42. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 25. september 2003, kl. 11:00 til 16:25
á Hótel Bjarkalundi.
Mættir: Friðjón Þórðarson formaður, Ásgeir Gunnar Jónsson, Þórólfur Halldórsson,
Magnús A. Sigurðsson, Sigurður Þórólfsson, Ævar Petersen og Jóhannes Gíslason.
Fundarritari: Sigríður E Elisdóttir.
Guðríður Þorvarðardóttir boðaði forföll vegna veikinda.
Formaður setti fund kl. 11:00.
DAGSKRÁ FUNDARINS
Fundargerð 41. fundar
Formaður las upp fundargerð 41. fundar. Fundargerðin var samþykkt.
Skráning heimilda um menningarminjar á jörðum á verndarsvæði Breiðafjarðar
Lagður var fram samstarfssamningur milli Breiðafjarðarnefndar og Fornleifaverndar ríkisins
varðandi skráningu heimilda um menningarminjar á jörðum á verndarsvæði Breiðafjarðar.
Afgreiðsla: Formaður Breiðafjarðarnefndar las upp samninginn og undirritaði fyrir hönd
nefndarinnar. Samningurinn hefur þegar verið undirritaður af Kristínu Huld Sigurðardóttur
fyrir hönd Fornleifaverndar ríkisins.
Stöðuskýrsla um náttúrufar á Breiðafirði
Ævar benti á að taka þurfi ákvörðun um það hvernig að skýrslunni verði staðið og lagði til
að álíka samningur verði gerður um gerð skýrslunnar og gerður var við Fornleifaverndina.
Þá átti sér stað mikil umræða um hve brýnt verkefni skráning örnefna á Breiðafirði er.
Hugmyndir komu m.a. fram um að fá Ísgraf til samvinnu við skráningarnar og koma þeim í
stafrænt form.
Afgreiðsla: Ákveðið var að fresta umræðu þar til í 9. lið dagskrár, þ.e. umræðu um
fjármál Breiðafjarðarnefndar. Þá var ákveðið að Ásgeir Gunnar kanni möguleika á
samstarfi við Ísgraf varðandi örnefnaskráningar og láti vita um undirtektir þeirra á næsta
fundi.
Þéttbýlishluti aðalskipulags Grundarfjarðar 2003
Formaður las upp afrit af bréfi frá Umhverfisstofnun, dags. 29. ágúst 2003, sem sent var
til Teiknistofunnar Eikar ehf. Í bréfinu koma fram athugasemdir Umhverfisstofnunar við
ofangreinda skipulagstillögu.
Afgreiðsla: Breiðafjarðarnefnd gerir ekki sérstakar athugasemdir að svo stöddu en frestar
frekari umræðu til næsta fundar, eftir að hafa kynnt sér fundargerð 13. fundar
Breiðafjarðarnefndar sem vísað er til í bréfinu.
Gert var stutt matarhlé kl. 12:00.
Fyrirhugaðar byggingaframkvæmdir í Flatey og Hrappsey, Breiðafirði
Formaður las upp afrit af bréfi frá Umhverfisstofnun, dags. 3. september 2003, sem sent
var til Þorsteins Jónssonar og Tor Ödegaard. Í bréfinu er niðurstaða Umhverfisstofnunar í
ofangreindu máli.
Afgreiðsla: Breiðafjarðarnefnd gerir ekki sérstakar athugasemdir við bréfið.

Vottunarvottorð Þörungaverksmiðjunnar
Friðjón sagði frá því að hann hafi rætt við Halldór Ó. Sigurðsson, framkvæmdastjóra
Þörungaverksmiðjunnar varðandi það hvað felist í vottunum verksmiðjunnar og til að
spyrjast fyrir um þær rannsóknir sem spurt hefur verið um í erindum nefndarinnar til
verksmiðjunnar. Þá var Halldóri boðið til kaffis og umræðna með nefndarmönnum eftir
fundinn. Halldór gat ekki þegið boðið, en sagði að í hans stað kæmi Gylfi Helgason,
skipstjóri á Karlsey, en hann mun vera mjög kunnugur málum Þörungaverksmiðjunnar.
Atvinnuuppbygging við Breiðafjörð
Ásthildur Sturludóttir frá SSV þróun og ráðgjöf, hefur sent inn greinargerð um mögulega
styrki til atvinnuuppbyggingar við Breiðafjörð. Einnig hefur hún sent inn ýmis
umsóknarform frá Rannís. Formaður las upp greinargerðina.
Afgreiðsla: Ákveðið var að ritari ræði við Ásthildi um framkvæmd á umsókn til Rannís
vegna C. og E. liða á minnisblaði nefndarinnar. Koma á inn umsókn fyrir 1. nóvember
2003 ef tök eru á. Þá mun ritari afla nánari upplýsinga um NPP styrkjakerfið og hvernig
finna á samstarfsaðila.
Umræða sem frestað var á 41. fundi
Í ljósi afgreiðslu mála um byggingaframkvæmdir í Flatey og Hrappsey óskaði ÆP eftir
umræðu um hvað fælist í því “að taka beri tillit til verndaráætlunar Breiðafjarðar”.
Nefndarmönnum þótti ástæða til að skilgreina það nánar en umræðunni var slegið á frest
til þessa fundar. Fram kom að þetta sé orðalag úr 6. gr. laga um vernd Breiðafjarðar nr.
54/1995.

Einnig kom fram að verndaráætlunin hafi ekki verið til þegar lögin voru

samþykkt og enn eigi eftir að skilgreina þetta orðalag nánar, þar sem það sé ekki nógu
skýrt þegar til framkvæmda kemur.
Afgreiðsla: Ákveðið var að í stað þess að nota orðalag eingöngu með almennum hætti
megi einnig vísa í ákveðna þætti verndaráætlunar sem eiga við hverju sinni.
Fjármál Breiðafjarðarnefndar
Skv. rekstraráætlun Breiðafjarðarnefndar hefur nefndin til umráða óráðstafað fé í
verkefni. Ýmsar hugmyndir komu fram á fundinum og bar þar hæst umræðu um
skipulagsmál.
Þá var rætt um fjárframlag til nefndarinnar frá ríkinu á næsta ári, en Friðjón sagði frá því
að hann muni eiga viðræður þess efnis við Magnús Stefánsson formann fjárlaganefndar
Alþingis á næstunni. Þá þarf að forgangsraða verkefnum og senda inn til
umhverfisráðuneytisins.
Fundi var frestað kl. 14:30.
Kl. 14:30 mætti Einar Örn Thorlacius, sveitarstjóri Reykhólahrepps ásamt hreppsnefndarmönnunum Málfríði Vilbergsdóttur, Agli Sigurgeirssyni og Gústafi Jökli Ólafssyni.

Þá var

mættur séra Bragi Benediktsson prófastur og með honum Hákon Árnason. Frá
Þörungaverksmiðjunni kom Gylfi Helgason, skipstjóri á Karlsey.
Friðjón kynnti nefndina og störf hennar og nefndarmenn svöruðu spurningum. Þá spurðu
nefndarmenn Gylfa út í vottanir Þörungaverksmiðjunar og hvað felist í þeim. Gylfi svaraði
því. Góð umræða átti sér stað um hin ýmsu málefni er varða verndarsvæði Breiðafjarðar.
Hreppsnefndarmaðurinn Bjarki Stefán Jónsson og Hafliði Viðar Ólafsson frá Garpsdal
mættu kl. 16:00.

Fundi slitið kl. 16:25.
Næsti fundur ákveðinn síðar.

	
  

