
75. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 20. febrúar 2007 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. 
Gestir fundarins voru Þorleifur Eiríksson frá Náttúrustofu Vestfjarða, Menja von Schmalensee frá 
Náttúrustofu Vesturlands og Kristinn Haukur Skarphéðinsson og Guðmundur A. Guðmundsson frá 

Náttúrufræðistofnun Íslands. 
 
Dagskrá fundarins 
 
Áætlun um rannsóknir á náttúru Breiðafjarðar 
Rædd var gerð áætlunar um æskilegar rannsóknir á náttúru Breiðafjarðar. 
Nefndarmenn og gestir fundarins voru sammála um mikilvægi þess að rannsóknaáætlun verði 
unnin sem allra fyrst eins og kveðið er á um í 7. gr. laga um vernd Breiðafjarðar nr.  54/1995. 
Einnig voru rædd fleiri mál er varða Breiðafjörð. 
Afgreiðsla:  Ákveðið var að haldinn verði undirbúningsfundur í vor og munu fulltrúar ofangreindra 
stofnana vinna minnisblað fyrir næsta fund Breiðafjarðarnefndar og tilgreina þá aðila sem æskilegt 
er að sitji undirbúningsfundinn.  
Í framhaldinu verður haldinn vinnufundur í haust þar sem teymi sérfræðinga mun vinna að gerð 

rannsóknaáætlunarinnar og ákveða hvernig henni verður framfylgt. 
 
Formaður þakkaði gestum fundarins, sem yfirgáfu fundinn kl. 12:20. 
 
Fundargerð 74. fundar 
Fundargerðin var upplesin og samþykkt. 

 
Aðalskipulag Dalabyggðar 2004-2016 
Rætt var erindi frá Landmótun, dags. 20. nóvember 2006, þar sem óskað er formlegrar umsagnar 
um aðalskipulag Dalabyggðar 2004-2016.   
Friðjón og Þórólfur fóru á fund Gísla Gíslasonar hjá Landmótun þann 13. febrúar sl. og komu 
athugasemdum Breiðafjarðarnefndar á framfæri.  
Þórólfur sagði að þeir hafi ásamt Gísla farið í gegnum greinargerð aðalskipulagsins og að þegar 
hafi verið tekið tillit til athugasemda nefndarinnar í öllum aðalatriðum.  
Afgreiðsla:  Breiðafjarðarnefnd gerir ekki frekari athugasemdir en þær sem fram hafa komið í 
bréfi nefndarinnar, dags. 15. mars 2006, og á fundi Þórólfs og Friðjóns með Gísla Gíslasyni, þann 

13. febrúar sl. 

 
Starfsskýrsla 2006 
Starfsskýrslunni var dreift til nefndarmanna. 
Afgreiðsla: Friðjón og Guðríður munu óska eftir fundi með umhverfisráðherra og 
afhenda skýrsluna.  
 
Verndaráætlun fyrir Breiðafjörð 2007-2016 
Róbert sendi nefndarmönnum tölvuskeyti fyrir fund nefndarinnar og útskýrði þar tafir á 



lokafrágangi texta verndaráætlunarinnar, en textinn er í yfirlestri hjá nokkrum sérfræðingum. 
Afgreiðsla: Nefndarmenn munu lesa texta verndaráætlunarinnar yfir og koma með sínar 
athugasemdir þegar textinn verður fullunninn.  Að því loknu verður sveitarfélögum og fleirum gert 
kleift að koma með athugasemdir. 
 
Erindi Margrétar Sigurðardóttur vegna greinargerðar um sjávarfallavirkjun við jörðina 
Staum á Skógarströnd 
Erindið var lagt fram á fundinum.  Róbert gerði grein fyrir málinu.  Hann lagði fram tölvuskeyti 
sem hann sendi Margréti 7. febrúar sl.  Hann hefur fengið staðfest að hún hefur móttekið það 
skeyti.   
Afgreiðsla: Breiðafjarðarnefnd þykir leitt að til ágreinings hafi komið og væntir þess að málið 

verði leyst milli viðkomandi aðila. 
 
Ófullgerð skýrsla Guðrúnar Gísladóttur og Hjördísar Lindu Jónsdóttur um 
örnefnaskráningu á Breiðafirði sumarið 2006 
Nefndarmenn fengu allir skýrsluna í hendur fyrir fundinn og hafa aðeins náð að skoða hana.   
Afgreiðsla: Nefndarmenn munu fara betur yfir skýrsluna og senda ritara athugasemdir ekki síðar 

en mánudaginn 26. febrúar nk. 
 
Skáley á Breiðafirði, Dalabyggð 
Lagt var fram erindi Stefáns Hrafns Stefánssonar, hdl., fyrir hönd eiganda Skáleyjar á Breiðafirði, 
Dalabyggð.  Í erindinu, sem dagsett var 15. febrúar sl., er óskað eftir heimild til þess að byggja 
sumarhús (heilsárshús) með tilheyrandi aðstöðu á eyjunni. 
Nefndarmenn skoðuðu gögn málsins. 
Afgreiðsla: Breiðafjarðarnefnd bendir á að vegna fyrirhugaðrar mannvirkjagerðar þarf að leita 
leyfis Umhverfisstofnunar sbr. 2. mgr. 6. gr. laga nr. 54/1995 um vernd Breiðafjarðar.  
Umhverfisstofnun sendir að jafnaði Breiðafjarðarnefnd slík erindi til umsagnar.  Nefndin bendir á 
að áður en mannvirki er staðsett á landi er nauðsynlegt að leita samráðs við Fornleifavernd 

ríkisins.  Að öðru leyti fer um málið skv. skipulags- og byggingalögum nr. 73/1997. 

 
Önnur mál 

 
Kynningarbæklingar um Breiðafjörð 
Ákveðið var á síðasta fundi að endurprenta báða áður útgefna kynningarbæklinga fyrir sumarið. 
Afgreiðsla:  Ritara var falið að óska eftir tilboði í endurprentun á hvorum bæklingi fyrir sig í 10 

þúsund eintökum á ensku og 5 þúsund á íslensku. 

 
Vettvangsferð Breiðafjarðarnefndar 
Magnús og Ásgeir Gunnar tóku að sér að huga áfram að undirbúningi vettvangsferðar næsta 

sumar. 
 
Fundi slitið kl. 14:50. 

Næsti fundur ákveðinn þriðjudaginn 20. mars 2007. 
	  


