
40. fundur Breiðafjarðarnefndar, 
haldinn 6. júní  2003, kl. 11:00 til 15:30 í Náttúrustofu Vesturlands, Stykkishólmi. 

 
Mættir:  Friðjón Þórðarson formaður, Ásgeir Gunnar Jónsson, Þórólfur Halldórsson, 
Magnús A. Sigurðsson, Sigurður Þórólfsson, Jóhannes Gíslason og Ævar Petersen.  
Guðríður Þorvarðardóttir boðaði forföll. 
Einnig var mætt Ásthildur Sturludóttir frá Atvinnuráðgjöf Vesturlands, sem sérstaklega var 
boðuð til fundarins. 

Fundarritari:  Sigríður E Elisdóttir. 
Friðjón setti fundinn kl. 11:00. 

 
DAGSKRÁ FUNDARINS 
 
Framkvæmd verndaráætlunar í ljósi atvinnuuppbyggingar við Breiðafjörð 
Ásthildur sagði frá því að Byggðastofnun hafi 500 milljónir króna til úthlutunar vegna 
atvinnuuppbyggingar.  Nú þegar hefur verið auglýst að 350 milljónum af þeim verði varið 
til hlutafjárkaupa.  Hún sagði frá því að hún hafi verið í sambandi við forsvarsmenn 
Byggðastofnunar og að hún teldi að ekki væri mikill grundvöllur fyrir því, eins og staðan er 
í dag, að sækja um styrki þangað.  Hún benti á þann möguleika að sækja um styrk til 
Rannís. Hún sagði að ef vel gengi að fá styrk þaðan gætu opnast leiðir til að sækja um 
styrki frá Evrópu.  Hún taldi upp styrki sem sækja mætti um og nefndi sem dæmi erlenda 
Háskóla, erlenda sjóði eins og NPP, Kristnihátíðarsjóð og fyrirtækjamarkaðina.  Þá sagði 
hún það helst vera verkefni undir liðum C.  og  E. í samantekt nefndarinnar sem væru til 
þess fallin að fá styrki út á frá Rannís. 
Ásthildur sagðist fyrir hönd Atvinnuráðgjafar Vesturlands vera reiðubúin að aðstoða við 
styrkumsóknirnar.   
Afgreiðsla:  Ákveðið var að Ásthildur hafi samband við Kristján Kristjánsson 
framkvæmdastjóra Rannís og Ingunni Bjarnadóttur hjá NPP og kynni sér þá möguleika 

sem eru á styrkveitingum. 
Ásthildur vék af fundi kl. 11:25. 

  
Fundargerð 39. fundar 
Fundarritari las upp fundargerð 39. fundar, sem var samþykkt. 

 
Ársskýrsla og heimasíða Náttúrustofu Vesturlands 
Róbert Arnar Stefánsson forstöðumaður Náttúrustofu Vesturlands mætti til fundar kl. 
11:30.   
Róbert sagði frá því að Náttúrustofan sé nú komin með eigið lén, sem er www.nsv.is . 
Þá afhenti hann nefndarmönnum ársskýrslu Náttúrustofunnar og fjallaði um þann kafla er 

varðar Breiðafjarðarnefnd í skýrslunni. 
Nefndarmönnum þótti skýrslan fín og óskuðu Róberti til hamingju með hana. 
Ævar sagði frá því að hann hafi gert athugasemdir við upphaflegt eintak af skýrslunni og 
sagði að misskilja hefði mátt orðalag þar sem fjallað var um Breiðafjarðarnefnd.  Hann 
sagði að skýrslan væri glæsileg og orðalag betra. 

Róbert vék af fundi kl. 11:40. 
 
Vottunarvottorð Þörungaverksmiðjunnar og svarbréf Vottunarstofunnar Túns 
Friðjón sagði frá því að hann hafi ætlað að ræða við forstjóra Þörungaverksmiðjunnar um 



það hvað felist í vottunum verksmiðjunnar, en hafi ekki haft tök á því.  
Þá hefur vottunarstofan Tún svarað erindi nefndarinnar frá 4. apríl sl. þar sem óskað var 
eftir upplýsingum um hvaða reglur gildi hjá vottunarstofunni við útgáfu vottana. 
Ævar sagði að hann myndi gjarnan vilja sjá reglur um lífræna framleiðslu og taka jafnframt 
boði vottunarstofunnar um að vottunarkerfið verði kynnt nánar fyrir nefndinni.  Hann sagði 
að óskað hafi verið eftir upplýsingum frá Þörungaverksmiðjunni um það hvaða áhrif 
þangtekjan hafi á annað líf og hvaða rannsóknir hafi verið gerðar, en umbeðnar 
upplýsingar hafi ekki borist.   
Afgreiðsla:  Friðjón tók að sér að ræða við forstjóra Þörungaverksmiðjunnar fyrir næsta 

fund og afla ofangreindra upplýsinga. 
 
Þangskurður við Flatey á Breiðafirði 
Tekið var fyrir erindi frá Umhverfisstofnun, dags. 26. maí 2003, þar sem óskað er eftir áliti 
Breiðafjarðarnefndar á erindi Hlyns Gunnarssonar, Tómasar Sigurgeirssonar og Játvarðs V. 
Vilhjálmssonar, dags. 2. maí 2003, þar sem þeir óska eftir að fá að nýta þangslægjur við 
Flatey á Breiðafirði. 
Jóhannes sagði að af því þangi sem er að hafa við Flatey sé frekar lítill hluti á friðlandi.  
Hann vitnaði í auglýsingu um friðland í Flatey nr. 385/1975 og gerði grein fyrir því hvar 
þang væri að finna við eyjuna.  Þá sagði hann frá þangtekju og fjallaði um aðferðir ofl.   
Jóhannes óskaði að bókað yrði að hann líti svo á að ábúendur séu hinir réttu viðsemjendur 
um þangtöku í Flatey, enda sé þang á fjörum hluti landsnytja þar, sem annarsstaðar á 
Breiðafirði.  Meðan ekki hefur verið sýnt fram á að þangskurður hafi neikvæð áhrif á lífríki 
fjörunnar, sjái hann ekki réttmæti þess að skylduð sé undantekning á nytjum.  
Ævar sagði frá því að hann hafi haft samband við ábúendur sem hafi verið frekar mótfallnir 
þangtekju í landi Flateyjar.  Honum hafi verið sagt að þangskurður sé undanskilinn 
ábúendarétti og telur hann ekki um hefðbundin hlunnindi að ræða.  Hann sagði allar 
upplýsingar vanta um áhrif þangskurðar á annað lífríki en þang.  Þá sagðist hann telja að 
þar sem sláttur fari fram annarsstaðar á Breiðafirði þurfi ekki að slá við Flatey. 
Nokkur umræða átti sér stað um málið.   
Lagður var fram leigusamningur, skjal nr. 1038/80, milli Landnáms ríkisins og Svanhildar 
Jónsdóttur frá 1. október 1978.   
Afgreiðsla:  Breiðafjarðarnefnd gerir ekki athugasemdir við að þangskurður eigi sér stað 
við Flatey frekar en annarsstaðar á Breiðafirði, enda liggi fyrir samþykki ábúenda.  Þó 
leggst nefndin gegn því að þangtekja fari fram innan marka friðlands.  Nefndin vekur 
jafnframt athygli á því að ekki hafi farið fram rannsóknir á áhrifum þangskurðar á annað 

lífríki, en telur slíkar rannsóknir mjög nauðsynlegar. 
 
Umsókn um að reisa hús í Garpsdalsey 
Tekið var fyrir erindi frá skrifstofu Reykhólahrepps, dags. 30. maí 2003,  þar sem óskað er 
umsagnar Breiðafjarðarnefndar um umsókn Hafliða Viðars Ólafssonar í Garpsdal til að reisa 
hús í Garpsdalsey.  Þá lagði Ásgeir Gunnar fram á fundinum greinargerð umsækjanda 
vegna umsóknarinnar. 
Afgreiðsla:  Ákveðið var að benda skrifstofu Reykhólahrepps á að skv. 2. mgr. 6. gr. laga 
nr.  54/1995 um vernd Breiðafjarðar, eins og henni var breytt með 32. gr. laga nr. 
164/2002 um breytingar á ýmsum lögum vegna verkefna Umhverfisstofnunar, og tók gildi 

1. janúar 2003, beri að leita leyfis Umhverfisstofnunar fyrir byggingunni. 
 



Byggingaframkvæmdir í Flatey og Hrappsey 
Tekið var fyrir erindi frá Umhverfisstofnun, dags. 5. júní 2003, þar sem óskað er eftir að 
Breiðafjarðarnefnd fjalli um hugmyndir Þorsteins Jónssonar og Tor Ödegaard fyrir hönd 
norsk-íslensks fyrirtækis sem ætlar sér að byggja upp menningartengda ferðaþjónustu á 
nokkrum stöðum á landinu, en þeir tengja Breiðafjörð sterkt við uppbyggingu 
ferðaþjónustunnar með byggingaframkvæmdum í Flatey og Hrappsey.  Þeir óska eftir að 
heimiluð verði nýting eigna í Flatey og Hrappsey. 
Nokkur umræða átti sér stað um málið, en erindið barst í morgun og hefur 
nefndarmönnum því ekki gefist kostur á að skoða málið almennilega. 

Afgreiðsla:  Ákveðið var að fresta afgreiðslu og skoða málið betur. 
 
Stöðuskýrsla um stöðu og umfang skráninga á menningarminjum og örnefnum 
Magnús lagði fram lista yfir þær heimildir sem hann telur að athuga þurfi.  Hann sagði að 
ráða þurfi manneskju til að vinna við þessa upplýsingaöflun og skrá þær heimildir sem til 
eru um svæðið.  Hann benti á Atvinnumiðlun stúdenta eða jafnvel bókasafnsfræðing í því 
sambandi.  Hann sagði lítið búið að gera af skráningum á heimildum á þessu svæði en 
mikið væri til og það þurfi að safna þeim saman.  Einnig þurfi að skrá jarðir á svæðinu.  
Hann sagði listann alls ekki tæmandi.   

Afgreiðsla:  Magnús tók að sér að leita eftir aðila til að hefja vinnu við verkefnið. 
 
Stöðuskýrsla um stöðu þekkingar á dýralífi, gróðri og jarðfræði 
Ævar hefur þegar skilað hugmyndum að innihaldi stöðuskýrslu um stöðu þekkingar á 
dýralífi, gróðri og jarðfræði.  Hann sagði að framundan væri að finna aðila til að fullvinna 
skýrsluna, en í þessu felst mikil vinna.  Hann býr sjálfur yfir verulegu magni af heimildum. 

Afgreiðsla:  Ævar tók að sér að finna aðila til að vinna við skýrsluna með haustinu. 
 
Önnur mál 
Friðjón minntist á að forstjóri Landmælinga hafi boðið nefndarmönnum í heimsókn til 

stofnunarinnar.  Einnig minntist hann á að æskilegt væri að heimsækja Umhverfisstofnun.  
Nefndarmenn ræddu fundarstaði almennt og voru sammála um að nauðsynlegt væri að 

funda víðar við Breiðafjörð.  
Jóhannes sagði frá því að hann hafi kynnt sér verð á bátum í fyrirhugaða vettvangsferð.  
Ákveðið var að hefja ferðina í Bjarneyjum.  Jóhannes tók að sér að semja við Sæferðir.  

Ritari mun í samráði við Jóhannes gera ferðaáætlun. 
Ásgeir Gunnar, sem jafnframt er formaður Æðarræktunarfélgas Snæfellinga, ræddi um 
greinargerð frá bændum í Garpsdal og frásögn þeirra um lágflug yfir varpeyjar á Gilsfirði. 
Sagði hann kvartanir ítrekað hafa borist Æðarræktunarfélaginu frá bændum vegna lágflugs 
yfir friðlýst æðarvörp við eftirlit með arnarvarpi. 
Ásgeir Gunnar beinir þeirri kröfu til Umhverfisstofnunar fyrir hönd bænda að eftirlitsflugi í 

formi lágflugs yfir friðlýst æðarvörp í nafni vísinda verði þegar hætt. 
 
Ákveðið var að næsti fundur verði haldinn í kringum 18. júlí og verði þá farið í 
vettvangsferð um eyjar á Breiðafirði.  

Fundi slitið kl. 15:30. 
	  


