
71. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 27. október 2006 í Stykkishólmi  
 
Mættir:  Friðjón Þórðarson formaður, Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður, Ásgeir Gunnar 
Jónsson, Magnús A. Sigurðsson, Sigurður Þórólfsson, Þórólfur Halldórsson, Eiríkur Snæbjörnsson 
og Róbert A. Stefánsson.  

Fundarritari: Sigríður E. Elisdóttir. 
 
Fundur settur kl. 11:00. 
 
DAGSKRÁ FUNDARINS 

 
Fundargerð 70. fundar  
Formaður las fundargerð 70. fundar. 

Afgreiðsla:  Fundargerðin var samþykkt. 

 
Verndaráætlun fyrir Breiðafjörð 
Róbert sagði að vinna við verndaráætlunina hafi enn tafist vegna mikilla anna á Náttúrustofu 
Vesturlands vegna forgangsverkefnis á vegum umhverfisráðuneytisins.  Hann sagði að stefnt væri 
að því að ljúka við verndaráætlunina fyrir áramót.  

Afgreiðsla:  Nefndarmenn gerðu ekki sérstakar athugasemdir við tafirnar. 

 
Háskólasetur Snæfellsness 
Róbert sagði frá stofnun Háskólaseturs Snæfellsness og afrakstri fyrstu starfsmánaða þess.  
Formleg opnun Háskólasetursins verður kl. 17:00 og hefur nefndarmönnum öllum verið boðið á 
opnunina. 
Afgreiðsla:  Nefndarmenn fagna stofnun Háskólasetursins og vonast eftir samstarfi við setrið í 

framtíðinni.  Allir nefndarmenn sem tök hafa á verða viðstaddir opnun Háskólasetursins.  
 
Búsvæðaverndun fyrir toppskarf 
Guðríður og Róbert sögðu frá því að mikil fækkun hafi orðið á toppskarfi í norðanverðum 
Breiðafirði.  Líffræðingar vilja tengja þetta fæðu toppskarfsins.  Fram kom að tegundir hafi farið 
inn á válista þegar fækkun í stofni á 10 ára tímabili hafi verið 20% eða meira, en skv. nýlegum 
talningum hefur fækkun á toppskarfi á Breiðafirði verið töluverð á Vestureyjum.  Þó hefur orðið 
einhver fjölgun á toppskarfi á Faxaflóa, en hún vegur ekki upp fækkun á Breiðafirði.   
Ásgeir Gunnar sagði að hann hafi talið dílaskarf í rúm 20 ár og þar hafi orðið gríðarleg fækkun og 
telur hann fækkunina meiri hjá dílaskarfi en hjá toppskarfi.  Þá hafi einnig orðið gríðarleg fækkun 
á ritu og að mikið hafi verið um eggjalaus hreiður. 
Róbert lagði fram veiðitölur yfir toppskarf og dílaskarf frá árinu 1995 til ársins 2004 og sagði að 

hann teldi að besta tækið til að hafa áhrif á þessa þróun væri að banna veiði. 
Róbert og Guðríður fengu Arnþór Garðarsson prófessor við Háskóla Íslands, til að gefa yfirlit um 
stöðu stofnsins fyrir fundinn og var það yfirlit kynnt nefndarmönnum.  
Arnþór kom í stutta heimsókn á fundinn þar sem hann var staddur í húsinu og gerði enn frekar 
grein fyrir þeim rannsóknum sem hann hefur verið að vinna og sagði frá þeim aðferðum sem beitt 
er við talningarnar.  Hann svaraði jafnframt spurningum nefndarmanna. 
Afgreiðsla: Ákveðið var að senda umhverfisráðherra ábendingu um fækkun sjófugla á Breiðafirði 
og óska eftir því að ráðuneytið láti kanna nánar ástand sjófuglastofna á Breiðafirði og mögulegar 

ástæður fækkunar. Guðríður og Róbert tóku að sér að gera drög að erindi til ráðuneytisins. 

Róbert vék af fundi kl. 12:20. 



Örnefnaskráningar á Breiðafirði 
Formleg vinna við skráningu örnefna sem tengjast sjó og siglingum í Breiðafirði hófst 1. júní sl. og 
fólst í að safna, skrá, skýra, staðsetja og kortleggja örnefni.  Lögð var fram stutt greinargerð frá 
Hjördísi Lindu Jónsdóttur vegna vinnu hennar við örnefnaskráningar á Breiðafirði. 
Afgreiðsla: Nefndarmenn voru ánægðir meðhve vel verkefnið fer af stað en í sumar skráði 
Hjördís eða staðsetti 808 punkta sem ýmist eru ný örnefni, staðsetningar á þekktum örnefnum, 

skýringar eða myndapunktar.   
 
Fjármál Breiðafjarðarnefndar 
Ritari lagði fram fjárhagsáætlun Breiðafjarðarnefndar til næstu áramóta.  Ljóst er að kostnaður 
vegna örnefnaverkefnisins er ekki eins mikill og gert var ráð fyrir í upphafi og var því ákveðið að 
nýta það fjármagn til áframhaldandi vinnu við örnefnaverkefnið.   
Afgreiðsla:  Guðríður mun ræða við Guðrúnu Gísladóttur og Hjördísi Lindu um áframhaldandi 
samstarf um örnefnaverkefnið.  Friðjón mun ræða við Sverri Jakobsson um gang mála hjá honum 

varðandi skráningu á sögu Breiðafjarðar. 
 
Fundi var slitið kl. 13:15. 
Næsti fundur ákveðinn 27. nóvember 2006 í Stykkishólmi og að síðasti fundur ársins verði haldinn 

í Reykjavík 11. desember nk. 
	  


