
19. fundur haldinn að Vonarstræti 4, Reykjavík, 7. júlí 2000, kl. 12:00 – 15:45 

  
Mættir:            FÞ, MAS, JGG, SÞ, GÞ, ÆP, JBS, ÞH, SST 

 
1. Formaður fer yfir umboð nefndarinnar er rann út 22. des. 1999. 

Nýtt skipunarbréf er dagsett 9. júní.  Nefndarmenn eru: Friðjón Þórðarsson formaður, 
Guðríður Þorvarðardóttir, landfræðingur varaformaður.  Guðríður situr fundi nefndarinnar 
með málfrelsi og tillögurétti en án atkvæðisréttar nema í fjarveru formanns. 
Þórólfur Halldórsson, Patreksfirði, tilnefndur af Héraðsnefnd Vestur-Barðastrandarsýslu, til 
vara Hilmar Össurarson, Patreksfirði.  Jóhannes Geir Gíslason, Skáleyjum, tilnefndur af 
Héraðsnefnd Austur-Barðastrandarsýslu, til vara Eiríkur Snæbjörnsson, Stað.  Jón Baldur 
Sigurðsson, forstöðumaður Náttúrustofu Vesturlands, tilnefndur af Héraðsnefnd 
Snæfellinga, til vara Trausti Tryggvason, kennari.  Sigurður Þórólfsson, Innri-Fagradal, 
Saurbæjarhreppi, tilnefndur af Héraðsnefnd Dalasýslu, til vara Trausti V. Bjarnason, 
Dalabyggð. Magnús A. Sigurðsson, minjavörður, tilnefndur af Þjóðminjaráði, til vara 
Guðmundur Ólafsson, fornleifafræðingur.  Ævar Petersen, fuglafræðingur, tilnefndur af 
Náttúrufræðistofnun Íslands, Náttúrustofu Vesturlands og Náttúrustofu Vestfjarða, til vara 
Þorleifur Eiríksson, forstöðumaður Náttúrustofu Vestfjarða. 
Árni Björnsson og Rúnar Gíslason hafa látið af störfum og þakkar formaður störf þeirra.  

Formaður les upp skipunarbréf nefndarinnar. 
 

1. Starfsaðstaða. 
Formaður nefnir viðtal sitt við Rögnu Ívarsdóttur forstöðumann stjórnar Náttúrustofu 
Vesturlands fyrr í vetur að beiðni Þórðar H. Ólafssonar skrifstofustjóra ráðuneytisins þess 
efnis að Náttúrustofa Vesturlands kæmi að starfi nefndarinnar þegar fram í sækti.  Fram 
kom að RÍ átti viðtal við ÞHÓ í janúar sl. þar sem hann nefndi að ráðuneytið óskaði eftir að 

Náttúrustofa Vesturlands myndi gera þjónustusamning við ráðuneytið vegna þessa. 
 

1. Fundargerð síðasta fundar lesin upp og samþykkt. 
  

1. Verndaráætlun Breiðafjarðar. 
Lagt var fram á fundinum bréf umhverfisráðuneytisins dags. 7. júlí 2000. 
Nefndarmenn voru sammála um að staðfesting verndaráætlunar verði forsenda fyrir 
áframhaldandi starfi. 

 
JBS      Leggur fram bréf frá Umhverfisstofnun Íslands sem formaður les upp. 
Afgreiðsla:  Senda bréf til sveitarstjórnar og Skipulagsstofnun, afrit til ráðuneytis og einnig 

bréf til Landmælinga og sjómælinga. 

 
Siv Friðleifsdóttir ráðherra heilsaði upp á nefndina. 
 
Sigurður Á. Þráinsson deildarstjóri á skrifstofu náttúru- og auðlindadeildar var beðinn að 
koma á fundinn og útskýra betur fyrirvara ráðuneytisins á staðfestingu 
verndaráætlunarinnar skv. bréfi dags 7. júlí 2000. 

 
SÁÞ afar ánægður með Verndaráætlunina og telur hana hið merkilegasta plagg. 

 
FÞ        Ítrekar þá ríku þörf að verndaráætlun verði staðfest af ráðherra hið allra fyrsta, 

fyrr geti nefndarstarfið ekki farið á fullt skrið. 



Nefndarmenn óskuðu eftir því við SÁÞ að hann sendi nefndinni nýtt bréf þar sem 
verndaráætlunin sé samþykkt og að nýskipuð Breiðafjarðarnefnd forgangsraði verkefnum 

verndaráætlunarinnar. 
 

1. Reikningar Náttúrustofnunar Íslands. 
Hér er um endurgreiðslu stofnunar að ræða, kr. 123.183,- en stofnunin greiddi GÞ laun 

skv. samningi. Formaður áritar ljósrit reikningsins til staðfestingar fyrir ráðuneytið. 
 
6.         Innsend erindi. 
Erindi frá Náttúrustofu Vesturlands dags. 20. júní 2000. 
Umferð um Kollgrafarfjörð næst Stykkishólmi og í mynni Hvammsfjarðar. 
Bréf ráðuneytisins dags. 30. júní 2000 um siglingu Sæferða í nágrenni arnarhreiðra lagt 
fram. 

 
Nefndarmenn ræða beiðni og leyfi til Sæferða ehf. sbr. bréf ráðuneytisins dags. 30. júní sl. 
JBS      Nefnir að hann og formaður Ráðgjafanefndar um villt dýr hafi reynt að rýmka 
leyfið og reynt að ná sáttum um málið. Sæferðir ehf. vilja ekki gangast að þeim 
reglum sem þeim þó hefur verið boðið. Nauðsynlegt sé að settar verði reglur á svæðinu 

um för flugvéla og báta. Málinu frestað og hugleitt fram að næsta fundi. 

 
            Mannvirkjagerð í Breiðafjarðareyjum. 
            GÞ       Bendir á að í dag rennur út skilafrestur vegna skipulags við Olíubirgðastöð 
                        og Rafstöðvarhús. GÞ Leggur fram vinnureglur vegna Hornstranda og 
byggingaleyfi þar sem dæmi um reglur bygginga frístundahúsa á verndarsvæði.  
 Afgreiðsla: Senda Skipulagsstjórn og sveitastjórnum þar sem vakin er athygli þeirra á 2. 
gr. laga um vernd Breiðafjarðar nr. 54/1995. Senda einnig afrit til Skipulagsstofnununnar 

ríkisins og byggingarfulltrúans í Búðardal,  Gunnars Arons Jónssonar. 

  
1. Ársskýrsla.      

SST leggur fram drög að ársskýrslu við formann nefndarinnar sem hyggst ganga frá 

skýrslunni hið fyrsta. 
 

1. Önnur mál. 
  
GÞ       Friðlýsing á Flatey hjá Náttúruvernd ríkisins. Kræklingaræktun í Kollafirði. 
            Erindið hefði átt að koma til umsagnar nefndarinnar. Vakin er athygli á erindi 
Heilbrigðiseftirlits Vesturlands sem lagt er fram. Óskað eftir að nefndin fái erindið til 

umsagnar. FÞ ætlar að fylgja málinu eftir með símtali. 
Erindi Þorleifs Eiríkssonar varamanns er kynnt á fundinum. Ákveðið að biðja hann um að 
senda inn erindi með formlegum hætti til nefndarinnar. 

Afgreiðsla.  Frestað þar til formlegt erindi hefur borist frá ÞE. 
 

Væntanlegur fundur Breiðafjarðarnefndar kl. 12, 15. ágúst í Stykkishólmi. 
ÞH       Leggur fram tillögu þess efnis að nefndarmenn raði verkefnum skv. verndaráætlun 
í forgangsröð og síðan geti menn borið saman bækur sínar á næsta fundi.  Nefndarmann 

sammála ofangreindu verklagi. 

 
Fundi slitið kl: 15:00. 
	  


