
20. fundur haldinn í Stykkishólmi, 15. ágúst 2000, kl. 12:00 – 15:45 

 
Á fundinn mættu: Friðjón Þórðarson, Guðríður Þorvarðardóttir, Jón Baldur Sigurðsson, 
Magnús A. Sigurðsson, Ævar Petersen, Sigurður Þórólfsson og Jóhannes Gíslason. 
Forföll boðuðu: Þórólfur Halldórsson og Sigríður Stefánsdóttir, ritari. 

Ritari var: Guðríður Þorvarðardóttir. 
 

• Fundargerð síðasta fundar: 
Formaður las upp fundargerð síðasta fundar og var hún samþykkt með fyrirvara um 

nokkrar athugasemdir. 
 

• Starfsaðstaða nefndarinnar 
Óskað hafði verið eftir því að Ragna Ívarsdóttir, formaður stjórnar Náttúrustofu 
Vesturlands kæmi á fundinn og upplýsti fundarmenn um hugsanlegan flutning nefndarinnar 
frá umhverfisráðuneyti til Náttúrustofu Vesturlands. Því miður gat Ragna ekki komið á 
fundinn en formaður upplýsti að ekkert nýtt væri í málinu. Ævar spurði hvort það væri ósk 
ráðuneytisins að vista Breiðafjarðarnefnd í Stykkishólmi. Hann benti á að gera þurfi 
þjónustusamning, ráða ritara o.s.frv. Nefndarmenn voru sammála um að taka þurfi málið 
föstum tökum, starfsaðstaða megi ekki tefja störf nefndarinnar meira en verið hefur. 
Formanni var falið að hafa samband við umhverfisráðuneytið og óska eftir því að nefndinni 
verði fundin starfsaðstaða og starfsmaður. Í framhaldi verði ráðuneytinu skrifað bréf þar 
sem m.a. kemur fram hvaða þjónustu nefndin þurfi. Ákveðið var að Friðjón og Þórólfur geri 

uppkast að þjónustusamningi og kynni nefndinni á næsta fundi. 
 

• Verndaráætlunin: 
Umhverfisráðuneytið hefur með bréfi sínu dags. 19. júlí síðastliðinn staðfest verndaráætlun 

Breiðafjarðar 2000-2004 með fyrirvara um að gerð verði grein fyrir eftirfarandi. 
• Umfangi áætlunarinnar og einstakra verkefna, 
• Heildarkostnaði við framkvæmd áætlunarinnar og einstakra verkefna, 
• Forgangsröðun verkefna eftir árum 
• Framkvæmdaraðilum einstakra þátta áætlunarinnar, 
• Nauðsynlegum viðbótarfjárveitingum til þess að unnt verði að framkvæma áætlunina 

innan tímaramma hennar. 
Nefndarmenn fögnuðu staðfestingu ráðuneytisins og voru sammála um að vinna 
samkvæmt verndaráætlun. Ákveðið var að nefndarmenn forgangsraði verkefnum fyrir 
næsta fund nefndarinnar og að ráðuneytinu verði í framhaldi gerð grein fyrir 
forgangsröðuninni. Einnig var ákveðið að óska eftir því að ráðuneytið láti fjölfalda 
áætlunina, kynni hana á opnum fundi og sendi hlutaðeigandi aðilum, svo sem 

sveitarstjórnum, héraðsnefndum og stofnunum er vernd Breiðafjarðar kann að varða. 
 

• Rafstöðvarhús og olíubirgðastöð í Flatey 
Breiðafjarðarnefnd hefur borist bréf Reykhólahrepps, dags. 1. ágúst síðastliðinn þar sem 
óskað er eftir umsögn nefndarinnar á staðsetningu olíutanks og rafstöðvarhúss á Tröllenda 
í Flatey. Magnús hefur skoðað svæðið með tilliti til fornminja og sagði hann m.a. að 
staðarval hafi m.a. verið valið m.t.t. lágmarks hávaðamengunar fyrir þorpsbúa. Eftir að 
hafa skoðað yfirlitsmynd af svæðinu voru Ævar og Jóhannes sammála um að staðsetningin 
væri heppileg með tilliti til þess rasks sem framkvæmdinni fylgir. Breiðafjarðarnefnd 
samþykkir fyrir sitt leyti staðsetningu rafstöðvarhúss og olíubirgðastöðvarinnar á Tröllenda 
og leggur áherslu á að á framkvæmdatíma verði notað tækifæri til þess að taka til á 

svæðinu, en oft hefur verið kvartað undan drasli í næsta nágrenni hafnarinnar. 
 



• Sumarhús í landi Kirkjubóls á Bæjarnesi 
Breiðafjarðarnefnd hefur borist bréf Reykhólahrepps, dags. 1. ágúst 2000 og 
byggingafulltrúas í Búðardal, dags. 2. ágúst 2000. Þar sem óskað er eftir umsögn 
nefndarinnar á byggingu sumarhúss í landi Kirkjubóls. Fram kemur á teikningu að 
staðsetning hússins er 65 m ofan við fjöru. Breiðafjarðarnefnd gerir ekki athugasemd við 
staðarval sumarhússins en minnir á gildandi reglur svo sem um friðun arnarins og vernd 

fornminja. 
 

• Ósk Þorleifs Eiríkssonar um setu í Breiðafjarðarnefnd 
Þorleifur Eiríksson, forstöðumaður Náttúrustofu Vestfjarða hefur óskað eftir setu sem 
áheyrnarfulltrúi í Breiðafjarðarnefnd, skv. bréfi dags. 10. ágúst 2000. Þorleifur er 
varamaður Ævars í nefndinni, en samkvæmt lögum um vernd Breiðafjarðar skulu 
Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur á Vesturlandi og Vestfjörðum tilnefna einn 
fulltrúa og einn til vara í Breiðafjarðarnefnd. Í umræðunni kom m.a. fram að ef einum 
varamanni verður boðið að sitja fundi nefndarinnar þá skuli einnig bjóða það öðrum 
varamönnum. Einnig kom fram að þarna væri um forstöðumannr Náttúrustofu Vestfjarða 
að ræða, en í því sambandi kom ábending þess efnis að aðrar stofnanir eins og t.d. 
Náttúruvernd ríkisins gætu einnig óskað eftir áheyrnarfulltrúa í nefndina. Nefndarmenn fólu 

formanni að svara erindinu eftir að hafa ráðfært sig við umhverfisráðuneytið. 
 

• Vegagerð milli Eyrar í Kollafirði og Vattarness í Reykhólahreppi. 
Jón Baldur dreifði bréfi Vegagerðarinnar, dags. 8. ágúst síðastliðinn ásamt kynningu á 
matsáætlun og óskar Vegagerðin umsagnar Breiðafjarðarnefndar um hjálagða tillögu að 
matsskýrslu að beiðni ritara Breiðafjarðarnefndar. Skýrslan er dags. í júlí 2000 og kemur 
fram undir 9. tölulið að Breiðafjarðarnefnd hafi verið kynnt framkvæmdin, en svo er ekki. 
Þar sem nefndarmenn fengu skýrsluna fyrst á fundinum og uppdráttur fylgdi ekki með var 
ákveðið að taka erindið fyrir á næsta fundi. Jón Baldur benti á að uppdrátturinn hefði ekki 

verið tilbúinn. 
 
 

• Fjölrit Hafrannsóknastofnunar nr. 63, Lífríki sjávar í Breiðafirði, yfirlit 
rannsókna. 

Jón Baldur tók að sér að fá eintök af skýrslunni fyrir nefndarmenn. 
  
Fundi slitið kl. 15:45 
Næsti fundur: dags hefur ekki verið ákveðin, en Friðjón óskaði eftir því að hann 

yrði fljótlega. 
	  


