
47. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 16. febrúar 2004 í  Stykkishólmi 
 
Mættir:  Friðjón Þórðarson formaður, Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður, Ævar 
Petersen, Ásgeir Gunnar Jónsson, Þórólfur Halldórsson, Magnús A. Sigurðsson, Sigurður 
Þórólfsson og Jóhannes Gíslason.  

Fundarritari:  Sigríður E. Elisdóttir. 
 

Formaður setti fund kl. 11:00 
 
DAGSKRÁ FUNDARINS 

 
Fundargerð 46. fundar 
Formaður las upp fundargerð 46. fundar.   

Afgreiðsla:  Fundargerðin var samþykkt. 

 
Starfsskýrsla 2003 
Enn er unnið við að klára starfsskýrslu ársins 2003.   
Afgreiðsla:  Guðríður tók að sér að skrifa þann kafla sem vantar og var skýrslan 

samþykkt að örðu leyti. 

 
Erindi Reynis Bergsveinssonar 
Lagt var fram erindi Reynis Bergsveinssonar, þar sem hann óskar eftir að nefndin gefi álit 
um þau áform að gera tilraun til þess að útrýma minkum á tilgreindu tilraunasvæði, sem 
væri Skarðsströnd, Saurbæjarhreppur og Reykhólahreppur og veiti leyfi til þess ef þurfa 
þykir.  Þá óskar hann eftir því að nefndin ræði hugmynd um stöðuvatn í Þorskafirði innan 
við veg sem þá yrði gerður sem stífla. 
Afgreiðsla: Breiðafjarðarnefnd er hlynnt því að leitað verði allra leiða til þess að útrýma 
mink á Íslandi og að byrjað sé við Breiðafjörð. 
Varðandi hugmynd Reynis um stöðuvatn í Þorskafirði hefur Breiðafjarðarnefnd með erindi 
sínu til Skipulagsstofnunar, dags. 22. janúar 2004, lýst því yfir að við þverun fjarða telji 
hún afar brýnt að ávallt sé gert ráð fyrir því að full vatnsskipti verði tryggð, þannig að 
leirur og fjörur innan þverana verði ekki fyrir áhrifum af vegagerðinni.  Hugmyndir um 

myndun stöðuvatns fara ekki saman við hugmyndir nefndarinnar. 
 
Heimildaskrá um menningarminjar við Breiðafjörð 
Lögð var fram heimildaskrá um menningarminjar við Breiðafjörð, sem Benedikt Eyþórsson 
vann samkvæmt samningi Fornleifaverndar ríkisins og Breiðafjarðarnefndar.  Skránni var 
skilað inn í tveimur prentuðum eintökum og á tölvutæku formi. 
Afgreiðsla:  Nefndarmenn lýstu ánægju með skýrsluna. 
Ákveðið var að senda Fornleifavernd ríkisins erindi og óska eftir þeirra mati á því hvað sé 
brýnast að gera á verndarsvæði Breiðafjarðar í sambandi við verndun og skráningu á 
menningarsögulegum minjum. 
Ákveðið var að setja heimildaskrána inn á heimasíðu nefndarinnar ásamt því að senda 

tilheyrandi sveitarfélögum, söfnum og stofnunum. 
 
Samningur við NSV um gerð kynningarbæklings og tillaga að merki (lógói) 
nefndarinnar. 
Lögð voru fram drög að samningi Náttúrustofu Vesturlands og Breiðafjarðarnefndar um 



gerð kynningarbæklings um Breiðafjörð.  Einnig var lögð fram tillaga Menju von 
Schmalensee að merki (lógói) fyrir Breiðafjarðarnefnd.   
Kl. 12:20 mætti Menja á fundinn og var frekari útfærsla á merkinu rædd við hana.  Atriði 
sem þóttu mega sjást í merkinu voru náttúran, Breiðafjörður sjálfur og menningarminjar. 
Menja vék af fundi kl. 12:35. 
Þá voru rædd drög að samningi um gerð kynningarbæklings um Breiðafjörð en nefndar-
menn vildu hafa kostnaðarlið vegna ljósmynda inni í samningnum eins og gert var ráð fyrir 
í tilboði. 
Kl. 13:00 mætti Róbert Arnar Stefánsson, forstöðumaður Náttúrustofu Vesturlands, og var 
kostnaðarliður vegna ljósmynda  í samningnum ræddur við hann.   
Afgreiðsla:  Nefndarmenn settu niður sínar hugmyndir um útlit merkis fyrir Menju til að 
vinna úr. 
Ákveðið var að kostnaðarliður vegna ljósmynda yrði aftur settur inn í heildarkostnað við 
gerð kynningarbæklings og var samningurinn þannig undirritaður af Friðjóni Þórðarsyni og 
Róberti Arnari Stefánssyni. 

Róbert vék af fundi kl. 13:15. 
 
Umsókn um fjármagn til endurútgáfu verndaráætlunar 

Afgreiðsla:  Guðríður tók að sér að vinna í málinu. 
 
Reglugerð um vernd menningarsögulegra minja 
Magnús lagði fram drög að reglugerð um vernd menningarsögulegra minja á verndarsvæði 
Breiðafjarðar, en drögin hafa þegar verið borin undir Fornleifavernd ríkisins og 
Húsafriðunarnefnd.   

Afgreiðsla:  Nefndarmenn munu skoða málið og senda Magnúsi sínar tillögur. 
 
Örnefnaskráningar að Dröngum 
Ásgeir Gunnar lagði fram útprentun af örnefnaskráningum Ólafs Guðmundssonar á 
Dröngum.  Mikið var rætt um framhald verkefnisins, hve kostnaðarsamt það yrði fyrir 
nefndina og hvernig haldið verði utan um það. 
Afgreiðsla:  Ákveðið var að halda áfram að stuðla að örnefnaskráningu á svæðinu.  Ásgeir 
Gunnar og Magnús tóku að sér að koma með tillögur um innihald samnings við 

Ísgraf/Loftmyndir. 

 
Erindi til sveitarfélaga vegna skipulagsmála 
Reykhólahreppur og Dalabyggð hafa svarað erindinu.   
Afgreiðsla:  Ákveðið var að bíða eftir svarbréfum þeirra sveitarfélaga sem enn eiga eftir 

að svara erindinu. 
             
Workshop on the Development and Management of Marine Protected Areas 
Breiðafjarðarnefnd ræddi á 46. fundi um að gagnlegt væri að senda fulltrúa  á ofangreinda 
ráðstefnu og var Guðríði Þorvarðardóttur varaformanni boðið að sækja ráðstefnuna fyrir 
hönd nefndarinnar. 

Afgreiðsla:  Guðríður mun sækja ráðstefnuna og sjá um að senda inn umsókn þess efnis. 
 
Svarbréf vottunarstofunnar Túns ehf. við erindi Breiðafjarðarnefndar frá 17. 
nóvember 2003. 
Ofangreint svarbréf var rætt.  



Afgreiðsla: Nefndarmenn lýstu furðu sinni á að þangsláttarmenn væru undanskyldir hvað 
vottun varðar, þar sem Þörungaverksmiðjan hefur hlotið vistvæna vottun.  Enn er beðið 

eftir svari Þörungaverksmiðjunnar við erindi nefndarinnar frá 17. nóvember 2003. 
 

 
Önnur mál 
Ævar sagði frá því að Gunnar Þór Hallgrímsson, nemi við Háskóla Íslands, hafi verið ráðinn 
til að vinna stöðuskýrslu um náttúrufar á Breiðafirði, sbr. samning Náttúrufræðistofnunar 

Íslands og Breiðafjarðarnefndar. 
 
Fjárlög ársins 2005  
Breiðafjarðarnefnd þarf að senda tillögur vegna fjárlaga ársins 2005.   

Afgreiðsla:  Friðjón tók að sér að sækja um frest til að senda inn tillögurnar. 

  
Fundi slitið kl. 15:00. 

Næsti fundur verður haldinn í Grundarfirði um miðjan mars. 
	  


