
37. fundur Breiðafjarðarnefndar, 
haldinn 10. janúar 2003, kl. 11:00 til 13: 00  í Náttúrustofu Vesturlands, Stykkishólmi. 

 
Mættir:  Friðjón Þórðarson formaður, Ásgeir Gunnar Jónsson, Þórólfur Halldórsson, 
Magnús A. Sigurðsson og Jóhannes Geir Gíslason. 
Þá var mættur Þorleifur Eiríksson, varamaður Ævars Petersen, sem boðaði forföll. 
Guðríður Þorvarðardóttir og Sigurður Þórólfsson boðuðu einnig forföll. 

Fundarritari:  Sigríður Elisdóttir. 
  
Friðjón setti fundinn kl. 11:00 og sagði frá því að Davíð Egilson, forstjóri 

Umhverfisstofnunar hafi lýst yfir áhuga á að koma á fund Breiðafjarðarnefndar. 
  
DAGSKRÁ FUNDARINS 
 
Fundargerð 36. fundar 
Formaður las upp fundargerð 36. fundar og var hún samþykkt með smávægilegri 

breytingu. 
 
Umhverfisstofnun 
Lögð voru fram lög um Umhverfisstofnun nr. 90/2002 og kynntar voru breytingar á lögum 
nr. 54/1995 um vernd Breiðafjarðar vegna tilkomu Umhverfisstofnunar.  Breytingarnar og 

áhrif þeirra voru ræddar.  
 
Drög að starfsleyfi fyrir Þorskeldisstöð úti fyrir Baulutanga í Stykkishólmi  
Tekið var fyrir erindi Heilbrigðiseftirlits Vesturlands, frá 5. desember 2002, þar sem óskað 
er eftir athugasemdum við drög að starfsleyfi fyrir þorskeldisstöð (áframeldi á þorski) Alex 
Páls Ólafssonar úti fyrir Baulutanga í Stykkishólmi. 
Nefndarmenn gátu fyrir sitt leyti fallist á leyfisveitinguna, en töldu að á gildistíma 
starfsleyfisins ætti að gera leyfishafa skylt að skrá ágang fugla í sjókvína, s. s. tegundir og 
fjölda, og hvernig við honum er brugðist.  Einnig, að skráð (eða vaktað) verði hvaða magn 
úrgangs frá fiski og fóðri setjist til sem botnfall.  Þá skuli leyfishafi skila skýrslu um 
árangur tilraunaeldisins. 
Breiðafjarðarnefnd bendir á að skv. lögum um Umhverfisstofnun, sem öðluðust gildi 1. 
janúar 2003, sbr. 32. gr. laga nr. 164/2002 um breytingu á lögum um vernd Breiðafjarðar, 
beri nú að leita leyfis Umhverfisstofnunar um hverskonar mannvirkjagerð á verndarsvæði 
Breiðafjarðar. 
Afgreiðsla:  Nefndarmenn gátu fyrir sitt leyti fallist á leyfisveitinguna að ofangreindum 
skilyrðum uppfylltum. Ákveðið var að afrit af svarbréfi til Heilbrigðiseftirlitsins skuli sent til 

Umhverfisstofnunar. 

 
Fjármál Breiðafjarðarnefndar  
Fram kom að Breiðafjarðarnefnd hefur margsinnis sótt um aukið fjárframlag til að hefjast 
handa við þau verkefni sem nefndin hefur þegar forgangsraðað.  Þá kom fram að á 
fjárlögum 2003 hækki framlag til Breiðafjarðarnefndar um 3 milljónir króna vegna 
lögbundinna verkefna nefndarinnar og hafi nefndin því alls fjárheimild upp á 6.7 milljónir 
króna árið 2003.   
Afgreiðsla:  Ákveðið var að nefndarmenn hugsuðu málið vel til næsta fundar og komi þá 

fram með sínar hugmyndir um það hvaða verkefnum brýnast sé að byrja á. 



Drög að starfsskýrslu 2002 
Lögð voru fram fyrstu drög að starfsskýrslu fyrir árið 2002. 

Afgreiðsla:  Ákveðið var að fullvinna drögin fyrir næsta fund. 
 
Þóknun vegna fundasetu árið 2002 
Lögð voru fram drög að bréfi til umhverfisráðuneytisins, þar sem sótt er um þóknun vegna 
fundasetu ársins 2002. 

Afgreiðsla:  Ekki voru gerðar athugasemdir við drögin. 
 
Fyrirspurn nefndarinnar um rannsóknir á verndarsvæði Breiðafjarðar  
Svarbréf hafa borist frá Hafrannsóknastofnun, dags. 6. desember 2002, vegna ítrekunar,  
Fornleifafræðistofunni, dags. 10. desember 2002 og Vegagerðinni á Ísafirði , dags. 9. 
desember 2002. 

Agreiðsla:  Ekki voru gerðar sérstakar athugasemdir við svarbréfin. 
 
Kortagögn af Breiðafjarðarsvæðinu 
Svarbréf hefur borist frá Landmælingum Íslands, dags. 7. janúar 2003, við erindi 
Breiðafjarðarnefndar frá 2. desember 2002 þar sem óskað er eftir því við Landmælingar 
Íslands að stofnunin forgangsraði, ef unnt er, og hraði eins og auðið er vinnslu við 
kortagerð af Breiðafjarðarsvæðinu. 

Agreiðsla:  Ekki voru gerðar sérstakar athugasemdir við svarbréfið. 

  
Önnur mál 

 
Skipulagsmál 
Friðjón sagði frá því að hann hafi verið í sambandi við Gísla Gíslason, landslagsarkitekt og 
lagði fram minnispunkta um skipulagsmeðferð fyrir verndarsvæði Breiðafjarðar, ásamt 

drögum að verkáætlun, sem Gísli hefur unnið.  Minnispunktarnir voru skoðaðir og ræddir.  

 
Fundi slitið kl. 13:00. 

Næsti fundur ákveðinn síðar. 
	  


