
52. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn  6. september í Stykkishólmi 

 
Mættir:   Friðjón Þórðarson formaður, Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður, Ásgeir 
Gunnar Jónsson, Þórólfur Halldórsson, Sigurður Þórólfsson, Magnús A. Sigurðsson, Eiríkur 
Snæbjörnsson og Róbert A. Stefánsson.  

Fundarritari:  Sigríður E. Elisdóttir. 

 
Formaður setti fund kl. 11:00 
 

DAGSKRÁ FUNDARINS 
 
Fundargerð 51. fundar  
Formaður las upp fundargerð 51. fundar.  

Afgreiðsla: Fundargerðin var samþykkt. 
 
Tillaga Breiðafjarðarnefndar að reglugerð um vernd menningarsögulegra minja 
á verndarsvæði Breiðafjarðar 
Magnús lagði fram tillögu Breiðafjarðarnefndar að reglugerð um menningarsögulegar 
minjar á verndarsvæði Breiðafjarðar.  Smávægilegar breytingar voru gerðar á 
reglugerðinni og var hún síðan samþykkt af hálfu nefndarmanna. 
Afgreiðsla: Ritari tók að sér að senda ofangreinda tillögu að reglugerð til 

menntamálaráðuneytisins.  
 
Örnefnaskráningar við Breiðafjörð 
Lögð voru fram drög að samningi milli Breiðafjarðarnefndar, Örnefnastofnunar Íslands og 
Loftmynda ehf. vegna skráninga á örnefnum við Breiðafjörð.  Ásgeir Gunnar sagði frá fundi 
sem hann, Róbert og Magnús sátu með Erni Ingólfssyni framkvæmdastjóra  Loftmynda 
þann 23. ágúst sl.  Nefndarmenn ræddu mikilvægi þess að gera nákvæmar  verklagsreglur 
svo ekki fari á milli mála hvernig standa eigi að skráningunum og afmarka þau svæði sem 
örnefnin ná yfir á kortunum. Þá sé mikilvægt að geta heimildarmanna.  Farið var yfir 
helstu jarðir sem liggja að Breiðafirði.  Róbert kynnti kortaflokkinn “Af stað” sem unninn er 
af Loftmyndum, en hugmynd um að gefa út slíkt kort fyrir Breiðafjörð með örnefnum þótti 
góð.  
Þá sagði Magnús frá því að hann hafi rætt við Svavar Sigmundsson forstöðumann 
Örnefnastofnunar sem hafi lýst stofnunina reiðubúna til að taka þátt í kostnaði vegna 
starfsmanns verkefnisins, en það kæmi þó ekki til fyrr en á næsta ári.  
Nefndarmenn röðuðu niður verkefnaliðum. 
Afgreiðsla: Þar sem fjárveitingar nefndarinnar leyfa ekki um sinn að ferlinu sé fylgt til 
enda með kostun hnitsetningar upplýsinga í stafrænan gagnagrunn og útgáfu korta var 
ákveðið að senda Loftmyndum ehf. bréf og óska eftir að fá útprentanir af loftmyndum 
jarða á svæðinu í mælikvarðanum 1:10.000 sem vinnuskjöl gegn vægu gjaldi, en bjóða 
Loftmyndum ehf. að fá afhent gögnin án endurgjalds til hnitsetningar og kortaútgáfu sé 
áhugi fyrir því.   Þá verður óskað eftir því að samningsdrögum verði breytt í samræmi við 
þetta. 
Guðríður tók að sér að ræða við Svavar Sigmundsson hjá Örnefnastofnun Íslands um að 
útbúa verklagsreglur.  Nefndarmenn tóku að sér að kanna hvaða jarðir eru á þeirra svæði 

og finna heimildarmenn. 



Endurútgáfa verndaráætlunar Breiðafjarðar 
Guðríður hafði ekki tök á að vinna endanlega kostnaðaráætlun vegna endurútgáfu 
verndaráætlunarinnar fyrir þennan fund en mun vinna áfram í málinu. 

Afgreiðsla: Guðríður tók að sér að vinna kostnaðaráætlun fyrir næsta fund. 
 
Verkáætlun Sverris Jakobssonar um skráningu á sögu Breiðafjarðar 
Rædd var verkáætlun Sverris Jakobssonar.  Í áætluninni gerir hann ráð fyrir að verkefnið 
taki um 4 ár og að kostnaður fyrstu tvö árin verði um 3 milljónir króna hvort ár, þriðja árið 
gerir hann ráð fyrir 4 milljónum þar sem kostnaður við ferðir og tæki verði meiri það ár og 
fjórða árið gerir hann ráð fyrir 10 milljónum en í þeirri tölu sé útgáfukostnaður sem 
endurgreiðist að hluta við sölu bókarinnar sem komi út fyrir árslok 2008.  Rætt var með 
hvaða hætti nefndin getur aðstoðað Sverri við fjármögnun á verkefninu. 
Afgreiðsla: Friðjón tók að sér að ræða við forsvarsmenn KB-banka um samstarf um 

verkefnið. 
 
Útsent erindi Breiðafjarðarnefndar til sveitarfélaga vegna skipulagsmála 
Ritari sagði frá því að þrátt fyrir ítrekanir hafi enn ekki borist svarbréf frá Helgafellssveit og 
Stykkishólmbæ vegna ofangreinds erindis nefnarinnar frá 17. desember 2003.  Ritari 
ræddi við bæjarstjóra Stykkishólmsbæjar sem mun svara erindinu formlega fyrir næsta 
fund.  Hann sagðist reiðubúinn að ræða hugmyndir nefndarinnar og að bæjarstjórn 
Stykkishólmbæjar standi ekki í vegi fyrir fyrirætlan nefndarinnar, svo fremi sem ekki falli 
kostnaður á bæjarfélagið vegna þess. 

Afgreiðsla: Magnús tók að sér að ítreka erindið við Helgafellssveit. 
 
Stöðuskýrsla um náttúrufar á Breiðafirði 
Ritari sagði frá því að samkvæmt samtali við Ævar Petersen, forstöðumann 
Reykjavíkurseturs Náttúrufræðistofnunar Íslands sé verið að leggja lokahönd á skýrsluna, 

en hann hafi ekki geta lofað að henni yrði skilað í september. 

 
Fundi slitið kl. 15:00. 
Næsti fundur var ákveðinn laugardaginn 16. október nk. og verður þá farið í vettvangsferð 

fyrir strandir.   Mæting verður í Búðardal kl. 09:00. 
	  


