stjorn.htm  
7 http://wayback.vefsafn.is/wayback/20160205230121/http://lf.is/starfsemi-stjorn.htm  
8 http://wayback.vefsafn.is/wayback/20180208142705/http://www.lf.is/is/um-okkur/log/  
9 http://wayback.vefsafn.is/wayback/20170106232910/http://www.lf.is/is/oflokkad-is/einar-k-gudfinnsson-taki-vid-sem-formadur-stjornar-lf-frettatilkynning-fra-lf/  
10 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2016/06/Fiskeldisfrettir-03.05.2016-1.pdf  
11 http://wayback.vefsafn.is/wayback/20170106232352/http://www.lf.is/is/um-okkur/stjorn/  
12 http://wayback.vefsafn.is/wayback/20180208142640/http://www.lf.is/is/um-okkur/stjorn/ 

Á árinu 2017 áttu Arnarlax, Arctic Fish, Fiskeldi 
Austfjarða og Laxar fiskeldi, öll fyrirtækin í 

meirihlutaeigu erlendra aðila, fulltrúa í stjórn 
Landsambands fiskeldisstöðva. 

https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2016/06/Fiskeldisfrettir-03.05.2016-1.pdf
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20160205230121/http:/lf.is/starfsemi-stjorn.htm
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20160205230121/http:/lf.is/starfsemi-stjorn.htm
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20180208142705/http:/www.lf.is/is/um-okkur/log/
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20170106232910/http:/www.lf.is/is/oflokkad-is/einar-k-gudfinnsson-taki-vid-sem-formadur-stjornar-lf-frettatilkynning-fra-lf/
https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2016/06/Fiskeldisfrettir-03.05.2016-1.pdf
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20170106232352/http:/www.lf.is/is/um-okkur/stjorn/
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20180208142640/http:/www.lf.is/is/um-okkur/stjorn/
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Undrast aðkomu Einars 
Eflaust hefur Einar viljað gott af sér leiða fyrir sitt samfélag á Vestfjörðum, en ekki séð fyrir 
hvernig málin myndu þróast með miklum fjárhagslegum ávinningi fyrir íslenska frumkvöðla og 
erlendra fjárfesta á kostnað íslenskra fyrirtækja. Í samtölum hefur ítrekað komið fram að menn 
hafa undrast aðkomu Einars Kr. Guðfinnssonar að þessu máli. Af hverju er Einar að láta hafa sig 
út í þetta mál kemur oft fram.  Maður sem hefur lokið farsælum stjórnmálaferli og fer síðan að 
vinna við svona verkefni kemur einnig fram í samtölum. 
 
2.2 Val á fulltrúum í stefnumótunarhópinn 
 
Boðað til stefnumótunar 
Í ágúst 2016 var byrjað að ræða innan LF um að láta framkvæma heilstæð stefnumótun í fiskeldi.  
Í október 201613 birtist frétt á vef atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis þar sem kynnt voru 
áform um  heildar stefnumótun fyrir fiskeldi á Íslandi.  Í fréttatilkynningu ráðuneytisins frá 
desember 201614 er skilgreint nánar það sem taka á fyrir í stefnumótuninni.  
 
Fulltrúar LF 
Nokkur umræða var um skipan 
fulltrúa LF í stefnumótunarhóp. 
Gengið var fram hjá framkvæmda-
stjóra LF, Höskuldi Steinarssyni.  Í  
október 2016 voru Kjartan Ólafsson, 
stjórnarformaður Arnarlax og 
Guðmundur Gíslason, stjórnar-
formaður Fiskeldis Austfjarða 
skipaðir í stefnumótunarhópinn fyrir 
hönd LF.   Höskuldur Steinarsson framkvæmdastjóri LF sagði síðan starfi sínu lausu í byrjun 
ársins 2017 og við tók Kristján Þ. Davíðsson.  
 
Stefnumótunarhópurinn 
Í  desember 2016 var gefin úr fréttatilkynning15 á vef atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis þar 
sem kynntur var starfshópur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um stefnumótun í fiskeldi. 
Ásamt tveimur fulltrúum frá LF voru í hópnum fulltrúi frá Landssambandi veiðifélaga (LV) og þrír 
fulltrúar ríkisstofnanna. Formaður stefnumótunarhópsins var Baldur Erlingsson, lögfræðingur í 
atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu.  
 
Ráðgjafar stjórnvalda 
Í starfshópi um stefnumótun í fiskeldi var þröngur hópur hagsmunaaðila sem vann fyrst og fremst 
að tryggja sína sérhagsmuni, ásamt opinberum aðilum sem ekki voru að vinna sína heimavinnu.16  
Leyfisveitingarkerfið var komið í 
uppnám fyrst og fremst vegna 
vinnubragða Arnarlax og Fiskeldis 
Austfjarða. Kjartan Ólafsson, 
stjórnarformaður Arnarlax og 
Guðmundur Gíslason stjórnar-
formaður Fiskeldis Austfjarða voru  
tilnefndur í stefnumótunarhópinn af 
LF og  urðu þannig  helstu ráðgjafar 
stjórnvalda í málefnum laxeldis.17  
 

 
13 https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2016/10/06/Aukid-eftirlit-meiri-rannsoknir-og-stefnumotun-i-fiskeldi/  
14 https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2016/12/01/Starfshopur-um-stefnumotun-i-fiskeldi/  
15 https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2016/12/01/Starfshopur-um-stefnumotun-i-fiskeldi/  
16 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf  
17 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/01/7.-Morgunbladid-2020-05-25.pdf  

Stjórnarformennirnir kom sér í opinberan 
stefnumótunarhóp og unnu að móta leikreglur, 

skjalfest í lögum, sjálfum sér og eigendum 
Arnarlax og Fiskeldis Austfjarða til fjárhagslegs 

ávinnings. 
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Austfjarða. Stjórnarformaður Arnarlax og 
stjórnarformaður Fiskeldis Austfjarða voru  

tilnefndur í stefnumótunarhópinn af LF og  urðu 
þannig  helstu ráðgjafar stjórnvalda í málefnum 

laxeldis. 
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https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2016/12/01/Starfshopur-um-stefnumotun-i-fiskeldi/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2016/12/01/Starfshopur-um-stefnumotun-i-fiskeldi/
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/01/7.-Morgunbladid-2020-05-25.pdf
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2.3 Fylkingar innan LF 
 
Fylkingar í stjórn 
Það voru mikil átök innan LF í tengslum við stefnumótun í fiskeldi og má e.t.v.  skipta fylkingum 
innan stjórnar í eftirfarandi hópa: 

a) Hófsemi: Við öflun framleiðsluheimilda var hófsemi höfð að leiðarljósi og lagt til 
mótvægisaðgerðir til að draga sem mest úr umhverfisáhrifum eins og lagt er til í 
matsskýrslu félagsins.18 Sá sem hafði framsögu um þessa leið var fulltrúi Háafells19 í LF. 

b) Til fjárhagslegs ávinnings: Ná í sem mest af framleiðsluheimildum, setja hindranir til að 
halda eldisvæðum20, koma í veg fyrir að takmarkanir verði sett í erlent eignarhald21 og 
stærð fyrirtækja,22 lágmarka kostnað23 og ná sem mestum fjárhagslegum ávinningi.24 Þeir 
sem voru leiðandi hér voru stjórnarformenn Arnarlax25 og Fiskeldi Austfjarða26, fyrirtæki 
í meirihlutaeigu erlendra aðila.   

c) Meðspilarar: Einnig laxeldisfyrirtæki í meirihlutaeigu erlendra aðila, Arctic Fish27 og 
Laxar fiskeldi28 sem höfðu mikilla fjárhagslega hagsmuna að gæta og studdu því tillögur 
Arnarlax og Fiskeldis Austfjarða þegar á reyndi.  

d) Hlutlausir: Í stefnumótun fyrir fiskeldi var fyrst og fremst hugað að sjókvíaeldi og lítið 
tekið á málum landeldis. Fyrirtæki sem höfðu takmarkaðra hagsmuna að gæta voru ekki 
áberandi í þeim átökum sem voru innan stjórnar LF, og má hér nefna Benchmark 
Genetics29 og Íslandsbleikju (nú Samherja fiskeldi).30  

 
Utan stjórnar 
Tvö íslensk sjókvíaeldisfyrirtæki, 
Hábrún og ÍS 47, höfðu ekki mann í 
stjórn LF.  Ekkert bendir til að þau hafi 
haft áhrif á framvindu máli innan 
stjórnar LF á meðan vinnu við 
stefnumótun fiskeldis fór fram. Hér var  
um að ræða lítil fyrirtæki með 
takmarkað mannahald og fjárhagslega 
getu.   
 
  

 
18 https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1607/Matssk%C3%BDrsla%20H%C3%A1afells%209.%20okt%202020%20svort.pdf  
19 https://frosti.is/eldi/  
20 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2020/04/5.-Morgunbla%C3%B0i%C3%B0-2020-02-31.pdf  
21 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/10/18.-Morgunbladid-2021-10-12.pdf  
22 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/10/17.-Morgunbladid-2021-09-27.pdf  
23 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/01/6.-Morgunbladid-2020-05-05.pdf  
24 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/01/8.-Morgunbladid-2020-10-24.pdf  
25 https://arnarlax.is/  
26 https://www.icefishfarm.is/  
27 https://www.arcticfish.is/is/  
28 https://www.laxar.is/  
29 https://www.bmkgenetics.com/  
30 https://www.samherji.is/  

Tvö íslensk sjókvíaeldisfyrirtæki sem höfðu mikla 
hagsmuna að gæta áttu ekki mann í stjórn 

Landsambands fiskeldisstöðva.  Þau komu þannig 
ekki beint að mikilvægum ákvörðunum er varðaði 

hagsmuni félaganna.  

https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1607/Matssk%C3%BDrsla%20H%C3%A1afells%209.%20okt%202020%20svort.pdf
https://frosti.is/eldi/
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2020/04/5.-Morgunbla%C3%B0i%C3%B0-2020-02-31.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/10/18.-Morgunbladid-2021-10-12.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/10/17.-Morgunbladid-2021-09-27.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/01/6.-Morgunbladid-2020-05-05.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/01/8.-Morgunbladid-2020-10-24.pdf
https://arnarlax.is/
https://www.icefishfarm.is/
https://www.arcticfish.is/is/
https://www.laxar.is/
https://www.bmkgenetics.com/
https://www.samherji.is/
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3. Staðan og leiðirnar 
 
3.1 Staða einstakra fyrirtækja 
 
Laxeldisfyrirtæki í meirihlutaeigu erlendra aðila 
Það er lokið við að gera sérstaka skýrslu um Arnarlax31 og Arctic Fish32 og unnið er að því að gera 
sambærilega skýrslur um Fiskeldi Austfjarða og Laxa fiskeldi. Þessum skýrslum er ætlað að gefa 
gott yfirlit yfir þróunina, stöðuna og vinnubrögðin sem viðgengist höfðu hjá laxeldisfyrirtækjum 
í meirihlutaeigu erlendra aðila.  
 
Staðan 2016 
Á árinu 2016, þegar farið var út í stefnumótun fyrir fiskeldi var staða einstakra laxeldisfyrirtækja 
í meirihlutaeigu erlendra aðila eftirfarandi: 
• Arnarlax: Fyrirtækið  var með leyfi fyrir og áform í umsóknarferli um 70.000 tonn.33   Stefnan 

var tekin að fara á erlendan hlutabréfamarkað á árinu 2018.34 Á þessum tíma var Arnarlax 
kominn í meirihlutaeigu norskra félaga og var SalMar leiðandi fyrirtæki.35 

• Fiskeldi Austfjarða: Félagið er með leyfi og áform í umsóknarferli um 54.000 tonn.36  Á 
þessum tíma var Fiskeldi Austfjarða í meirihlutaeigu norskra fyrirtækja, Midt Norsk Havbruk 
og MNH Holding.37  Fyrirtækið fór á erlendan hlutabréfamarkað árið 2020 en ekki liggur fyrir 
hvenær ákvörðun var tekin um að fara þá leið.  

• Arctic Fish: Félagið var með leyfi og 
áform í umsóknarferli um 22.800 
tonn. Félagið var alla tíð í 
meirihlutaeigu erlendra félaga og á 
árinu 2016 var Norwegian Royal 
Salmon orðið leiðandi fyrirtæki í 
Arctic Fish. Frumkvöðlarnir settu 
sér strax markmið að eftir tíu ár myndi fyrirtækið vera skráð á hlutabréfamarkað.  Arctic Fish 
var skráð á erlendan hlutabréfamarkað árið 2021.38   

• Laxar fiskeldi: Félagið var með leyfi og áform í umsóknarferli um 25.00 tonn.39 Nú er búið að 
sameina Laxa fiskeldi við Fiskeldi Austfjarða sem var skráð á erlendan hlutabréfamarkað á 
árinu 2020.  

 
Íslensk fyrirtæki 
Á þessum tíma voru þrjú íslensk fyrirtæki með sjókvíaeldi á regnbogasilungi og stefndu á laxeldi.  
Hér er um að ræða fyrirtækin; Háafell, Hábrún og Ís 47, öll með starfsemi á Vestfjörðum og voru 
að mestu í eigu heimamann.  Staða þessara fyrirtækja á árinu 2016 var eftirfarandi:  
• Háafell: Félagið var með leyfi og áform í umsóknarferli um 7.000 tonn af laxi og 

regnbogasilungi. Unnið hafði verið að því að fá leyfi fyrir laxeldi allt frá 2011.40  
• Hábrún:   Á þessum árum er Hábrún með nokkur hundruð tonna leyfi fyrir eldi á 

regnbogasilungi og þorski. Hábrún sendi inn til Skipulagsstofnunar nokkur þúsund tonna 
áform á regnboga og laxi á árinu 2019.41 

• ÍS 47: Á þessum tíma var félagið með nokkur hundruð tonna leyfi og eldi á regnbogasilungi og 
þorski. Unnið var að því að fá heimild til 900 tonna eldis á laxi og regnbogasilungi.42 

 

 
31 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2016/08/Fiskeldisfrettir04.05.2016.pdf  
32 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/09/Arctic-fish.pdf  
33 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2016/08/Fiskeldisfrettir04.05.2016.pdf  
34 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/04/Arnarlax-april.2022.pdf  
35 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/04/Arnarlax-april.2022.pdf  
36 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2016/08/Fiskeldisfrettir04.05.2016.pdf  
37 https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9d0e56b5-87fa-11e7-9419-005056bc4d74  
38 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/09/Arctic-fish.pdf  
39 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2016/08/Fiskeldisfrettir04.05.2016.pdf  
40 https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/matsaaetlanir/nr/855  
41 https://habrun.is/skrar/  
42 https://www.is47.is/skrar/skra/6/  

Á árinu 2016 voru laxeldisfyrirtæki í meirihluta 
erlendra aðila með leyfi og áform um 180.000 
tonna laxeldi í sjókvíum í íslenskum fjörðum. 

https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2016/08/Fiskeldisfrettir04.05.2016.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/09/Arctic-fish.pdf
https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2016/08/Fiskeldisfrettir04.05.2016.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/04/Arnarlax-april.2022.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/04/Arnarlax-april.2022.pdf
https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2016/08/Fiskeldisfrettir04.05.2016.pdf
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9d0e56b5-87fa-11e7-9419-005056bc4d74
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/09/Arctic-fish.pdf
https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2016/08/Fiskeldisfrettir04.05.2016.pdf
https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/matsaaetlanir/nr/855
https://habrun.is/skrar/
https://www.is47.is/skrar/skra/6/
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3.2 Leiðirnar 
 
Eldissvæðin 
Forráðamenn laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu erlendra aðila hafa farið offari í að ,,helga sér 
svæði“. Arnarlax með um 70.000 tonn í ferli og Fiskeldi Austfjarða um 54.000 tonn eða um 70% 
eldissvæða um mitt ár 2016.43 Fjárhagslegir hagsmunir voru því miklir og stjórnarformenn 
Arnarlax og Fiskeldis Austfjarða unnu að því að tryggja sína stöðu. Markmið var snemma að fara 
með félögin á erlendan hlutabréfamarkað og þannig gera eldisleyfin að miklum verðmætum og 
margfalda verðmæti félaganna.   
 
Tryggja sína hagsmuni 
Vinnan fólst í að setja hindranir eða 
koma í veg fyrir hindranir yrðu settar 
til að ná sem mestum fjárhagslegum 
ávinningi og í því sambandi má 
nefna:44 
a) Blokkera: Til að geta haldið 

svæðum var unnið að því að gefa 
heimild í lögum að blokkera 
eldissvæði í a.m.k. fimm ár með 
það að yfirskyni að það eigi að 
hefja eldi á ófrjóum laxi.45  

b) Erlent eignarhald: Koma í veg fyrir 
takmarkanir á erlent eignarhald laxeldisfyrirtækja þannig að hægt væri að skrá þau á 
erlendan hlutabréfamarkað.46  

c) Stærð fyrirtækja: Koma í veg fyrir að takmarkanir væru settar á stærð laxeldisfyrirtækja til að 
tryggja sem mestan fjárhagslegan ávinning.47  

 
Þessi þrjú atriði urðu að vera það sem mest áhersla þurfti að leggja á til að tryggja eldissvæðin 
sem voru í umsóknarferli hjá fyrirtækjunum og að hægt væri að fara með fyrirtækin á erlendan 
hlutabréfamarkað.  
 
3.3 Stjórntækin 
 
Áhættumatið 
Áhættumat erfðablöndunar var snemma tekið til umræðu á fundum LF.  Áhættumatið koma til að 
spila stóru hlutverki sem úthlutunarkerfi fyrir eldi á frjóum laxi. Fram kemur í fundargerðum LF 
í nóvember 2016 að forstjóri Hafrannsóknastofnunar væri byrjaður að nefna að taka upp 
áhættumat erfðablöndunar.  Landssambandi veiðifélaga (LV) lagði áherslu á að áhættumatið yrði 
tekið upp.  
 
Mikilvægur tengiliður 
Fram kom í umræðunni að Baldur P. Erlingsson formaður stefnumótunarhópsins og lögfræðingur 
í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu gæfi starfshópnum mikið vægi.  Baldur gegndi 
mikilvægu hlutverki fyrir laxeldisfyrirtæki í meirihlutaeigu erlendra aðila, hrökklaðist úr 
ráðuneytinu fljótlega eftir að stefnumótunarvinnunni lauk og gerðist síðan lögfræðingur 
Arnarlax.  
 
 
 

 
43 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2016/08/Fiskeldisfrettir04.05.2016.pdf  
44 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2022/01/Fiskeldisfrttir-nr.-01.08.2021.pdf  
45 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2020/04/5.-Morgunbla%C3%B0i%C3%B0-2020-02-31.pdf  
46 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/10/18.-Morgunbladid-2021-10-12.pdf  
47 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/10/17.-Morgunbladid-2021-09-27.pdf  

Til að tryggja sem best hagsmuni laxeldis-
fyrirtækja í meirihlutaeigu erlendra aðila var 
unnið:  
• Að koma á blokkeringu með heimild í lögum 

til að hægt yrði halda svæðum sem voru í 
umsóknarferli.  

• Að koma í veg fyrir að hindranir væru settar í 
lög sem kæmu í veg fyrir að mögulegt væri að 
fara með félögin á erlendan markað.  

https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2016/08/Fiskeldisfrettir04.05.2016.pdf
https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2022/01/Fiskeldisfrttir-nr.-01.08.2021.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2020/04/5.-Morgunbla%C3%B0i%C3%B0-2020-02-31.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/10/18.-Morgunbladid-2021-10-12.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/10/17.-Morgunbladid-2021-09-27.pdf
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Setja hindranir 
Til að tryggja hagsmuni Arnarlax og Fiskeldis Austfjarða og annarra fyrirtækja í meirihlutaeigu 
erlendra aðila þurfti að setja hindranir til að hægt væri að halda svæðum sem voru í umsóknarferli 
og þar sem ekki var heimilt að vera með eldi á frjóum laxi skv. áhættumati erfðablöndunar. Þannig 
var búið um hnútana að hægt var að 
halda eldissvæðum fyrir ófrjóan lax 
a.m.k. í fimm ár án þess að nýta svæðið 
til eldis eða greiða af því 
auðlindagjald.48 Í stefnumótunar-
skýrslunni49 sem gefin var út í ágúst 
2017 var lagatextinn skrifaður eins og 
hann birtist í lögum nr. 70/2008 í 23 
gr50  sem samþykkt voru á Alþingi 
Íslendinga á árinu 2019.  
 
Ófrjóir laxar 
LF hefur í gegnum tíðina komið að ýmsum rannsóknaverkefnum. Í september 2016 sendi LF í 
formi minnispunkta til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra neikvæða umsögn um möguleika á 
eldi á ófrjóum laxi.  Þrátt fyrir þessa yfirlýsingu ákvað LF í október 2016 að koma að tilraunum á 
eldi á ófrjóum lax  (þrílitna), í samstarfi við íslensk fyrirtæki og stofnanir. Fram kom einnig að nýr 
eignaraðili Arctic Fish, Norway Royal Salmon (NRS) hefði stundað rannsóknir á eldi á ófrjóum laxi 
í Noregi.51  Þær tilraunir hafa ekki gegnið betur en NRS hefur ákveðið að hætta með eldi á ófrjóum 
laxi og gerir ráð fyrir í framhaldinu lækkun á framleiðslukostnaði.52  Gert er ráð fyrir að öllu eldi 
á ófrjóum laxi hjá NRS verði lokið á árinu 2023.53   Í bókun LF við stefnumótunarskýrsluna í ágúst 
2017 kom fram að notkun á geldlaxi væri óraunhæf þar sem eldi með geldlax er skammt á veg 
komið, ekki arðbært og viðbrögð markaðar ekki þekkt (viðauki 2).  Því var ekki fylgt eftir af 
stjórnarformönnum Arnarlax og Fiskeldis Austfjarða af augljósum ástæðum, en þá hefði ekki 
verið hægt að blokkera eldissvæðin með því að yfirskyni að það ætti að hefja eldi á ófrjóum laxi.   
 
Af hverju var regnbogasilungur ekki valinn 
Eins og staðan var árin 2016 og 2017 og einnig nú er regnbogasilungseldi mun fýsilegri valkostur 
en eldi á ófrjóum laxi, en báðir kostirnir koma í veg fyrir erfðablöndun við villtan íslenskan lax. Á 
þessum tíma lögðu laxeldisfyrirtæki í 
meirihlutaeigu erlendra aðila megin-
áherslu á laxeldi fram yfir eldi á 
regnbogasilungi.  Ástæðan fyrir því að 
ófrjóir laxar eru valdir frekar en 
regnbogasilungur er augljóslega sú að 
gera laxeldisfyrirtækjum stjórnarfor-
mannanna kleift að helga sér svæði í 
ákveðið árabil undir því yfirskyni að 
fyrirhugað sé að ala þar ófrjóan 
eldislax. Með síðan von um að endurskoðað áhættumat erfðablöndunar gefi rýmri heimildir fyrir 
eldi á frjóum laxi geti viðkomandi aðilar fengið breytt sínum leyfum til aukningar heimilda til eldis 
á frjóum laxi.  Þar með ná þau að koma í veg fyrir, allavega tímabundið, frekari uppbyggingu 
regnbogasilungseldis eða eldi annarra tegunda, halda sínum svæðum og jafnvel án greiðslu 
auðlindagjalda.54  
 
  

 
48 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2020/04/5.-Morgunbla%C3%B0i%C3%B0-2020-02-31.pdf  
49 https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9d0e56b5-87fa-11e7-9419-005056bc4d74  
50 https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008071.html  
51 http://wayback.vefsafn.is/wayback/20170106232918/http://www.lf.is/is/oflokkad-is/hefja-samstarf-um-tilraunaeldi-a-ofrjoum-laxi-frettatilkynning-fra-lf/  
52 https://ilaks.no/nrs-tjente-mer-per-kilo-pa-island-enn-i-norge/  
53 https://ilaks.no/stopper-utsett-av-triploid-laks-av-hensyn-til-fiskevelferd/  
54   https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2020/04/5.-Morgunbla%C3%B0i%C3%B0-2020-02-31.pdf  

Landsamband fiskeldisstöðva (LF) taldi notkun á 
ófrjóum laxi væri óraunhæfa. Því var þó ekki fylgt 

eftir af fulltrúum LF í stefnumótunarhópnum 
enda hefði það komið í veg fyrir að hægt væri að 

blokkera eldissvæði. 

Eldi á ófrjóum laxi var valið fram yfir 
regnbogasilung til að hægt væri að halda svæðum 
til laxeldis tímabundið og síðan skipta yfir í eldi á 

frjóum laxi þegar framleiðsluheimildir yrðu 
auknar.   

https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2020/04/5.-Morgunbla%C3%B0i%C3%B0-2020-02-31.pdf
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9d0e56b5-87fa-11e7-9419-005056bc4d74
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008071.html
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20170106232918/http:/www.lf.is/is/oflokkad-is/hefja-samstarf-um-tilraunaeldi-a-ofrjoum-laxi-frettatilkynning-fra-lf/
https://ilaks.no/nrs-tjente-mer-per-kilo-pa-island-enn-i-norge/
https://ilaks.no/stopper-utsett-av-triploid-laks-av-hensyn-til-fiskevelferd/
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2020/04/5.-Morgunbla%C3%B0i%C3%B0-2020-02-31.pdf
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4. Stefnumótunin 
 
4.1 Vinna stefnumótunarhópsins 
 
Glærukynningar 
Í stefnumótunarhópnum voru Kjartan Ólafsson stjórnarformaður Arnarlax og Guðmundur 
Gíslason stjórnarformaður Fiskeldis Austfjarða að virtist leiðandi aðilar.  Á þriðja fundi 
stefnumótunarhópsins, 27. janúar voru stjórnarformennirnir með sérstaka glærukynningu um 
fiskeldi. Í umræðunni kom m.a. fram: 55 

,,hvort þrýstingur á stækkun á Íslandi væri drifinn áfram af fjárfestum.  Jafnframt var rætt um hækkun á 
verði og verðmat fyrirtækja“. 

 
Á markað og verðmat 
Á fimmta fundi þann 10. febrúar 2017 var umræða um fjármögnun í laxeldi og aðkomu 
áhættufjárfesta:56 
          ,,KÓ greindi frá að tímarammi á  
        skráningu Arnarlax væri sumarið 2018“.  
 
Spurt var fyrir um verðmat á 
Arnarlaxi: 57 
       ,,KÓ svaraði að markaðurinn mæti það 
        hugsanlega á tugi milljarða“. 
 
Að þessu var stefnt 
Áhættumatinu var ætlað að vera úthlutunarkerfi fyrir eldi á frjóum laxi. Forstjóri og sérfræðingar 
Hafrannsóknastofnunar kynntu áhættumatið fyrir stefnumótunarhópnum þann 14. júlí. Rætt var 
m.a. um hvernig stjórnvöld muni taka á móti áhættumatinu. Fundur hófst klukkan 9 og var slitið 
klukkan 12. Í niðurstöðum fundargerðar kemur fram: 58 

,,Ákveðið að nefndarmenn fái sendar glærur og áhættumatsskýrslu eftir kl. 14 þegar hlutabréfamarkaður í 
Noregi hefur lokað“.  

 
Það var snemma ljóst að hverju var stefnt.  Strax á árinu 2016 þegar Arnarlax keypti Fjarðalax var 
hluti af samninginum skuldbinding um að  stefnt skuli að skráningu á Oló Børs innan tveggja ára.59  
 
4.2 Umfjöllun innan LF 
 
Upplýsingar fara að berast 
Um miðjan maí 2017 barst skjal merkt sem trúnaðarmál til flestra stjórnarmanna LF.  Hér var um 
að ræða skjal upp á rúmar 10 síður, tillögur um breytingar á stjórnsýslu vegna fiskeldis, sem fólu 
m.a. í sér aðferðir við úthlutun leyfa til sjókvíaeldis, auðlindagjald, útboð eldisleyfa og fleira.  Í 
byrjun júlí bárust  stjórn LF drög að stefnumótun fyrir fiskeldi, skjal upp á tæpar 30 síður og hér 
er einnig leyfismál til sjókvíaeldis og auðlindagjald fyrirferðamest. Byrjað var að fjalla um 
áhættumat erfðablöndunar en að stórum hluta var hugmyndafærði áhættumatsins komin fram. 
Um miðjan júlí barst síðan aftur uppfærð stefnumótunarskýrsla upp á 45 bls það sem byrjað var 
að útfæra lagaramman utan um áhættumat erfðablöndunar og samtímis bættust við nýir kaflar. 
Hér var m.a. fjallað um takmarkanir á erlendu eignarhaldi og mælst á móti að slíkt væri innleitt.  Í 
byrjun ágúst var síðan kynnt því sem næst endanleg stefnumótunarskýrsla.  
 
 
 

 
55 Fundagerð stefnumótunarhópsins þann 27.01.2017 
56 Fundagerð stefnumótunarhópsins þann 10.02.2017 
57Fundagerð stefnumótunarhópsins þann 10.02.2017 
58 Fundagerð stefnumótunarhópsins þann 14.07.2017 
59 https://ilaks.no/arnarlax-vil-kjope-fjardalax/  

Eins og fram kemur í fundagerðum 
stefnumótunarhópsins var fljótlega ljóst að stefnt 
væri á hlutabréfamarkað og væntingar voru um  

tug milljarða ávinning. 

https://ilaks.no/arnarlax-vil-kjope-fjardalax/
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Bókanir og umræðan 
Þegar drög að stefnumótunarskýrslunni bárust stjórn LF komu sumir stjórnarmenn með 
skriflegar athugasemdir/ábendingar en ekki er vitað um úrvinnslu þeirra og hvort niðurstaður 
afgreiðslunnar sé að finna í fundagerðum LF eða hafi borist til stefnumótunarhópsins.  Um 
sumarið lögðu fulltrúar Arctic Fish og Háafells sem sátu í stjórn LF,  fram bókanir.   Ekki hefur 
tekist að fá bókanir Arctic Fish og Háafells afhentar.  Það er ekki vitað til þess að þessar bókanir 
hafi fengið efnislega umfjallanir eða niðurstöður sé að finna í fundagerðum. Líklegt er þó að þær 
að einhverju leiti endurspeglist í bókun LF við stefnumótunarskýrslunni sem send var inn til 
stefnumótunarhópsins í ágúst mánuði (viðauki 2).   
 
Áhættumatið 
Hafrannsóknastofnun kynnti áhættumat erfðablöndunar fyrir fulltrúum í  stefnumótunarhópnum 
á fundi þann 14. Júlí 2017.60 Í framhaldinu var boðað til stjórnarfundar hjá LF.  Kjartan Ólafsson 
mætti á fundinn og fór yfir stöðuna og þar kom fram að engar heimildir til eldis á frjóum laxi verði 
í Ísafjarðardjúpi og Stöðvarfirði.  Skrifuð var fundagerð, sennilega fyrsta eiginlega fundagerð 
ársins. Rætt var m.a. um lokun Ísafjarðardjúps og áhættumatið væri ekki endanlegt plagg. Í 
áhættumatinu var aðeins gert ráð fyrir einni sviðsmynd. Á þessum tíma voru strax komnar upp 
hugmyndir um að í áhættumatinu ættu að vera mismunandi sviðsmyndir s.s. með tilliti til stærðar 
seiða.  
 
Rýni INAQ 
Fljótlega eftir stjórnarfund þar sem niðurstöður áhættumats erfðablöndunar var kynnt fyrir 
stjórn LF þann 14 júlí var ákveðið að fá norska fyrirtækið INAQ til að rýna áhættumatið.61  Í byrjun 
ágúst var síðan gengið frá samkomulagi við INAQ um rýni á áhættumati erfðablöndunnar.  Í 
umræðunni á þessum tíma kom fram að ef LF skrifaði undir 
stefnumótunina og áhættumatið, hvernig ætlar þá félagið að koma til 
baka, s.s. með INAQ skýrslunni. Í september 2017 kynnti INAQ 
skýrsluna ,,Review of the risk assessment on genetic interaction 
between wild and farmed salmon july 14th 2017.  By The Marine 
Research Insititute (MRI), Iceland“, dagsett 22.09.2017.  
 
Skrifað undir 
Á fundi stefnumótunarhópsins frá 25. júlí 2017 var tekin fyrir beiðni 
fulltrúa Landsambandi veiðifélaga (LV) um skýr svör vegna 
hugmyndafræði um notkun áhættumats. Á fundinum var samþykkt 
fundarbókun að starfshópurinn styður að frumvarp með áhættumati 
erfðablöndunar verði lagt fram á Alþingi komin voru drög að 
lagatexta: ,,Hafrannsóknastofnun skal gefa út áhættumat sem 
Matvælastofnun skal leggja til grundvallar því magni frjórra laxa sem 
heimilt er að ala í sjókvíum hverju sinni“. 62 Fundarbókunin var 
undirskrifuð af báðum fullrúum LF í stefnumótunarhópnum, 
stjórnarformanni Arnarlax og stjórnarformanni Fiskeldis Austfirðinga 
(viðauki 1).  Á þessum tíma var ekki sátt um áhættumat 
erfðablöndunar innan LF.  
 
Niðurstöður INAQ  ekki nýttar 
LF hefur ekki kynnt skýrslu INAQ opinberlega af einhverjum ástæðum. 
Líklega vegna þess að ekki hefur verið talið að niðurstöður   
skýrslunnar gæti leitt til framgangs í málinu.  Jafnframt var stjórn LF 
búin að samþykkja áhættumat Hafrannsóknastofnunar og því vart 
aftur snúið a.m.k. fyrst í stað.   Í skýrslunni voru einnig tillögur sem 

 
60 Fundagerð stefnumótunarhópsins frá 14. Júlí 2017. 
61https://inaq.no/   
62 Fundagerð stefnumótunarhópsins frá 25. Júlí 2017. 

https://inaq.no/
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hugnuðust ekki öllum eins og farið væri í laxveiðiár og eldislaxinn fjarlægður. Slíkar aðgerðir voru 
í algjörri andstæðu við þá hugmyndafræði sem lagt var upp með í áhættumati  erfðablöndunar.   
 
4.3 Stefnumótunarskýrslan samþykkt 
 
Síðustu drögin og umræðan 
Endanleg stefnumótunarskýrslan barst stjórn LF um viku áður en hún var birt opinberlega.  Bent 
var á í umræðunni að fulltrúar LF í stefnumótunarhópnum hefðu ekki umboð til að skrifa undir 
skýrsluna.  Fram kom einnig að ekki var fallist á að Ísafjarðardjúpi og Stöðvarfirði yrðu lokað fyrir 
eldi á frjóum laxi. Jafnframt var umræða um mótvægisaðgerðir sem fólust í seiðastærð, 
útsetningartíma og nota lax með síðbúnum kynþroska.  Annað þrep mótvægisaðgerða, þ.e.a.s. 
fjarlægja eldislax úr veiðiám, eins og Háafell lagði til, fékk ekki mikinn hljómgrunn innan stjórnar 
LF.   
 
Fyrirvari um undirritun 
Á fundi stefnumótunarhópsins þann 11. ágúst var fjallað um skýrsluskil og fyrirhugaða undirritun 
skýrslunnar.63 Töluverðar umræður var á fundi stefnumótunarhópsins um fyrirvara vegna 
undirritunar og óskuðu fulltrúar LF eftir frekari fresti til þess að ná sátt innan sinna raða. Skýrt 
kemur fram að hjá fulltrúa LV að ef að fulltrúar LF ætli sér að skrifa undir skýrsluna með 
skilyrðum þá muni hann ekki undirrita hana.   
 
Bókun LF vegna áhættumats 
Kjartan Ólafsson sendi inn bókunina fyrir fund stefnumótunarhópsins þann 18. ágúst. Í stuttri 
samantekt er varðar áhættumat erfðablöndunar eru helstu athugasemdir (viðauki 2): 

• Lokun svæða: Að ekki væri unnt að fallast á þá niðurstöðu sem felur í sér bann við laxeldi 
í Ísafjarðardjúpi og Stöðvarfirði.  

• Röng flokkum á ám: Að ekki væri hægt að samþykkja verulega skerðingu á 
eldismöguleikum á Austfjörðum á grundvelli þess að Breiðdalsá, sem er þekkt hafbeitará, 
sé flokkuð ranglega  sem “á sem virðist vera í mestri hættu”.    

• Vantar vísindalegan grunn: Að ekki væri hægt að lögfesta áhættumat erfðablöndunar sem 
nýtt vísindalegt stjórntæki við úthlutanir laxeldisleyfa nema það standi á traustum 
vísindalegum grunni, sem það gerir ekki nægjanlega enn að mati LF.   

• Mótvægisaðgerðir: Að ekki er tekið tillit til mótvægisaðgerða sem fiskeldisfyrirtækin og 
fulltrúar LF hafa borið fram tillögur um.  Það kemur ekki fram um hvaða 
mótvægisaðgerðir er um að ræða.  

 
Bókun LF vegna annarra mála 
LF gerði einnig bókun við önnur mál í drögum að stefnumótun fyrir fiskeldi m.a. (viðauki 2): 

• Geldlax ónothæfur: Að það sé óraunhæf hugmynd að nota ,,geldlax“ að hluta í íslensku 
laxeldi þar sem þróun á eldinu er skammt á veg komið, ekki arðbært og viðbrögð 
markaðar ekki þekkt. 

• Áhrif á samfélag: Að ekki var gerð tilraun til þess að meta samfélagslegan eða 
efnahagslegan ávinning af fiskeldi sem hlýtur þó að ráða miklu um framtíðarstefnumótun 
greinarinnar. 

• Ekki raska stöðu mála: Að áhersla sé lögð á að við innleiðingu nýs leyfakerfis raski ekki 
stöðu þeirra mála sem þegar eru til  meðferðar í stjórnsýslunni. Hér er um ræða verulega 
lögvarða  hagsmuni fyrirtækjanna. 

 
Viðbrögð við bókun 
Á síðasta fundi stefnumótunarhópsins þann 18. ágúst fóru fram töluverðar umræður um 
bókunina og um ástæður hennar.64 Skýrt kom fram í máli fulltrúa LV  að hann myndi ekki skrifa 

 
63 Fundagerð stefnumótunarhópsins frá 11. ágúst 2017. 
64 Fundagerð stefnumótunarhópsins frá 18. ágúst 2017. 
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undir skýrslu starfshópsins nema að menn komi heils hugar að málinu og að bókun LF gengi gegn 
því sem unnið hefði verið að í starfshópnum þ.m.t. lögfestingu á áhættumati sem vegvísi. Fulltrúi 
LV lýsti því yfir að meðan ekki liggi fyrir skrifleg yfirlýsing frá LF um að fallið verði frá bókuninni 
þá sjái hann sér ekki fært að halda þessari vinnu áfram og gekk í framhaldi út af fundi sem í 
framhaldinu var frestað.  
 
Bókun dregin til baka 
Til að tryggja að hægt væri að ljúka 
vinnu stefnumótunarhópsins 
skrifuðuð alir stjórnarmenn í LF undir 
bréf þar sem bókunin var dregin til 
baka, nema Kristjáni G. Jóakimssyni 
fulltrúa Háafells (viðauki 3).  Í 
framhaldinu mættu Einar K. 
Guðfinnsson formaður LF og 
stjórnarmennirnir,  Jón Kjartan 
Jónsson  og Sigurður Pétursson á fund starfshópsins þann 18. ágúst þar sem bókunin var formlega 
dregin til baka. Í framhaldinu skrifaði stefnumótunarhópurinn undir skilabréf með 
stefnumótunarskýrslu og vinnu starfshóps um stefnumótun í fiskeldi  lauk þannig formlega þann 
18. ágúst 2017. Líklegt er að sú bókun sem gerð var af LF hafi haft þann eina tilgang að lægja 
öldurnar innan félagsins.  Aldrei hafi verið gert ráð fyrir því að hún næði fram að ganga hjá þeim 
sem réðu förinni innan LF.  
 
Stefnumótunarskýrslan var grunnurinn 
Með útgáfu stefnumótunarskýrslunnar opnaðist leið til mikils fjárhagslegs ávinnings hjá 
laxeldisfyrirtækjum. Vissulega voru ákveðnir annmarkar s.s. mjög takmarkaðar 
framleiðsluheimildir fyrir eldi á frjóum 
laxi fyrir Fiskeldi Austfjarða og Laxa 
fiskeldis. Kostirnir voru þó mun fleiri 
s.s. ákvæði sem gáfu möguleika að 
halda eldissvæðum og framleiðslu-
heimildum.  Jafnframt að ekki væru 
ákvæði sem settu hindranir á koma 
félögunum á erlenda hlutabréfa-
markaði, s.s. setja takmarkanir á 
eignarhald65 og stærð fyrirtækja.66   
 
4.4 Úrsögn Háafells  
 
Hagsmunum Háafells fórnað 
Hagsmunum Háafells var fórnað í stefnumótunarvinnunni og þannig var hægt að tryggja 
áframhaldandi vinnu sem tryggði betur stöðu laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu erlendra aðila.  
Eftir mikil átök innan stjórnar LF varð Háafell undir og fyrirséð var að félagið gæti ekki hafið eldi 
á frjóum laxi í Ísafjarðardjúpi en unnið 
hafði verið að því frá árinu 2011.  
Háafell sagði sig úr LF þann  23. ágúst 
2017 vegna ágreinings um þá stefnu 
LF, þ.e.  hvernig greinin ætti að þróast 
til frambúðar eins og fram kemur í 
yfirlýsingu félagsins.67 Fyrirtækið 

 
65 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/10/18.-Morgunbladid-2021-10-12.pdf  
66 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/10/17.-Morgunbladid-2021-09-27.pdf  
67 http://www.frosti.is/frettir/Haafell_segir_sig_ur_Landssambandi_Fiskeldisstodva  

Líklegt er að sú bókun sem gerð var af stjórn 
Landsambands fiskeldisstöðva hafi haft þann eina 
tilgang að lægja öldurnar innan félagsins.  Aldrei 
hafi verið gert ráð fyrir því að hún næði fram að 

ganga hjá þeim sem réðu förinni innan LF. 

Vissulega töldu forsvarmenn laxeldisfyrirtækja í 
meirihlutaeigu erlendra aðila  vankanta á 

stefnumótunarskýrslunni.  Kostirnir voru þó mun 
fleiri s.s. ákvæði sem gáfu möguleika að halda 
eldissvæðum  og fara með félögin á erlendan 

hlutabréfamarkað. 

Hagsmunum Háafells og annarra íslenskra félaga 
var fórnað til að tryggja framgang og ávinning 
fyrir laxeldisfyrirtæki í meirihlutaeigu erlendra 

aðila. 

https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/10/18.-Morgunbladid-2021-10-12.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/10/17.-Morgunbladid-2021-09-27.pdf
http://www.frosti.is/frettir/Haafell_segir_sig_ur_Landssambandi_Fiskeldisstodva
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hefur lagt mikla áherslu á umhverfismál og þar hefur ágreiningurinn á milli meirihluta stjórnar 
LF og Háafells verið mestur.   
 
Úrsögn 
Það var mikill munur á þeirri sýn er varðar stefnu um uppbyggingu laxeldis í sjókvíum á Íslandi á 
milli forsvarsmanna Háafells og stjórnar Landssambands fiskeldisstöðva.  Í fréttatilkynningu 
félagsins kemur meðal annars fram: 68 

,,Um nokkurt skeið hefur framganga LF fjarlægst þá stefnu og sýn sem Háafell vill byggja á í 
uppbyggingu fiskeldis á Íslandi. Í síðustu viku skrifuðu fulltrúar LF athugasemdalaust undir 
stefnumótunarskýrslu í fiskeldi þar sem m.a. er lagt til að áform um uppbyggingu laxeldis í 
Ísafjarðardjúpi verði slegin út af borðinu og þar með 6 ára réttmætar væntingar Háafells, samfélagsins 
við Djúp og íbúanna að engu hafðar. Háafell hefur lagt sig sérstaklega fram um að vanda til verka í 
umsóknarferlinu, uppbyggingaráformin eru varfærin og hugsuð yfir lengri tíma, búið er að fara í 
gegnum ítarlegt samráðsferli með hagsmunaaðilum og íbúum og leggja til og útfæra 
mótvægisaðgerðir til þess að lágmarka umhverfisáhrif. Ekki er tekið tillit til ofantaldra þátta í 
skýrslunni heldur virðist skýrslan fremur vera einhverskonar samkomulag milli stærstu 
eldisfyrirtækjanna og veiðiréttarhafa. Háafell mun áfram beita sér fyrir því að byggja varsamlega upp 
laxeldi í Ísafjarðardjúpi samkvæmt ströngum kröfum, í sátt við umhverfið og til hagsbóta fyrir 
samfélagið“.  

 
68 http://www.frosti.is/frettir/Haafell_segir_sig_ur_Landssambandi_Fiskeldisstodva  

http://www.frosti.is/frettir/Haafell_segir_sig_ur_Landssambandi_Fiskeldisstodva
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5. Unnið að framgangi 
 
5.1 Fiskeldisfrumvarpið 2018 
 
Frumvarp 
Í kjölfar vinnu stefnumótunarhópsins var skrifað frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 
71/2008 um fiskeldi og fleiri lögum með það að markmiði að styrkja lagaumgjörð fiskeldis svo 
unnt væri að stýra framþróun atvinnugreinarinnar á sjálfbæran hátt byggt á vísindalegum grunni. 
Í frumvarpinu var m.a. lagt til að fyrrgreint áhættumat erfðablöndunar yrði lögfest auk þess að 
leyfilegt magn frjórra laxa í rekstrarleyfum yrði í samræmi við niðurstöður áhættumatsins á 
hverjum tíma. Frumvarpið var til umsagnar á vef atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins í 
byrjun ársins 2018.69 Þegar búið var að fara yfir athugasemdir og taka tillit til þeirra var 
frumvarpið lagt fram af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra á Alþingi Íslendinga en náði ekki 
að verða af lögum á vorþingi 2018.70  71  
 
Umsögn LF 
LF kom með umsögn við fiskeldisfrumvarpið á vorþingi  Alþingis á árinu 2018.72 Umsögn LF fjallar 
að mestu um að laxeldisfyrirtækin geti haldið þeim eldissvæðum sem voru komin í 
umhverfismatsferli og að ekki verði settar takmarkanir sem skerði möguleika að fá auknar 
framleiðsluheimildir:73  

• Ný svæði hratt án hindrana: Lögbundið verði hvenær lokið verði burðaþoli á nýjum 
svæðum innan ákveðins tíma en verði ekki ákvörðun ráðherra hverju sinni. 

• Engin skerðing: Þau svæði sem ekki hafi verið burðarþolsmetin raski að engu leyti þeim 
umsóknum sem þegar eru komin í ferli á þeim svæðum sem hafa verið burðarþolsmetin.  

• Breytingar á leyfum opnar: Aðilar sem stunda eldi á öðrum tegundum (t.d. 
regnbogasilungi) og/eða hefur fengið leyfi geti sótt um breytingar og stækkun leyfa út 
frá gildandi lögum.  

• Hæg niðurskölun: Ef skerðing á sér stað á framleiðsluheimildum í áhættumati 
erfðablöndunar fái fyrirtækin a.m.k. 36 mánuði til að skala niður lífmassann og 
skerðingar verði ekki meiri en 10% á hverju ári.   

 
Umsagnir Austfirðinga 
Áhættumat erfðablöndunar setti meiri 
takmarkanir á framleiðsluheimildir á 
frjóum laxi á Austfjörðum en á 
Vestfjörðum.  Forsvarsmenn Fiskeldis 
Austfjarða74 og Laxa fiskeldis75 sem 
voru með sitt eldi eingöngu á 
Austfjörðum voru því ósáttir og sendu 
inn sérstaka umsögn við 
fiskeldisfrumvarpið.  Umsögn Laxa 
fiskeldis var ítarleg og voru m.a. 
gerðar mjög alvarlegar athugasemdir 
við áhættumat erfðablöndunar og eldi á ófrjóum löxum og bent á að ekki væri æskilegt að lögin 
beini rekstraraðilum út í starfsemi sem ekki er grundvöllur fyrir. 
 
 
 

 
69 https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2018/01/30/Til-umsagnar-Drog-ad-lagafrumvarpi-um-breytingu-a-ymsum-lagaakvaedum-sem-tengjast-
fiskeldi/  
70 https://www.hafogvatn.is/is/moya/news/frettatilkynning-um-endurskodun-a-ahaettumati-erfdablondunar  
71 https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/?ltg=148&mnr=457  
72 https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/?ltg=148&mnr=457  
73 https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-1411.pdf  
74 https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-1425.pdf  
75https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-1415.pdf    

Umsögn Landsambands fiskeldisstöðva við 
fiskeldisfrumvarpið fjallaði að mestu um að 

laxeldisfyrirtækin gætu haldið eldissvæðunum og 
ekki yrðu settar á takmarkanir á 

framleiðsluheimildir.  Fiskeldi Austfjarða og 
Laxar fiskeldi voru ósátt og gerðu athugasemd 

við áhættumat erfðablöndunar.   

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2018/01/30/Til-umsagnar-Drog-ad-lagafrumvarpi-um-breytingu-a-ymsum-lagaakvaedum-sem-tengjast-fiskeldi/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2018/01/30/Til-umsagnar-Drog-ad-lagafrumvarpi-um-breytingu-a-ymsum-lagaakvaedum-sem-tengjast-fiskeldi/
https://www.hafogvatn.is/is/moya/news/frettatilkynning-um-endurskodun-a-ahaettumati-erfdablondunar
https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/?ltg=148&mnr=457
https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/?ltg=148&mnr=457
https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-1411.pdf
https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-1425.pdf
https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-1415.pdf
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Umsögn Háafell 
Háafell76 sem hafði gengið út úr LF á 
árinu 2017 (kafli 4.5) var með umsögn 
við fiskeldisfrumvarpið. Háafell 
kemur með ýmsar athugasemdir en 
athyglisvert er að það er eina félagið 
sem kemur með beinar tillögur um 
aðgerðir til að draga úr 
umhverfisáhrifum og að útbúnir verði 
fyrirtækjamiðaðir umhverfisvísar til 
ákvörðunartöku á breytingum á 
framleiðsluheimildum. Umsögn Háafells var í stórum dráttum í takt við það sem ágreiningur var 
um innan LF sem leiddi síðan til þess að félagið sagði sig úr samtökunum.  
 
Önnur íslensk fyrirtæki 
Hábrún77 og ÍS 4778 voru með mjög takmarkað aðkomu að stefnumótun í fiskeldi og til að koma á 
framfæri sínum sjónamiðum sendu félögin hvert fyrir sig umsögn við fiskeldisfrumvarpið.  
Fyrirtækin voru með regnbogasilungseldi og gera athugasemdir við að lítið sé rætt um  
regnbogasilung í frumvarpinu, þrátt fyrir það að sá fiskur sé fyrir margra sakir áhugaverður 
valkostur til sjókvíaeldis. Jafnframt er gerð athugasemd við að í stefnumótunarskýrslu sem 
frumvarp byggir mikið á sé því spáð að regnbogaeldi leggist því sem næst af árið 2019.  
 
5.2 Áhættumat erfðablöndunar 
 
Endurskoðun hafnað  
LF óskaði eftir því að Hafrannsóknarstofnun endurskoði áður útgefið áhættumat erfðablöndunar.  
Í fréttabréfi stofnunarinnar frá 5. júlí 2018 var niðurstaðan að ekki væri ráðlegt að breyta 
áhættumatinu við núverandi aðstæður.79 Á Hafrannsóknarstofnun var sett upp ráðgjafanefnd 
fiskeldis, sambærileg við ráðgjafanefndir um fiskveiðar, og fór nefndin yfir helstu þætti 
áhættumatsins. Niðurstaðan var að í núgildandi lögum er ekki að finna heimild til að breyta 
framleiðsluheimildum á grunni áhættumatsins.  Slíka heimild væri hins vegar að finna í frumvarpi 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sem lagt var fram á vorþingi Alþingis á árinu 2018.  Í 
viðtali við formann LF kemur fram:  „Þetta kom okkur auðvitað í opna skjöldu. Við höfðum unnið í 
góðri trú með Hafrannsóknastofnun í hér um bil eitt ár þar sem settar voru fram hugmyndir sem 
gætu leitt til þess að endurskoða áhættumatið þannig að það gæti leitt til aukinna 
framleiðsluheimilda“. 80  Fram kom í máli formannsins LF að hann teldi að allar efnilegar forsendur 
hafi verið fyrir hendi til endurskoðunar. 
 
Tillögur um mótvægisaðgerðir 
Í fréttabréfi Hafrannsóknarstofnunar frá 5. júlí 2018 kemur fram að viðræður hafi átt sér stað á  
milli stofnunarinnar og LF hvernig megi með mótvægisaðgerðum draga úr áhættu af 
erfðablöndun milli eldislaxa og náttúrulegra laxastofna á Íslandi. Í þeim viðræðum kom fram að 
nú þegar er hægt að samræma lágmarksstærð útsettra gönguseiða og möskvastærð netpoka kvía 
og koma þannig í veg fyrir að seiði sleppi með því að smjúga út úr kvíunum. Þá er hægt að tefja 
kynþroska með notkun ljósa í kvíum yfir veturinn og þannig verður stærstur hluti laxanna ekki 
kynþroska fyrir slátrun. Hafrannsóknastofnun lagði til við Matvælastofnun að þessi skilyrði verði 
sett í ný rekstrarleyfi til eldis frjórra laxa í sjókvíum.81  Staðan er nú að búið er að taka upp ákvæði 
í rekstrarleyfi um stærð seiða en ekki notkun ljósa.82  
 

 
76 https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-1432.pdf  
77 https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-1429.pdf  
78 https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-1431.pdf  
79   https://www.hafogvatn.is/is/moya/news/frettatilkynning-um-endurskodun-a-ahaettumati-erfdablondunar  
80 https://timarit.is/page/6994152?iabr=on#page/n1/mode/2up/search/Landsamband%20fiskeldisst%C3%B6%C3%B0va  
81 https://www.hafogvatn.is/is/moya/news/frettatilkynning-um-endurskodun-a-ahaettumati-erfdablondunar  
82 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/12/Ahaettumat-erfdablondunar-i-umhverfismati-aaetlanna-08.12.2021.pdf  

Hábrún  og Ís 47 voru einnig ósátt við 
fiskeldisfrumvarpið  og gerðu athugasemd um að 

lítil áhersla var lögð á regnbogasilung.  Háafell 
gerði jafnframt athugasemd sem í stórum 

dráttum var í takt við það sem ágreiningur var 
um innan LF sem leiddi síðan til þess að félagið 

sagði sig úr samtökunum 
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Tilraunareldi 
Skv. áhættumati erfðablöndunar frá 
2017 var gert óheimilt að vera með 
eldi á frjóum laxi í Ísafjarðardjúpi sem 
var m.a. þess valdandi að Háafell gat 
ekki hafið eldi á frjóum laxi. Jafnframt 
voru Arctic Fish og Arnarlax með mál í 
umhverfismatsferli þar sem gert var 
ráð fyrir umfangsmiklu laxeldi í 
Ísafjarðardjúpi.  Í fréttatilkynningu  
Hafrannsóknastofnunar frá 5. júlí 
2018 kom fram að stofnunin hefði í hyggju að gera takmarkaða tilraun í Ísafjarðardjúpi til að 
rannsaka ákveðna þætti í fiskeldi í samvinnu við eldisfyrirtæki. Tilraunin yrði takmörkuð í magni 
við hámark 3.000 tonn af frjóum laxi og til fimm ára. Nánari rannsóknaráætlanir voru í vinnslu en 
gert var ráð fyrir að rannsóknir hefjist vorið 2019.83 Ekkert var síðan úr þessum tilraunum og var 
Ísafjarðardjúp opnað fyrir eldi á frjóum og gefin heimild til að vera með 12.000 tonna eldi við 
endurskoðun á áhættumatinu á árinu 2020.84  
 
5.3 Innganga í SFS 
 
LF lagt niður 
Mikil átök höfðu verið innan LF og í raun voru laxeldisfyrirtæki í meirihlutaeigu búin að yfirtaka 
samtökin.  Hér er um að ræða laxeldisfyrirtækin;  Arnarlax, Arctic Fish,  Fiskeldi Austfjarða og 
Laxa fiskeldi en framleiðsla þessara fyrirtækja hafði aukist mikið og atkvæðavægi innan 
samtakann réðist af veltu.  Jafnframt voru samtökin lítil og veik sem hagsmunasamtök, verkefnin 
orðin stærri, flóknari og umfangsmeiri og ekki alltaf hægt að fá strax faglega ráðgjöf sem þurfti til 
að vinna að framgang mikilvægra mála. Það var því farið að huga að öðrum leiðum við 
hagsmunagæslu fiskeldis.  
 
Innganga í SFS 
Á auka aðalfundi LF þann 14. desember 2018 ákváðu aðildarfyrirtæki sambandsins í sameiningu 
að óska eftir aðild að Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS), og leggja jafnframt niður daglega 
starfsemi LF.85  Formaður LF,  Einar K. Guðfinnsson varð síðan  hluti af teymi SFS til að sinna þar 
verkefnum er snúa að fiskeldismálum.  Eftir að starfsemi LF var færð yfir í SFS hefur verið unnið 
mun faglegra og heiðarlegra að málefnum fiskeldis almennt og fyrir einstök aðildafélög.  
 
  

 
83 https://www.hafogvatn.is/is/moya/news/frettatilkynning-um-endurskodun-a-ahaettumati-erfdablondunar  
84 https://www.hafogvatn.is/is/moya/extras/laxeldi  
85 https://www.vb.is/frettir/fiskeldisfyrirtaeki-til-lids-vid-sfs/  

Í áhættumati erfðablöndunar frá 2017 var ekki 
gert ráð fyrir eldi á frjóum laxi í Ísafjarðardjúpi. 

Unnið var að því að koma á tilraunareldi í 
Ísafjarðardjúpi en þær hugmyndir voru aflagðar 

þegar 12.000 tonna eldi á frjóum laxi var 
heimilað með endurskoðun á áhættumatinu á 

árinu 2020. 

https://www.hafogvatn.is/is/moya/news/frettatilkynning-um-endurskodun-a-ahaettumati-erfdablondunar
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6. Niðurstöður og umræður 
 
6.1 Staðan og leiðir 
 
Laxeldisleyfin 
Eldisleyfin voru verðmætin og á 
árinu 2016 voru laxeldisfyrirtæki 
í meirihlutaeigu erlendra aðila 
með leyfi fyrir og áform um 
170.000 tonna eldi, þar af var 
Arnarlax og Fiskeldi Austfjarða 
með um 70%.  Á þessum tíma 
voru í umhverfismats- og 
umsóknarferli hjá fyrirtækjunum rúmlega 130.000 tonna framleiðsluheimildir og voru því miklir 
hagsmunir undir (tafla 6.1).  
 
Leiðirnar 
Laxeldisleyfin voru verðmætin og vinna fólst í að setja hindranir til að halda eldissvæðum eða 
koma í veg fyrir hindranir yrðu settar sem kæmu í veg fyrir að hægt væri að fara með félögin á 
markað:87 
d) Halda svæðum: Tryggja að hægt væri að haldið svæðum þar sem óheimilt var að vera með eldi 

á frjóum laxi með að gefa heimild í lögum að blokkera eldissvæði í a.m.k. fimm ár með það að 
yfirskyni að það eigi að hefja eldi á ófrjóum lax.88  

e) Erlent eignarhald: Koma í veg fyrir að takmarkanir yrðu settar á erlent eignarhald 
laxeldisfyrirtækja sem hindraði það að hægt væri að skrá þau á erlendan hlutabréfamarkað.89 
90  

 
Halda svæðum 
Ástæðan fyrir því að ófrjóir laxar eru valdir frekar en regnbogasilungur er augljóslega að gera 
stærri erlendu aðilunum kleyft að ,,helga sér svæði“ í ákveðið árabil undir því yfirskyni að 
fyrirhugað sé að ala þar ófrjóan lax. Með von um að endurskoðað áhættumat gefi rýmri heimildir 
fyrir eldi á frjóum laxi geti viðkomandi aðilar fengið breytt sínum leyfum til aukningar heimilda 
til eldis á frjóum laxi.91  Það hefur verið lítill framgangur við þróun á eldi á ófrjóum laxi hér á landi 
og ennþá hefur ekki tekist að ná fiskinum upp í sláturstærð. Erlendir aðilar eins og NRC eru að 
hætt eldi á ófrjóum laxi til að bæta rekstrarafkomuna.92   Á árinu 2020 var heimilaður hámarks 
lífmassi á eldi á frjóum laxi hér á landi aukinn úr 71.000 tonn í 103.500 tonn (viðauki 4). Í 
framhaldinu hefur leyfum með ófrjóum laxi verið breytt í eldi á frjóum laxi á Austfjörðum (viðauki 
5). Á Vestfjörðum var skv. áhættumati erfðablöndunar frá 2017 óheimilt að vera með eldi á frjóum 
laxi í Ísafjarðardjúpi. Við endurskoðun á árinu 2020 var opnað fyrir 12.000 tonna eldi á frjóum 
laxi en það eru áform um 25.000 tonna eldi. Arnarlax og Arctic Fish hafa því möguleika að sækja 
um 13.000 tonn af ófrjóum laxi og sitja á eldissvæðum í a.m.k. fimm ár (viðauki 5).  
 
Erlent eignarhald 
Það var á árinu 2016 og jafnvel fyrr að laxeldisfyrirtæki í meirihlutaeigu erlendra aðila byrjuðu 
að skoða þann möguleika að gera eldisleyfin að verðmætum, með því að skrá laxeldisfyrirtækin á 
erlendan hlutabréfamarkað.93 94  Nú eru öll laxeldisfyrirtækin komin á markað.  Það var stefnt að 

 
86 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2016/08/Fiskeldisfrettir04.05.2016.pdf  
87 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2022/01/Fiskeldisfrttir-nr.-01.08.2021.pdf  
88 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2020/04/5.-Morgunbla%C3%B0i%C3%B0-2020-02-31.pdf  
89 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/10/18.-Morgunbladid-2021-10-12.pdf  
90 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/10/17.-Morgunbladid-2021-09-27.pdf  
91 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf  
92 https://ilaks.no/nrs-tjente-mer-per-kilo-pa-island-enn-i-norge/  
93 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/08/24.-Morgunbladid-2022-08-03.pdf  
94 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/08/23.-Baendabladid-21.07.2022.pdf  

Tafla 6.1. Staða eldisleyfa og mál í umhverfismats- og 
umsóknarferli í tonnum um mitt ár 2016 hjá laxeldisfyrirtækjum 
í meirihlutaeigu erlendra aðila.86   
 Eldisleyfi Umsóknarferli Samtals 
Arnarlax 16.000 54.700 70.700 
Fiskeldi Austfjarða 11.000 43.000 54.000 
Arctic Fish 6.000 16.800 22.800 
Laxar fiskeldi 6.000 19.000 25.000 
Samtals 39.000 133.500 172.500 

https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2016/08/Fiskeldisfrettir04.05.2016.pdf
https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2022/01/Fiskeldisfrttir-nr.-01.08.2021.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2020/04/5.-Morgunbla%C3%B0i%C3%B0-2020-02-31.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/10/18.-Morgunbladid-2021-10-12.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/10/17.-Morgunbladid-2021-09-27.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf
https://ilaks.no/nrs-tjente-mer-per-kilo-pa-island-enn-i-norge/
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/08/24.-Morgunbladid-2022-08-03.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/08/23.-Baendabladid-21.07.2022.pdf
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því að skrá frysta félagið á markað 
2018 en það var ekki gert fyrr en ári 
seinna, en lög um fiskeldi voru 
samþykkt á árinu 2019.  Arnarlax95 
var skráður á erlendan 
hlutabréfamarkað á árinu 2019, 
Fiskeldi Austfjarða96 árið 2020 og 
Arctic Fish97 árið 2021. Laxar fiskeldi 
koma á markað í gegnum Fiskeldi 
Austfjarða sem hefur yfirtekið félagið.  
 
6.2 Stefnumótunin 
 
Í umboð LF 
Stjórnarformenn Arnarlax og Fiskeldis Austfjarða komu sér í starfshópi sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra um stefnumótun í fiskeldi.  Þeir voru í umboði LF en ekkert fréttist af vinnu 
þeirra fyrr en þrýst var á að fá yfirlit um stöðu mála eftir að hópurinn hafði starfað í um 5 mánuði.  
Á þeim tíma virðist hafa verið búið að leggja meginlínur í stefnumótunarvinnunni. 
 
Yfirtóku félagið 
Framleiðsla laxeldisfyrirtækja í 
meirihlutaeigu erlendra aðila jókst 
mikið og áhrif og atkvæðavægi réðist 
af veltu aðildarfélaga. Laxeldis-
fyrirtækin voru því í raun búin að 
yfirtaka LF á árinu 2017. Hér er um að 
ræða fyrirtækin; Arnarlax, Arctic Fish, 
Fiskeldi Austfjarða og Laxa fiskeldi.  
Vinna LF í stefnumótunarvinnunni 
fólst í raun fyrst og fremst í því að vinna að hagsmunum laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu 
erlendra aðila.  
 
Bókun LF 
Það voru mikil átök innan LF þegar unnið var að stefnumótun í fiskeldi. Þann 25. júlí samþykktu 
fulltrúar LF í stefnumótunarhópnum hugmyndafræði áhættumats erfðablöndunar með 
undirskrift sinni.  Á stjórnarfundi hjá LF var þeim bent á að þeir hefðu ekki umboð til að skrifa 
undir.  Í framhaldinu sendi stjórn LF bókun við drögin að stefnumótunarskýrslunni (viðauki 2).  
Það var ekki tekið vel í þessa bókun af fulltrúa LV í stefnumótunarhópnum sem leiddi síðan til 
þess að hún var dregin til baka með undirskrift flestra stjórnarmanna LF (viðauki 3).   
 
Mikilvægur farvegur erlendra fjárfesta 
LF var mikilvægur farvegur fyrir erlenda fjárfesta til að tryggja þeirra hagsmuni og varða leiðina 
að miklum fjárhagslegum ávinningi. Hér vakna margar áleitnar spurningar um vinnubrögð og 
hvaða reglur eiga að gilda um samstarf félaga innan samtaka.98  Það sem er gagnrýnisvert í vinnu 
LF er að við stefnumótun var ekki verið að huga að hagsmunum heildarinnar heldur fárra 
fyrirtækja í meirihlutaeigu erlendra aðila.  Vinna sem leiddi til þess að laxeldisfyrirtækin  komust 
í mjög sterka stöðu og náðu miklum fjárhagslegum ávinningi (kafli 6.4).  
 
 
 

 
95 https://live.euronext.com/en/product/equities/NO0010724701-MERK  
96 https://live.euronext.com/en/product/equities/NO0010884794-MERK  
97 https://live.euronext.com/en/product/equities/NO0010917719-MERK  
98 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2020/04/5.-Morgunbla%C3%B0i%C3%B0-2020-02-31.pdf  

Í vinnu Landsambands fiskeldisstöðva í  
stefnumótun fyrir fiskeldi var ekki verið að huga 

að hagsmunum heildarinnar heldur fyrst og 
fremst fárra fyrirtækja í meirihlutaeigu erlendra 

aðila. 

Landsamband fiskeldisstöðva var mikilvægur 
farvegur fyrir erlenda fjárfesta til að tryggja 
þeirra hagsmuni og varða leiðina að miklum 

fjárhagslegum ávinningi. 

https://live.euronext.com/en/product/equities/NO0010724701-MERK
https://live.euronext.com/en/product/equities/NO0010884794-MERK
https://live.euronext.com/en/product/equities/NO0010917719-MERK
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2020/04/5.-Morgunbla%C3%B0i%C3%B0-2020-02-31.pdf
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Íslensku fyrirtækin 
Málefni litlu félaganna sem voru með sjókvíaeldi, Hábrúnar og ÍS 47, fengum litla athygli bæði 
innan LF og stefnumótunarhópsins. Félögin höfðu ekki fulltrúa í stjórn LF, voru lítil og máttu sín 
lítils í slagnum við íslenska frumkvöðla sem voru með fjársterka erlenda fjárfesta sem bakjarla.  
Þrátt fyrir að íslenska félagið Háafell hafi verið með mann í stjórn skilaði það litlu, LF samþykkt 
að Ísafjarðardjúpi yrði lokað fyrir eldi á frjóum laxi og í framhaldinu fór félagið út út samtökunum.  
 
Unnið að framgangi 
Eftir að stefnumótunarskýrslan var 
gefin út hefur LF unnið í því að auka 
framleiðsluheimildir fyrir eldi á frjóum 
laxi. Tillögur til framleiðsluaukningar 
hafa falist í mótvægisaðgerðum er 
varðar seiðastærð, möskvastærð og 
ljósastýringu.  Framleiðsluheimildir 
hafa verið auknar m.a. vegna stærri 
seiða (viðauki 4).99  Nú er búið að 
innleiða lágmarksstærð seiða í 
rekstrarleyfi en virðist hafa gleymst að 
setja inn ákvæði um ljósastýringu.100  Á 
tímabili var Hafrannsóknastofnun með í skoðun tilraunareldi á frjóum laxi í Ísafjarðardjúpi. Af 
þeim áformum varð ekki og við endurskoðun áhættumats erfðablöndunar á árinu 2020 var 
heimild gefin fyrir 12.000 tonna laxeldi á frjóum laxi í Ísafjarðardjúpi.  
 
Misnota aðstöðu sína 
Varðandi þau vinnubrögð sem fengu að viðgangast innan LF af fulltrúum laxeldisfyrirtækja í 
meirihlutaeigu erlendra aðila þá snýst málið ekki um að nýta sér tækifærin, heldur að vera 
leiðandi við hönnun á leikreglum, skjalfest í lögum, sjálfum sér og sínum fyrirtækjum til 
fjárhagslegs ávinnings á kostnað 
annarra.  Það sem átti að vera 
stefnumótun stjórnvalda og 
greinarinnar varð að stefnumótun 
sérhagsmuna laxeldisfyrirtækja í 
meirihlutaeigu erlendra aðila.  Af 
fræðimönnum kallast þessi 
aðferðafræði að ,,fanga ríkisvaldið” 
(e. state capture).101  
 
LF lagt niður 
Mikil átök höfðu verið innan LF og í raun voru laxeldisfyrirtæki í meirihlutaeigu búin að yfirtaka 
samtökin.    Jafnframt voru samtökin lítil og veik sem hagsmunasamtök, verkefnin orðin stærri, 
flóknari og umfangsmeiri og ekki alltaf hægt að fá strax faglega ráðgjöf sem þurfti til að vinna að 
framgangi mikilvægra mála. Í byrjun ársins 2019 var dagleg starfsemi LF lögð niður og SFS tók 
yfir hagsmunagæsluna.  Mikil breyting til batnaðar varð á vinnubrögðunum eftir að 
hagsmunagæsla fiskeldis var færð undir SFS. 
 
6.4 Fjárhagslegur ávinningur 
 
Miklar væntingar 
Samtals voru fjögur laxeldisfyrirtæki í meirihlutaeigu erlendra aðila með um 170.000 tonn og lítill 
hluti kominn í höfn í formi leyfa á árinu 2016. Öll eða flest félögin stefndu á erlendan 

 
99 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/endurskodud_radgjof_ahaettumat20201206808.pdf  
100 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/12/Ahaettumat-erfdablondunar-i-umhverfismati-aaetlanna-08.12.2021.pdf  
101 https://lagareldi.is/fljotandi-ad-feigdarosi/  

Landsamband fiskeldisstöðva var mikilvægur 
þátttakandi sem gerði það mögulegt fyrir 

íslenska fulltrúa erlendra fjárfesta að fanga 
ríkisvaldið og ná miklum fjárhagslegum.  

• Með útgáfu áhættumats erfðablöndunar árið 
2017 var óheimilt að vera með eldi á frjóum 
laxi í Ísafjarðardjúpi.   

• Í framhaldinu var unnið að 3.000 tonna 
tilraunareldi í Ísafjardjúpi.   

• Við endurskoðun á áhættumatinu á árinu 
2020 var gefin heimild til eldis á 12.000 
tonnum í Ísafjarðardjúpi.   

https://en.wikipedia.org/wiki/State_capture
https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/endurskodud_radgjof_ahaettumat20201206808.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/12/Ahaettumat-erfdablondunar-i-umhverfismati-aaetlanna-08.12.2021.pdf
https://lagareldi.is/fljotandi-ad-feigdarosi/
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hlutabréfamarkað á þessum tíma og hefur eflaust ekki legið fyrir hver voru í raun verðmæti 
eldisleyfanna. Það voru miklar væntingar og því ekkert óvænt að íslenskir frumkvöðlar með 
erlenda fjárfesta sem bakhjarla, hafi lagt mikið á sig til að ná framgangi og koma í veg fyrir að 
hindranir væru settar sem gerðu það ómögulegt að komast á erlenda hlutabréfamarkaði. 
 
Staða eldisleyfa 
Væntingar eru um að laxeldisfyrirtæki 
í meirihlutaeigu erlendra aðila fái um 
125.00 tonna hámarks lífmassi, þar af 
eru ennþá um 30.000 tonn í 
umsóknarferli (tafla 6.2). Leyfi á árinu 
2016 miðuðust  við framleiðslu, en nú 
við hámarks lífmassa og möguleg 
framleiðsla getur því verið um 163 
þús. tonn (125.400 tonn x 1,3). Hér er um að ræða svipað framleiðslumagn og lagt var upp með 
árið 2016 þrátt fyrir að nokkur svæði hafi tapast þar sem ekki var búið að klára burðarþolsmat 
áður en fiskeldislögin voru samþykkt  og þau svæði fara því í útboð.  Á móti kemur að breyting er 
gerð á að fara úr framleiðslu í hámarks lífmass sem eykur mögulegar framleiðsluheimildir á þeim 
svæðum sem eftir eru og vegur að stórum hluta á móti því sem hefur tapast af svæðum í ferlinu.  
 

Tafla 6.2. Staða eldisleyfa og mál í umhverfismats- og umsóknarferli  um mitt ár 2022 í tonnum hjá 
laxeldisfyrirtækjum í meirihlutaeigu erlendra aðila borið saman við áform á árinu 2016.  Á árinu 2016 
var miðað við framleiðslu en á árinu 2022 hámarks lífmassa.  
 Eldisleyfi Umsóknarferli Samtals 2022 Samtals 2016 
Arnarlax102 25.200 14.500 39.700 70.700 
Arctic Fish103 27.100 4.800 31.900 22.800 
Fiskeldi Austfjarða (viðauki 4) 43.800 10.000 53.800 79.000 
Samtals 96.100 29.300 125.400 172.500 

 
Verðmæti eldisleyfa 
Það hefur gengið misvel hjá laxeldisfyrirtækjunum að ná öllum fyrirhuguðum 
framleiðsluheimildum og láta væntingar um mikinn fjárhagslegan ávinning verða að veruleika:  
• Arnarlax (og Fjarðalax): Á árinu 2016 var Arnarlax með væntingar um eldisleyfi upp á um 

70.000 tonn en afraksturinn verður um 40.000 tonn (tafla 6.2). Ástæðan fyrir því er að mestu 
vegna þess að  Jökulfirðir og Eyjafjörður fara í opið útboð.  Í lok ársins 2021 voru verðmæti 
eldisleyfa Arnarlax um 40 milljarðar ISK104 og hafa aukist síðan þar sem gengi hluta félagsins 
á markaði hafa hækkað.105   

• Arctic Fish: Hjá félaginu eru meiri 
væntingar um eldisleyfi en áform 
voru um á árinu 2016, eða hækkað 
úr um 23.000 tonnum í um 32.000 
tonn (tafla 6.2).  Ástæðan er að á 
síðustu árum var sótt um aukin 
eldisleyfi í Dýrafirði og Ísafjarðar-
djúpi. Í lok ársins 2021 voru 
verðmæti eldisleyfa félagsins rúmir 20 milljarða ISK 106 og hafa aukist síðan þar sem gengi 
hluta félagsins á markaði hefur hækkað.107 

• Fiskeldi Austfjarða (og Laxar fiskeldi): Á árinu 2016 voru væntingar um eldisleyfi um 80.000 
tonn en afraksturinn verður tæp 55.000 tonn (tafla 6.2). Á árinu 2021 voru verðmæti 
Fiskeldis Austfjarða um 25 milljarða ISK.108 Ef einnig eru tekin með verðmæti Laxa fiskeldis 

 
102 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/04/Arnarlax-april.2022.pdf  
103 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/09/Arctic-fish.pdf  
104 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/04/Arnarlax-april.2022.pdf  
105 https://live.euronext.com/en/product/equities/NO0010724701-MERK  
106 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/09/Arctic-fish.pdf  
107 https://live.euronext.com/en/product/equities/no0010917719-merk/arctic-fish-holdin/afish  
108 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/09/15.-Morgunbladid-2021-08-23.pdf  

Þegar upp er staðið eru væntanlegar 
framleiðsluheimildir laxeldisfyrirtækja í 

meirihlutaeigu erlendra aðila svipaðar og lagt 
var upp með á árinu 2016. 

Væntingar um framleiðsluheimildir hjá Arnarlaxi 
og Fiskeldis Austfjarða hafa ekki gengið eftir en 

þær hafa gert það í tilfelli Atctic Fish og meira en 
það. 

https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/04/Arnarlax-april.2022.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/09/Arctic-fish.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/04/Arnarlax-april.2022.pdf
https://live.euronext.com/en/product/equities/NO0010724701-MERK
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/09/Arctic-fish.pdf
https://live.euronext.com/en/product/equities/no0010917719-merk/arctic-fish-holdin/afish
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/09/15.-Morgunbladid-2021-08-23.pdf
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og notað sama verðmat er verðmæti þess félags um 20 milljarða ISK (1,2 milljónir tonn x 
16.000 tonn), samtals um  45 milljarða ISK.  Hjá Fiskeldi Austfjarða hefur aftur á móti átt sér 
stað mikil a.m.k. tímabundin lækkun á gengi hluta í félaginu á þessu ári sem má eflaust rekja 
til ISA veirunnar.109 

 
Fjárhagslegur ávinningur 
Verðmæti eldisleyfa þessara þriggja laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu erlendra aðila eru áætluð 
um 105 milljarða ISK en verðmæti leyfa sveiflast eftir gengi hluta hverju sinni og 
stjórnvaldsákvörðunum s.s. breytingum á hámarks lífmassa frjórra laxa í áhættumati 
erfðablöndunar.   Verðmæti hvers 
tonns af hámarks lífmassa eru því að 
meðaltali um 1,1 milljón ISK í lok 
ársins 2021 (105 milljarða 
ISK/96.100 tonn). Ennþá eiga félögin 
eftir að fá eldisleyfi fyrir um 30.000 
tonnum og ef gengið er út frá því að 
ekki sé fyrirfram búið að taka út 
væntanlegan ávinning og það fáist á 
endanum eldisleyfi fyrir eldi á frjóum 
laxi geta verðmætin aukist um 30 milljarða ISK (29.300 tonn x 1,1 milljarður ISK/tonn) og þá 
orðið samtal 135 milljarða ISK.  
 
  

 
109 https://live.euronext.com/en/product/equities/NO0010884794-MERK  

Áætlað er að verðmæti eldisleyfa geti orðið um 
135 milljarða króna. Töluverð óvissa er þó um 
verðmætin þar sem þau geta sveiflast s.s. eftir 

gengi hlutabréfa á erlendum mörkuðum og 
stjórnvaldsákvörðunum hverju sinni. 

https://live.euronext.com/en/product/equities/NO0010884794-MERK
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Viðaukar 
 
Viðauki 1. Fundarbókun starfshóps um stefnumótun í fiskeldi 
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Viðauki 2. Bókun Landssambands fiskeldisstöðva 
Landssamband fiskeldisstöðva skilar inn eftirfarandi bókun vegna stefnumótunarskýrslu 
Atvinnuvegaráðuneytisins fyrir fiskeldi. 

Stefna Landssambands Fiskeldisstöðva (LF) í uppbyggingu fiskeldis hérlendis er að greinin 
byggist upp á vísindum, rannsóknum, tækni og þekkingu. Á þeim forsendum samþykktu 
fulltrúar LF í stefnumótunarnefndinni að Hafrannsóknastofnun yrði falið að meta mögulega 
hættu á  erfðablöndun sem mikilvægan hluta af þeirri heildarmynd sem þarf að skoða þegar 
stefnumótun fyrir heila starfsgrein er mótuð.  

Mun meiri tími fór í að ræða leyfisferla og lagaramma fiskeldis en undirritaðir gerðu ráð fyrir.  
Það var miður að þetta olli því að ekki var nægjanleg áhersla lögð á að marka skýrari 
framtíðarsýn fyrir greinina, sem þó hefði þurft að verða eitt höfuðviðfangsefni 
stefnumótunarinnar. Þá skorti ítarlegri umfjöllun um byggða- og efnahagsleg áhrif greinarinnar, 
einkanlega til framtíðar litið.  Ekki var gerð tilraun til þess að meta samfélagslegan eða 
efnahagslegan ávinning af fiskeldi sem hlýtur þó að ráða miklu um framtíðarstefnumótun 
greinarinnar 

Áhættumatsskýrsla Hafrannsóknastofnunar  er jákvætt fyrsta skref við að rannsaka möguleg 
áhrif  fiskeldis á villta laxastofna. Hinsvegar verður að líta til þess að um vandasama tilraun í  
aðferðafræði er að ræða sem ekki hefur verið reynd áður né heldur rýnd  af óháðum 
sérfræðingum líkt og þekkt er með aflaráðgjöf Hafrannsóknastofnunar til stjórnvalda varðandi 
nýtingu nytjastofna við Ísland. 

Athugasemdir LF snúa að ýmsum forsendum sem notaðar eru í reiknilíkaninu en þar ber hæst 
að áhættumatið tekur  ekki  tillit til þeirrar tækni og þekkingar sem er nú þegar til staðar til þess 
að fyrirbyggja mögulega erfðablöndun, né annarra mótvægisaðgerða sem fiskeldisfyrirtækin og 
fulltrúar LF hafa borið fram tillögur um. Þar með eru ekki skoðaðar aðrar sviðsmyndir, sem 
gætu leitt til annarrar útkomu. 

Því er ekki unnt að fallast á niðurstöður sem fela í sér bann við fiskeldi í Ísafjarðardjúpi og 
Stöðvarfirði. Jafnframt eru engar forsendur til þess að samþykkja verulega skerðingu á 
eldismöguleikum á Austfjörðum á grundvelli þess að Breiðdalsá, sem er þekkt hafbeitará, sé 
flokkuð ranglega  sem “á sem virðist vera í mestri hættu”.    

Út frá reynslu af slíkum mótvægisaðgerðum erlendis má álykta að viðgangur íslenska 
laxastofnsins yrði enn betur tryggður með slíkum aðgerðum en gert er ráð fyrir í 
áhættumatsskýrslu Hafrannsóknastofnunar, þrátt fyrir að umfang eldis yrði meira. Enn fremur 
þarf að tryggja að lagaheimildir séu til staðar til þess að hægt verði að beita slíkum 
mótvægisaðgerðum og vernda þar með íslenska laxastofna. 

Ekki er hægt að lögfesta áhætumat Hafrannsóknarstofnunarinnar sem nýtt vísindalegt 
stjórntæki við úthlutanir laxeldisleyfa nema það standi á traustum vísindalegum grunni, sem 
það gerir ekki nægjanlega enn.  Því þarf að þróa og rýna áhættumatið  og fara betur yfir ýmsar 
forsendur þess, meðal annars hvenær um er að ræða villta laxastofna, sbr. lög um lax og 
silungsveiði. Taka þarf tillit til fyrirbyggjandi ráðstafana og mótvægisaðgerða áður en matið 
verður lögfest og niðurstöður þess notaðar í stefnumarkandi ákvarðanir.  Þá þarf að leggja mat á 
áhrif hafbeitaráa og almenn áhrif óheftrar seiðasleppinga stangveiðimanna og svo kallaðrar 
hafbeitar, bæði með tilliti til erfða og sýkingarhættu. 

Í skýrslunni er mælst til þess að notaður verði “geldlax” að hluta í íslensku laxeldi. Þetta er 
óraunhæf hugmynd þar sem eldi með geldlax er skammt á veg komið, það er ekki arðbært og 
viðbrögð markaðar ekki þekkt. 
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Lögð er áhersla á að innleiðing nýs leyfakerfis raski ekki stöðu þeirra mála sem þegar eru til  
meðferðar í stjórnsýslunni. Hér er um ræða verulega lögvarða  hagsmuni fyrirtækjanna. 

Skýrslan sem nú lítur dagsins ljós er fyrsta skrefið þar sem reynt er að marka ramma utan um 
núverandi starfsemi. Það er nauðsynlegt  að fram fari hið fyrsta frekari stefnumörkun fyrir 
greinina, þar sem áherslur verði skýrðar og þess freistað að horfa til framtíðar í auknum mæli.  

 
 
Viðauki 3. Bókun Landssamband fiskeldisstöðva dregin til baka. 
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Viðauki 4. Staða laxeldisleyfa 2022 
 
Áhættumat erfðablöndunar 
Á árinu 2017 gaf áhættumat erfðablöndunar út framleiðsluheimildir fyrir 71.000 tonn af frjóum 
laxi, 50.000 tonn á Vestfjörðum og 21.000 tonn á Austfjörðum (tafla 1). Á árinu 2020 var hámarks 
heimilaður lífmassi aukinn upp í 64.500 tonn á Vestfjörðum og 42.000 tonn á Austfjörðum.110   
 
Tafla 1. Hámarks lífmassi í einstökum fjörðum skv. endurskoðuðu áhættumati frá 2020.111 

 
 
Arnarlax og Arctic Fish 
Arnarlax er með heimild til að hafa 25.200 tonna hámarks lífmassa í Arnarfirði, Patreks- og 
Tálknafirði.  Tvö mál eru ennþá í umsóknarferli, annars vegar er um um að ræða 10 þúsund tonna 
leyfi í Ísafjarðardjúpi og hins vegar 4,5 þúsund tonna stækkun á núverandi leyfum í Arnarfirði. 112  
Arctic Fish er með heimild til að hafa 
27.100 tonna hámarks lífmassa í 
Arnarfirði, Patreks- og Tálknafirði, 
Dýrafirði og Ísafjarðardjúpi.  Eitt mál er 
ennþá í umsóknarferli 8.000 tonna 
hámarks lífmassi í Ísafjarðardjúpi.113 
Um 13.000 tonn eru í umsóknarferli 
sem eru utan þess sem áhættumat 
erfðablöndunar heimilar til eldis á 
frjóum laxi á Vestfjörðum.  
 
Fiskeldi Austfjarða og Laxar fiskeldi  
Fiskeldi Austfjarða yfirtók nýlega Laxa fiskeldi og er félagið nú með allt sjókvíaeldi á laxi á 
Austfjörðum. Fyrirtækin hafa 34.500 tonna hámarks lífmassa af frjóum laxi og 9.300 tonn til eldis 
á ófrjóum laxi (tafla 2).  
 
 
 
 

 
110 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/endurskodud_radgjof_ahaettumat20201206808.pdf  
111 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/endurskodud_radgjof_ahaettumat20201206808.pdf  
112 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/04/Arnarlax-april.2022.pdf  
113 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/09/Arctic-fish.pdf  

Áhættumat erfðablöndunar þarf að auka 
hámarks lífmassa á Vestfjörðum um 13.000 tonn 
til að áform Arnarlax og Arctic Fish gagni eftir.  Á 

Austfjörðum þarf að auka heimildir um 12.000 
tonna hámarks lífmassa til að áform Fiskeldis 

Austfjarða gangi eftir.   

https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/endurskodud_radgjof_ahaettumat20201206808.pdf
https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/endurskodud_radgjof_ahaettumat20201206808.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/04/Arnarlax-april.2022.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2022/09/Arctic-fish.pdf
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Tafla 2. Laxeldisleyfi Fiskeldis Austfjarða um sumarið 2022. 
Fjörður Frjóir laxar Ófrjóir laxar Samtals 
Berufjörður114 7.500 2.300 9.800 
Fáskrúðsfjörður115 11.000  11.000 
Stöðvafjörður116  7.000  7.000 
Reyðafjörður  117 118 16.000  16.000  
Samtals 34.500 9.300 43.800 

 
Á árinu 2020 var hámarks lífmassi á Austfjörðum aukinn úr 21.000 tonnum í 42.000 tonn (tafla 
1). Í Seyðisfirði hefur Fiskeldi Austfjarða nýlega lokið við umhverfismat þar sem gert er ráð fyrir 
10.000 tonna hámarks lífmassa. Fiskeldi Austfjarða er með leyfi fyrir og í umsóknarferli 53.800 
tonn og eru því um 12.000 tonn utan þess sem áhættumat erfðablöndunar heimilar til eldis á 
frjóum laxi á Austfjörðum.  
 
 
  

 
114 https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/fiskeldi-austfjarda/fiskeldi-austfjarda.-fe-1138.pdf  
115 https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/fiskeldi-austfjarda/fe-1138-fa-faskrudsfirdi-breyting.pdf  
116 https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/fiskeldi-austfjarda/Stodvarfjordur/fe-1133-fa-stodvarfirdi.pdf  
117 https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/laxar-fiskeldi/fe-1044-laxar-fiskeldi-reydarfirdi-lax-6.000t.pdf  
118 https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/laxar-fiskeldi/fe-1180-laxar-fiskeldi-reydarfirdi.pdf  

https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/fiskeldi-austfjarda/fiskeldi-austfjarda.-fe-1138.pdf
https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/fiskeldi-austfjarda/fe-1138-fa-faskrudsfirdi-breyting.pdf
https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/fiskeldi-austfjarda/Stodvarfjordur/fe-1133-fa-stodvarfirdi.pdf
https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/laxar-fiskeldi/fe-1044-laxar-fiskeldi-reydarfirdi-lax-6.000t.pdf
https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/laxar-fiskeldi/fe-1180-laxar-fiskeldi-reydarfirdi.pdf
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Viðauki 5. Staðan á eldi á ófrjóum laxi 
 
Eldi á ófrjóum laxi  
Í stefnumótunarvinnunni og athugasemdum við fiskeldisfrumvarpið var bent á að eldi á ófrjóum 
laxi væri ekki raunhæfur valkostur. Á þessum árum var m.a. horft til NRC en félagið hefur nú 
ákveðið að hætta öllu eldi á frjóum laxi til að bæta rekstrarafkomuna. 119  Fiskeldi Austfjarða hóf 
eldi á ófrjóum laxi í Berufirði á árinu 2021.120 Erfiðlega hefur gengið og eftir rúm sex ár frá því að 
ákveðið var að fara í eldi á ófrjóum laxi í sjókvíum hér á landi hefur ekki tekist að ná ófrjóum laxi 
í sláturstærð.  
 
Notað til að helga sér svæði 
Af hverju ófrjóir laxar eru valdir frekar en regnbogasilungur er augljóslega sú að gera 
laxeldisfyrirtækjum í meirihlutaeigu erlendra aðila kleyft að ,,helga sér svæði“ í ákveðið árabil 
undir því yfirskyni að fyrirhugað sé að ala þar ófrjóan lax. Með von um að endurskoðað áhættumat 
gefi rýmri heimildir fyrir eldi á frjóum laxi geti viðkomandi aðilar fengið breytt sínum leyfum til 
aukningar heimilda til eldis á frjóum laxi.121    
 
Úr ófrjóum í frjóan lax á Austfjörðum 
Vegna takmarkaðra framleiðsluheimilda á frjóum laxi á Austfjörðum hafa Fiskeldi Austfjarða og 
Laxar fiskeldi sótt um eldisleyfi á ófrjóum laxi til að halda sínum svæðum. Á árinu 2020 var 
hámarks heimilaður lífmassi aukinn úr 21.000 tonni í 42.000 tonn á Austfjörðum.122  Í 
framhaldinu var heimildum til eldis á frjóum laxi aukin úr 6.000 tonnum í 11.000 tonn í 
Fáskrúðsfirði í maí 2021123 og 1.000 tonn í Berufirði í ágúst 2021.124   Ennþá eru til ráðstöfunar til 
eldis á frjóum laxi á Austfjörðum, 7.500 tonna hámarks lífsmassi.  Í Seyðisfirði hefur Fiskeldi 
Austfjarða nýlega lokið við umhverfismat þar sem gert er ráð fyrir 10.000 tonna hámarks 
lífmassa.125 Í Stöðvarfirði hefur félagið nýlega fengið heimild til að hafa 7.000 tonna hámarks 
lífmassa af ófrjóum laxi en þar er ekki heimilt að vera með eldi á frjóum laxi skv. áhættumati 
erfðablöndunar.126  
 
Úr ófrjóum í frjóan lax á Vestfjörðum 
Í Patreks- og Tálknafirði, Arnarfirði, Dýrafirði og Önundarfirði er gert ráð fyrir sama hámarks 
lífmassa í lífrænu burðaþoli og í áhættumati erfðablöndunar. Aftur á móti er gert ráð fyrir að 
lífrænt burðaþol sé 30.000 tonn í Ísafjarðardjúpi en áhættumat erfðablöndunar heimildar aðeins 
12.000 tonn. Háafell er með eldisleyfi fyrir 6.800 tonna hámarks lífmassa af frjóum laxi fyrir tvö 
árgangasvæði127 og sama magn fyrir ófrjóa laxa fyrir þriðja árgangasvæðið í Ísafjarðardjúpi.128 Á 
Á árinu 2021 lauk Arctic Fish129 við umhverfismat á 8.000 tonna laxeldi í Ísafjarðardjúpi og 
Arnarlax fyrir 10.000 tonn.130 Hábrún er með fyrirhugað 11.500 tonnum eldi í sjókvíum í 
Ísafjarðardjúpi.131 Það mun þó ekki hafa áhrif á úthlutun á frjóum laxi þar sem Hábrún gerir ráð 
fyrir regnbogasilungi í eldinu. Heimildir til eldis á frjóum eldislaxi í Ísafjarðardjúpi eru 12.000 
tonn og eru enn til ráðstöfunar um 5.000 tonna hámarks lífmassi. Áform með eldi á frjóum laxi 
gera ráð fyrri um 25.000 tonn hámarks lífmassa í Ísafjarðardjúpi og þarf áhættumatið að auka 
heimildir um 13.000 tonna til að áform Arctic Fish og Arnarlax gangi eftir. Ef leyfi fást á þessu ári 
hafa fyrirtækin möguleika að sitja á svæðunum með að sækja um eldi á ófrjóum laxi a.m.k. til 
ársins 2027. 

 
119 https://ilaks.no/nrs-tjente-mer-per-kilo-pa-island-enn-i-norge/  
120 https://www.mbl.is/frettir/burdargrein/2021/11/19/hafid_eldi_a_ofrjoum_laxi_i_sjo_i_berufirdi/  
121 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf  
122 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/endurskodud_radgjof_ahaettumat20201206808.pdf  
123 https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/fiskeldi-austfjarda/fe-1138-fa-faskrudsfirdi-breyting.pdf   
124 https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/fiskeldi-austfjarda/fiskeldi-austfjarda.-fe-1138.pdf  
125 https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/matsaaetlanir/nr/887#alit  
126 https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/fiskeldi-austfjarda/Stodvarfjordur/fe-1133-fa-stodvarfirdi.pdf  
127 https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/haafell/endurutgafa/haafell-fe-1171a.pdf  
128 https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/haafell/endurutgafa/haafell-fe-1171b.pdf  
129 https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/alit-skipulagsstofnunar/nr/919#alit  
130 https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/nr/904  
131 https://uua.is/urleits/102-2021-matsaaetlun/  

https://ilaks.no/nrs-tjente-mer-per-kilo-pa-island-enn-i-norge/
https://www.mbl.is/frettir/burdargrein/2021/11/19/hafid_eldi_a_ofrjoum_laxi_i_sjo_i_berufirdi/
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf
https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/endurskodud_radgjof_ahaettumat20201206808.pdf
https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/fiskeldi-austfjarda/fe-1138-fa-faskrudsfirdi-breyting.pdf
https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/fiskeldi-austfjarda/fiskeldi-austfjarda.-fe-1138.pdf
https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/matsaaetlanir/nr/887#alit
https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/fiskeldi-austfjarda/Stodvarfjordur/fe-1133-fa-stodvarfirdi.pdf
https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/haafell/endurutgafa/haafell-fe-1171a.pdf
https://www.mast.is/static/files/leyfisveiting/haafell/endurutgafa/haafell-fe-1171b.pdf
https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/alit-skipulagsstofnunar/nr/919#alit
https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/nr/904
https://uua.is/urleits/102-2021-matsaaetlun/
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