
73. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 11. desember 2006 í Umhverfisstofnun, 
Reykjavík.  
 
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 og var umhverfisráðherra sérstaklega boðinn velkominn á 
fundinn. 
 
Fundur með umhverfisráðherra 
Jónína Bjartmarz umhverfisráðherra var gestur fundarins. 

Formaður fór yfir lög um vernd Breiðafjarðar nr. 54/1995 og kynnti nefndarmenn. 

 
Dagskrá fundar með ráðherra: 
 
a.  Tillaga um stækkun verndarsvæðis Breiðafjarðar 
Tillaga Skúla Alexanderssonar og Kristins Jónassonar úr Snæfellsbæ um stækkun verndarsvæðis 
Breiðafjarðar var rædd.   
Nefndarmenn bentu m.a. á nauðsyn þess að skipuleggja svæðið í heild sinni og að mörk 
verndarsvæðisins séu skýr.   
Ráðherra taldi hugmynd um tvo þjóðgarða sem tengdir væru saman með verndarsvæði 
Breiðafjarðar mjög athyglisverða. 
Ráðherra mun skoða málið með sínu fólki í ráðuneytinu sem allra fyrst. 
 
b.  Fækkun sjófugla 
Nefndarmenn ræddu fækkun sjófugla á Breiðafirði við ráðherra. Breiðafjarðarnefnd sendi ráðherra 
erindi þann 27. nóvember sl., og lagði til að nefndin fengi aukafjárveitingu til eflingar rannsókna á 
undirstöðum lífríkisins á svæðinu.   
Róbert lagði fram minnisblað um fækkun sjófugla á Breiðafirði og átak í rannsóknum á orsökum 
hennar þar sem nánar er fjallað um hugmyndir Breiðafjarðarnefndar.  Erindi nefndarinnar var rætt 
og nefndarmenn ítrekuðu nauðsyn þess að hefja rannsóknir sem fyrst og að þeim sé vel stýrt. 
Ráðherra leist vel á hugmyndina og sýndi því skilning að þekkingaröflun um náttúruna væri 
nauðsynleg.  Hún mun skoða hvað hægt er að gera í framhaldi af beiðni nefndarinnar og sagði að 

nefndin gæti vænt svars fljótlega.  

 
c. Önnur mál 
Þórólfur benti á að í gegnum tíðina hafi Breiðfirðingar lifað af náttúrunni og ræddi mikilvægi 
samspils manns og náttúru.   
Ásgeir Gunnar benti á ný og vaxandi vandamál sem trufla náttúruna og nefndi í því sambandi 
sæketti (Jet-ski).  Það sé enn eitt dæmið um nauðsyn þess að skipulag sé til fyrir Breiðafjörð með 

tilheyrandi reglum. 

 
Fundargerð 72. fundar  
Formaður las fundargerð 72. fundar. 

Afgreiðsla:  Fundargerðin var samþykkt. 
 



Umhverfisráðherra vék af fundi kl. 13:00. 
 
Aðalskipulag Dalabyggðar 2004-2016 
Rætt var erindi Landmótunar, dags. 20. nóvember 2006, þar sem óskað er formlegrar umsagnar 
varðandi tillögu að aðalskipulagi Dalabyggðar 2004-2016. 
Friðjón sagði frá því að hann hafi rætt við Gísla Gíslason landslagsarkitekt hjá Landmótun um þær 
athugasemdir sem fram komu á síðasta fundi. 
Afgreiðsla: Ákveðið var að fresta afgreiðslu málsins til næsta fundar, sem haldinn verður 

mánudaginn 22. janúar nk. í Stykkishólmi. 
 
Örnefnaskráningar á Breiðafirði 
Lögð var fram  áætlun frá Guðrúnu Gísladóttur, dósent við raunvísindadeild Háskóla Íslands, um 
viðbótarkostnað vegna aukaverkefna við áður umsamið örnefnaverkefni.  
Afgreiðsla: Ákveðið var að gera samning við raunvísindadeild Háskóla Íslands um aukaverkefnin.  
Breiðafjarðarnefnd mun þó kaupa GPS tækið sem tilgreint er í áætluninni.  Guðríður mun ræða við 
Guðrúnu um að gera drög að samningi til að leggja fyrir nefndarmenn.  Ritari mun festa kaup á 
GPS tækinu fyrir Breiðafjarðarnefnd og mun tækið verða í vörslu nefndarinnar þegar það er ekki í 

notkun vegna verkefnisins. 
 
Skráning á sögu Breiðafjarðar 
Friðjón las upp áfangaskýrslu frá Sverri Jakobssyni, en hann hefur unnið við skráningu á sögu 
Breiðafjarðar.  Fram kemur í skýrslunni að ritun á fyrsta kafla sé langt komin og það sama eigi við 
um rannsóknavinnu vegna 2. og 3. kafla.  Hann gerir ráð fyrir að ljúka við að skrifa 2. og 3. kafla á 
árinu 2007.  Lögð voru fram drög að samningi milli Breiðafjarðarnefndar og Sverris um 
áframhaldandi vinnu á árinu 2007. 

Afgreiðsla: Samningsdrögin voru samþykkt og samningurinn undirritaður af formanni.  

 
Fjarskiptamastur í Flatey 
Lagt var fram til kynningar erindi Reykhólahrepps til Neyðarlínunnar, dagsett 30. nóvember 2006.  
Í erindinu er óskað eftir nánari gögnum varðandi umsögn Neyðarlínunnar um að fá leyfi til að reisa 

fjarskiptamastur í Flatey. 

 
Önnur mál 
 
Fundi slitið kl. 14:00. 

Næsti fundur verður haldinn í Stykkishólmi, mánudaginn 22. janúar 2007. 
	  


