
60. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 30. maí 2005 í Umhverfisstofnun, Reykjavík. 
 
Mættir:   Friðjón Þórðarson formaður, Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður, Ásgeir 
Gunnar Jónsson, Sigurður Þórólfsson, Magnús A. Sigurðsson, Þórólfur Halldórsson, Eiríkur 

Snæbjörnsson og Róbert A. Stefánsson. Fundarritari : Sigríður E. Elisdóttir. 

 
Fundur var settur  kl. 11:00. 
 

DAGSKRÁ FUNDARINS 
 
Skráning á sögu Breiðafjarðar  
Kl. 11:00 mætti Sverrir Jakobsson.  
Samningur um skráningu á sögu Breiðafjarðar var borinn undir Sverri.  Samningurinn var 
samþykktur af Breiðafjarðarnefnd á 59. fundi.   
Afgreiðsla: Sverrir gerði ekki athugasemdir við samninginn og undirrituðu hann og 

formaður Breiðafjarðarnefndar samninginn. 
Sverrir vék af fundi kl. 11:10. 

 
Örnefnaskráningar  
Gestir fundarins undir þessum dagskrárlið voru Sigurbjörg Ósk Áskelsdóttir, 
landslagsarkitekt frá Landlínum ehf. í Borgarnesi og Jónína Hafsteinsdóttir frá 
Örnefnastofnun.  
Sigurbjörg sýndi nefndarmönnum örnefnakort sem unnin eru hjá fyrirtækinu, en þau kort 
er einnig ætlunin að nota til að skrá brot af sögu jarðanna.  
Sigurbjörg afhenti nefndarmönnum leiðbeiningar sem þau hafa unnið hjá Landlínum ehf. 
og nota til hliðsjónar þegar örnefnin eru staðsett inná kortin.  Þá afhenti hún 
Breiðafjarðarnefnd til skoðunar útprentanir af örnefnum á jörðunum Langholti, Laugarholti 
og Stafholtsey í Borgarfirði. 
Jónína fór yfir leiðbeiningar um skráningu örnefna sem hún vann ásamt Guðríði. 
Jónína sýndi nefndarmönnum mynd af einni jörð sem hún hefur verið að skrá örnefni inná, 
en myndin er ekki upprétt og afar óhentug til örnefnaskráninga.  Margar myndanna þyrftu 
að vera í mælikvarðanum 1:5000 en ekki 1:10000, sérstaklega í nágrenni bæjarhúsa.  
Hún sagði heimildarmenn þar af leiðandi oft eiga erfitt með að átta sig á myndunum þó 

sumir séu ótrúlega glöggir. 
Frekari umræðu um örnefnaskráningar var frestað þar til síðar á fundinum.  

Jónína og Sigurbjörg viku af fundi kl. 13:00. 

 
Fundargerð 59. fundar  
Nefndarmenn hafa lesið fundargerð 59. fundar.  

Afgreiðsla: Fundargerðin var samþykkt. 

 
Skipulag Breiðafjarðarsvæðisins 
Samkvæmt svari sem barst þann 27. maí sl. frá Auði Sveinsdóttur dósent við 
Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri mun umhverfisdeild skólans ekki treysta sér til að gera 
verkáætlun vegna aðalskipulags fyrir Breiðafjörð að sinni, en hins vegar hafi verið mikill 
áhugi innan stofnunarinnar á því að koma að þessu máli. 

Afgreiðsla: Ákveðið var að skoða málið betur á næsta fundi. 



Stöðuskýrsla um náttúrufar á Breiðafirði 
Drög að stöðuskýrslu um náttúrufar á Breiðafirði voru rædd.  Breiðafjarðarnefnd hefur 
áður farið ítarlega yfir drög að skýrslunni og gert við hana þó nokkrar athugasemdir.  Ekki 
var tekið tillit til fjölmargra af þeim athugasemdum sem nefndin gerði. 
Ásgeir Gunnar sagði frá samtali sínu við Gunnar Þór Hallgrímsson, annan höfunda 
skýrslunnar. 
Afgreiðsla:  Ákveðið var að senda Jóni Gunnari Ottóssyni, forstjóra Náttúrufræðistofnunar 
Íslands, erindi og óska eftir því að hann skoði athugasemdir nefndarmanna og leggi til við 
skýrsluhöfunda að tekið verði fullt tillit til þeirra í lokaeintaki skýrslunnar.  Ritari mun vinna 

drög að bréfinu og áframsenda til nefndarmanna. 
 
Kynningarbæklingur um fuglalíf á Breiðafirði 
Lagt var fram tilboð frá Náttúrustofu Vesturlands í gerð kynningarbæklings um fuglalíf á 
Breiðafirði. 
Afgreiðsla:   Breiðafjarðarnefnd samþykkti tilboðið og mun bæklingurinn verða unninn 
með haustinu.  Samningur verður lagður fram á næsta fundi.  Væntanlega fer 

bæklingurinn í prentun í byrjun árs 2006. 
 
Vettvangsferð Breiðafjarðarnefndar 
Rædd var dagskrá og ferðaáætlun vettvangsferðar um norðvesturhluta verndarsvæðis 
Breiðafjarðar. 
Afgreiðsla:   Ákveðið var að fara í vettvangsferð þriðjudaginn 26. júlí nk.  Þá verður farið 
frá Brjánslæk út á Siglunes.  Breiðafjarðarnefnd mun síðan funda í Flókalundi kl. 18:00 og 
hitta þar bæjarstjórn Vesturbyggðar.  Farið verður í siglingu um Hergilseyjarlönd, 
Sauðeyjar, Oddbjarnarsker og víðar 27. júlí. 
 
Heimsókn umhverfisráðherra í Reykhólahrepp 
Kynnt var dagskrá vegna heimsóknar umhverfisráðherra í Reykhólahrepp þann 6. júní nk. 
Afgreiðsla:   Ákveðið var að Friðjón, Þórólfur og Eiríkur fari fyrir hönd nefndarinnar og 

hitti ráðherra og sveitarstjórn Reykhólahrepps. 
 
Örnefnaskráningar   framhald umræðu  
Eiríkur sagði frá því að sveitarstjórn Reykhólahrepps hafi ákveðið að ráða Óskar Leif 
Arnarson fornleifafræðinema, til að skrá örnefni inn á loftmyndir af Reykhólahreppi. 
Breiðafjarðarnefnd hefur fest kaup á loftmyndum af Flatey, Fellsströnd og Skarðsströnd. 
Magnús sagði frá því að Páll Hjaltalín hafi boðist til að skrá örnefni inn á loftmyndir af 
Brokeyjarlöndum. 
Afgreiðsla: Magnús mun skrá örnefni inn á myndina af Flatey en Friðjón, Þórólfur og 
Sigurður munu taka að sér að afla örnefna og skrá inn á myndirnar af Fellsströnd og 
Skarðsströnd.  Ákveðið var að ritari útvegi loftmyndir af Brokeyjarlöndum.  Magnús mun 

útvega Páli örnefnaskrá frá Örnefnastofnun til að hafa til hliðsjónar. 

 
Önnur mál 

 
Verndaráætlun Breiðafjarðar og Ramsar skráin 
Rætt var hvort kanna eigi hvort æskilegt sé að setja Breiðafjörð á Ramsar skrána, en 
nauðsynlegt sé að skoða kosti þess og galla. 
Afgreiðsla:   Ákveðið var að senda Árna Bragasyni hjá Umhverfisstonun erindi og óska 



eftir því að möguleiki á að setja verndarsvæði Breiðafjarðar á Ramsar skrána verði 
kannaður.  Þá verði jafnframt óskað eftir upplýsingum um hvaða skuldbindingar og kvaðir 

felist í því fyrir svæðið að vera á listanum. 
 
Fundi slitið kl. 14:20. 

Næsti fundur verður haldinn í Flókalundi 26. júlí nk. kl. 18:00. 
	  


