
63. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 11. nóvember 2005 í Stykkishólmi 
 
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 

 
Kynning á hitaveituvæðingu Grundarfjarðar  
Kl. 11:00 voru mætt Jakob S. Friðriksson og Anna Nielsen frá Orkuveitu Reykjavíkur, en 
þau höfðu óskað eftir að fá að kynna framkvæmdir vegna hitaveituvæðingar Grundar-
fjarðar fyrir nefndarmönnum.   
Verkefnið er tilkynningarskylt til Skipulagsstofnunar og óskuðu þau eftir umræðu og 
áherslum nefndarmanna.  
Afgreiðsla: Nefndarmenn voru ánægðir með kynninguna og ræddu væntanlegar 

framkvæmdir við þau Jakob og Önnu. 
Jakob og Anna viku af fundi kl. 11:30.  
 
Fundargerð 62. fundar  
Friðjón las upp fundargerð 62. fundar.    
Afgreiðsla: Fundargerðin var samþykkt.  
 
Byggingaframkvæmdir í Breiðafjarðareyjum  
Lagt var fram erindi frá Einari Erni Thorlacius, sveitarstjóra Reykhólahrepps, dags. 19. 
september sl.  Í erindinu er sagt frá því að nýlega hafi verið stöðvaðar óheimilar 
byggingaframkvæmdir í Sviðnum á Breiðafirði, sem frést hafi af fyrir tilviljun.  Þá er óskað 
eftir góðu samstarfi við Breiðafjarðarnefnd og jafnframt óskað eftir ábendingum um öll þau 
atriði sem nefndarmenn kunna að verða varir við á ferðum sínum um Breiðafjörð og þörf 
þykir á að athuga frekar.  
Afgreiðsla:   Breiðafjarðarnefnd tekur erindið til greina og mun áfram leggja sig fram um 

að vera í góðu samstarfi við þau sveitarfélög sem eiga land að verndarsvæðinu. 

 
Lögsaga skv. lögum um vernd Breiðafjarðar  
Lagt var fram afrit af bréfi bæjarráðs Grundarfjarðarbæjar, dags. 26. september sl., sem 
sent var til umhverfisráðherra.  Í bréfinu er komið á framfæri þeirri ósk að ef um breytingu 
á lögum um vernd Breiðafjarðar verður að ræða og að verndarsvæðið verði t.d. stækkað, 
verði tryggt að þéttbýliskjarnar standi utan verndarsvæðisins og lögsögu 
Breiðafjarðarnefndar.  
Afgreiðsla:   Breiðafjarðarnefnd gerir ekki sérstakar athugasemdir við bréf 

Grundarfjarðarbæjar. 

 
Kræklingarækt við Skoreyjar, Melrakkaey, Andey og Vatnsey 
Lagt var fram erindi Umhverfisstofnunar, dags. 26. október 2005, þar sem óskað er eftir 
áliti Breiðafjarðarnefndar á umsókn Péturs Hjálmtýssonar um leyfi til að stunda 
kræklingaeldi við Skoreyjar, Melrakkaey, Andey og Vatnsey.  Erindið var rætt.  



Afgreiðsla:  Breiðafjarðarnefnd leggst ekki gegn fyrirhuguðu kræklingaeldi en ítrekar að 
gengið verði vel um lagnir þar sem þær eru teknar á land svo ekki hljótist lýti af og að ef 

hætt verði starfsemi verið öll ummerki fjarlægð. 
 
Mat á umhverfisáhrifum, Vestfjarðavegur nr. 60, Bjarkalundur-Eyri, 
Reykhólahreppi  
Lagt var fram erindi Skipulagsstofnunar, dags. 4. nóvember 2005, þar sem óskað er eftir 
umsögn Breiðafjarðarnefndar um mat á umhverfisáhrifum ofangreindrar framkvæmdar.  
Óskað er eftir að umsögn berist frá nefndinni fyrir 30. nóvember nk.  
Málið er stórt og mikið í vöfum og barst nefndarmönnum ekki í hendur fyrr en í gær.  Lagt 
var til að óskað yrði eftir fresti til umsagnar svo nefndarmönnum gefist tími til að skoða 
málið.  
Afgreiðsla: Afgreiðslu málsins var frestað til næsta fundar.  Ákveðið var í ljósi umfangs 
málsins og knapps tíma til undirbúnings að óska eftir fresti til umsagnar fram undir miðjan 

desember. 
 
Stöðuskýrsla um náttúrufar á Breiðafirði  
Lagður var fram endanlegur texti stöðuskýrslu um náttúrufar á Breiðafirði sem unnin var 
skv. samningi við Náttúrufræðistofnun Íslands.  Aðeins á eftir að setja myndir í skýrsluna.  
Nefndarmenn hafa komið auga á einhverjar villur í skýrslunni sem þeir vilja sjá lagfærðar.  
Afgreiðsla:  Nefndarmenn munu skoða skýrsluna nánar og senda athugasemdir sínar til 

ritara fyrir föstudaginn 18. nóvember nk. 
 
Gerð aðalskipulags fyrir Breiðafjörð  
Guðríður lagði fram og kynnti tillögu að drögum að efnisyfirliti aðalskipulags fyrir 
verndarsvæði Breiðafjarðar.  
Afgreiðsla:  Ákveðið var að nefndarmenn safni saman þeim upplýsingum sem fram eiga 

að koma í aðalskipulaginu og þeir hafa aðgang að.  

 
Örnefnaskráningar  
Farið var yfir stöðu mála varðandi örnefnaskráningar.  Friðjón las yfir samantekt frá Jónínu 
Hafsteinsdóttur um stöðu verkefnisins á þeim stöðum sem hún skráir.  Hún hefur rætt við 
heimildarmenn frá öllum jörðum í Múlasveit að einni undanskilinni og fært inn á myndirnar, 
en þá skráningu álítur hún sem algjört uppkast sem ekki verði fullunnið fyrr en stærri og 
betri myndir fást.  
Afgreiðsla: Ákveðið var að athuga hjá Loftmyndum hvort þær myndir sem Jónína vinnur 

með séu til uppréttar núna. 

 
Fjármál Breiðafjarðarnefndar  
Í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2006 mun Breiðafjarðarnefnd fá úthlutað 7,4 milljónum 
króna til reksturs og verkefna.  Farið var fyrir stöðu fjármála á yfirstandandi ári. 
Afgreiðsla:  Ákveðið var að athuga hvað prentun á fuglalífsbæklingi kostar og hvað 
uppréttar loftmyndir af þeim svæðum sem bæst hafa við, ef einhver eru, kosta.  Þá er 

stefnt að því að ráða starfsmann á næsta ári til vinnu við örnefnaskráningar. 

 
Tilnefning verndarsvæðis Breiðafjarðar á Ramsar-skrána  
Lagt var fram svarbréf frá Árna Bragasyni hjá Umhverfisstofnun við erindi nefndarinnar frá 
6. júní sl. um mögulega Ramsar tilnefningu og hvaða skuldbindingar og kvaðir felist í 



skráningu verndarsvæðisins.  Í svarbréfinu kemur fram að hann álíti ekki að þörf sé á að 
settar verði nýjar reglur eða ákvæði um friðun umfram það sem þegar er samkvæmt 
lögunum.   

Afgreiðsla: Ákveðið var að kanna hver næsti liður í ferlinu er.  Guðríður mun kanna málið. 
 

Önnur mál 
 
Fundi var slitið kl. 14:20.  
Næsti fundur verður haldinn 12. desember nk. ef frestur fæst frá Skipulagsstofnun til að 

skila umsögn um skýrslu Vegagerðarinnar um mat á umhverfisáhrifum, annars 28. þ.m. 
	  


