
43. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 29. október  2003, kl.  11:00 til 16:00 í 
Stykkishólmi. 

 
Mættir:  Friðjón Þórðarson formaður, Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður, Ásgeir 
Gunnar Jónsson, Þórólfur Halldórsson, Magnús A. Sigurðsson, Sigurður Þórólfsson og Ævar 
Petersen.   

Fundarritari:  Sigríður E Elisdóttir. 
Jóhannes Gíslason komst ekki til fundarins. 

Formaður setti fund kl. 11:00. 
 
DAGSKRÁ FUNDARINS 

 
Fundargerð 42. fundar 
Formaður las upp fundargerð 42. fundar.  Fundargerðin var samþykkt með smávægilegum 

lagfæringum. 

 
Stöðuskýrsla um náttúrufar á Breiðafirði 
Rætt var hvort gera eigi samskonar samning við Náttúrufræðistofnun Íslands um gerð 
skýrslu um náttúrufar á Breiðafirði og gerður var við Fornleifavernd ríkisins um skráningu 
heimilda um menningarminjar á jörðum á verndarsvæði Breiðafjarðar.   
Afgreiðsla: Ákveðið var að ganga frá samningi við Náttúrufræðistofnun Íslands um gerð 

ofangreindrar skýrslu.  Formanni var falið að ganga frá undirskrift fyrir hönd nefndarinnar. 

 
Heimsókn til Landmælinga Íslands 
Formaður sagði frá því að Magnús Guðmundsson forstjóri Landmælinga Íslands hafi boðið 
nefndarmönnum í heimsókn til stofnunarinnar á Akranesi.  Hann nefndi dagsetningar sem 
henta til heimsóknarinnar og óskaði eftir að nefndarmenn hugsuðu málið. 
Afgreiðsla:  Ákveðið var að heimsækja stofnunina 13. nóvember nk. og munu þau 

Friðjón, Magnús, Ævar, Guðríður, Sigurður og Ásgeir Gunnar komast þann dag. 
 
Þéttbýlishluti aðalskipulags Grundarfjarðar 2003  
Rætt var bréf frá Umhverfisstofnun, dags. 29. ágúst 2003, sem sent var til Teiknistofunnar 
Eikar ehf. með afriti til Breiðafjarðarnefndar.  Í bréfinu koma fram athugasemdir 
Umhverfisstofnunar við ofangreinda skipulagstillögu.   
Nefndarmenn töldu nauðsynlegt að leiðrétta misskilning sem fram kemur í bréfi dags. 29. 
ágúst 2003 og varðar þéttbýlishluta aðalskipulags Grundarfjarðar.  Þar segir:  “Í 
greinargerð aðalskipulagsins er þetta skýrt að á 13. fundi Breiðafjarðarnefndar hafi verið 
samþykkt að vernd Breiðafjarðar nái ekki til strandarinnar innan þéttbýlishluta 
Grundarfjarðar.”  Þá beri að geta þess að mörk verndarsvæðis Breiðafjarðar eru ákveðin 
með lögum nr. 54/1995 og einungis á valdi Alþingis að breyta mörkum þess.   
Bókun á 13. fundi  Breiðafjarðarnefndar sem vitnað er til er svohljóðandi: “Ákveðið  var að 
svara erindinu á þann veg að gera ekki athugasemdir við fyrirliggjandi tillögu að breyttu 
aðalskipulagi í þéttbýli Eyrarsveitar, Grundarfirði.”  Í því felst m.a. að fullt tillit verði tekið 
til þeirra lagaákvæða sem málið varðar. 
Vegna fullyrðingar þar sem segir: “Er þar jafnframt vísað til þess að Breiðafjarðarnefnd 
hafi fyrir sitt leyti samþykkt að þéttbýliskjörnum við Breiðafjörð sé ekki íþyngt með 
strangri vernd næst þeim” er væntanlega verið að vísa til 35. fundar, þann 8. október 
2002, þar sem átti sér stað umræða um hugsanlega tilfærslu á mörkum verndarsvæðisins 



inn til landsins.  Þar áréttuðu fulltrúar sveitarstjórna að ef mörk verndarsvæðis 
Breiðafjarðar yrðu skilgreind upp úr fjörunni verði þéttbýli að vera undanskilið og tóku 
flestir nefndarmenn í Breiðafjarðarnefnd undir þá skoðun án þess að gerð væri um það 
sérstök samþykkt nefndarinnar.  Að lokum vildu nefndarmenn árétta að þeir tjáðu sig 
eingöngu um þéttbýlishluta sveitarfélaga á umræddum fundi.  
Afgreiðsla: Nefndarmenn sögðu skýrt að strendur þéttbýliskjarna eru ekki undanskyldar í 
lögum um vernd Breiðafjarðar.  Þá sé tilvitnun í fundargerð 13. fundar röng.  Ákveðið var 
að koma leiðréttingum á framfæri við Umhverfisstofnun.  Afrit verði sent Grundarfjarðarbæ 

og Skipulagsstofnun. 
 
Tilkynning frá Umhverfisstofnun varðandi forkaupsrétt umhverfisráðuneytisins á 
Hrappsey 
Formaður las upp tilkynningu frá Umhverfisstofnun, dags. 6. október 2003, en henni fylgdi 
afrit af bréfi umhverfisráðuneytisins, dags. 8. September 2003, þar sem fram kemur að 
ráðuneytið hyggist ekki nýta forkaupsrétt að Hrappsey. 
Afgreiðsla: Ekki voru gerðar sérstakar athugasemdir við tilkynninguna af hálfu 

nefndarmanna. 
 
Hugsanlegt samstarf við Ísgraf um örnefnaskráningar 
Ásgeir Gunnar sagði frá því að hann hafi rætt við forsvarsmenn Ísgrafs og hafi þeir lýst sig 
tilbúna til samstarfs við örnefnaskráningar.  Þeir eigi mikið af myndum og miðað við það 
sem til er nú þegar sé hægt að koma verkefninu af stað.  Eitthvað vanti þó af myndum af  
Breiðafirði í heild, en mikið sé í vinnslu.  Hann sagði þá reiðubúna til að veita leyfi fyrir 
notkun myndanna og slá inn gögn  gegn því að fá nota þau sjálfir.   
Ljóst er að Breiðafjarðarnefnd muni koma til með að hafa not fyrir kort af mismunandi 
skala og yrði því að vera skýrt í samningi við Ísgraf hver réttur nefndarinnar yrði á því að 
nýta kortin sem unnin yrðu. 
Afgreiðsla: Ásgeir Gunnar tók að sér að halda áfram viðræðum við Örn Arnar Ingólfsson 
hjá Ísgrafi og Magnús tók að sér að ræða við Svavar Sigmundsson frá Örnefnastofnun um 
samvinnu við verkefnið.  Ákveðið var að boða bæði Svavar og Örn á fund nefndarinnar í 
Reykjavík í byrjun desember til frekari viðræðna. 
Þá var ákveðið að ritari kanni möguleika á því að sækja um styrk til verkefnisins í 
Nýsköpunarsjóð í samstarfi við Ísgraf, Örnefnastofnun og jafnvel fleiri aðila og hafa þær 

upplýsingar tiltækar á næsta fundi. 
 
Tekið var stutt kaffihlé kl. 13:10 

 
Styrkumsókn Jóhanns Ásmundssonar f.h. Minjasafns Egils Ólafssonar 
Tekið var fyrir erindi Jóhanns Ásmundssonar, f.h. Minjasafns Egils Ólafssonar, dags. 16. 
október 2003,  þar sem sótt er um styrk að upphæð kr. 1.000.000.- til 
Breiðafjarðarnefndar.  Styrkinn á að nota  til að efna til námskeiðs í smíði og siglingu hinna 
gömlu árabáta.   
Erindið var rætt.   
Afgreiðsla: Nefndin taldi áhugavert verkefni að viðhalda gamalli verkmenningu en sá sér 

ekki fært um að veita umbeðinn styrk. 

 
Vottunarvottorð Þörungaverksmiðjunnar  
Á 42. fund nefndarinnar mætti m.a. Gylfi Helgason frá Þörungaverksmiðjunni og gerði 



grein fyrir reglum Túns um lífræna framleiðslu og sagði frá því að engar rannsóknir hafi 
verið gerðar varðandi áhrif þangtekju á lífríkið í Breiðafirði.   
Afgreiðsla:  Ákveðið var að setja upp hnitmiðaðar spurningar sem nefndarmenn vilja fá 
svör við og senda Þörungaverksmiðjunni.  Ævar tók að sér að setja upp spurningarnar. 
  Þá var ákveðið að skrifa til Túns og biðja um svör við því hvernig þeir fylgist með því 
hvort skilyrði fyrir vottunum þeirra séu uppfyllt.  Einnig var ákveðið að ítreka bréfin til 

Þörungaverksmiðjunnar frá 10. júní 2002 og 2. desember 2002. 
 
Styrkumsóknir  
Ritari Breiðafjarðarnefndar hefur kannað möguleika á styrkveitingum til nefndarinnar og 
kynnt nefndarmönnum niðurstöðu sína. 
Afgreiðsla: Ákveðið var að halda áfram fyrirgrennslan um möguleika á styrkveitingum.  
Frekari umræðu var frestað til næsta liðs dagskrár, þ.e. umræðu um fjármál 

Breiðafjarðarnefndar. 
 
Fjármál Breiðafjarðarnefndar  
Skv. rekstraráætlun Breiðafjarðarnefndar hefur nefndin til umráða óráðstafað fé til 
verkefna.  Ekki gafst tími til að klára afgreiðslu þessa máls á 42. fundi og var umræðu nú 
haldið áfram.  Fram kom að enn séu óunnin brýn verkefni sem sótt hefur verið um 
fjármagn í og voru helst nefnd skipulagsmál, kynningarmál og stöðuskýrsla um 
atvinnumál. 
Fram komu hugmyndir um að kanna stöðuna hjá sveitarfélögunum í skipulagsmálum og í 
framhaldi af því sækja um fjárveitingu í samvinnu við sveitarfélögin til að vinna að gerð 
aðalskipulags fyrir Breiðafjarðarsvæðið. 
Einnig komu fram hugmyndir um gerð kynningarefnis og lagði Guðríður fram fjölmörg 
sýnishorn af kynningarbæklingum. 
Afgreiðsla: Ákveðið var að ritari hafi samband við bæjar- og sveitarstjóra á svæðinu og 
kanni stöðu skipulagsmála hjá sveitarfélögunum.  Einnig var ákveðið að láta vinna 
almennan kynningarbækling um Breiðafjörð og helstu markmið um vernd Breiðafjarðar.  
Ritari mun ræða við Reyni Ingibjartsson sem hannaði bækling um inn-Snæfellsnes og 
kanna verð.  Guðríður tók að sér að kanna hvað vinna við bækling muni kosta hjá öðrum 

aðilum sem unnið hafa við gerð þeirra. 
 
Önnur mál 

 
Verndaráætlun um Breiðafjörð 
Rætt var um verndaráætlunina og að hún renni út á næsta ári.   
Afgreiðsla: Sækja þarf um fjármagn til að uppfæra og endurútgefa verndaráætlunina. 

 
Viðurkenning í umhverfismálum 
Guðríður sagði frá Bláfánanum, sem er alþjóðlegt merki og hefur þann tilgang að stuðla að 
verndun umhverfis hafna og baðstranda. Tvær hafnir hafa þegar fengið þessa 
viðurkenningu, en það eru smábátahafnirnar í Stykkishólmi og Borgarfirði eystri.   Lögð 
voru fram drög að bréfi frá Breiðafjarðarnefnd til hafnarstjórna allra sveitarfélaga við 
Breiðafjörð að Stykkishólmi undanskyldum, þar sem nefndin hvetur þær til að kynna sér 
reglur um Bláfánann og sækja um hann, þar sem Breiðafjörður er verndarsvæði 
samkvæmt lögum. 

Afgreiðsla: Drögin voru samþykkt og ákveðið að senda út erindið. 



Ítrekun erinda 
Guðríður sagði frá því að ítrekað hafi verið erindi til menntamálaráðuneytisins frá 23. 
september 2002 þar sem óskað var eftir því við ráðuneytið að sett verði í reglugerð vernd 
menningarsögulegra minja í Flatey, sbr. 5. gr. laga um vernd Breiðafjarðar nr. 54/1995. 
Svar barst frá menntamálaráðuneytinu nú í morgun um að erindið væri til skoðunar í 

ráðuneytinu. 
 
Fundi slitið kl. 16:00 
Næsti fundur ákveðinn 13. nóvember nk.  hjá Landmælingum Íslands á Akranesi 
ef mögulegt er.  Ákveðið var að síðasti fundur ársins verði haldinn í Reykjavík 

mánudaginn 8. desember. 
	  


