
80. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 17. júlí 2007 í Brokey á Breiðafirði.  
 
Mættir:  Friðjón Þórðarson formaður, Ásgeir Gunnar Jónsson, Eiríkur Snæbjörnsson, 
Magnús A. Sigurðsson, Sigurður Þórólfsson, Róbert A. Stefánsson og Þórólfur 
Halldórsson.   
Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður var erlendis. 

Fundarritari: Sigríður E. Elisdóttir. 
 
Vettvangsferð Breiðafjarðarnefndar 
Breiðafjarðarnefnd hélt í vettvangsferð um Suðureyjar á Breiðafirði og var lagt af stað frá 
Stykkishólmi á tveimur bátum kl. 09:00. Gestir nefndarinnar í ferðinni voru ásamt mökum 
nefndarmanna og ritara, Hjördís Linda Jónsdóttir, Ellý Katrín Guðmundsdóttir forstjóri 
Umverfisstofnunar ásamt eiginmanni og syni og Hjalti J. Guðmundsson forstöðumaður 
náttúruverndar- og útvistarsviðs Umhverfisstofnunar.  
Farið var vestur fyrir Stykkishólm að Melrakkaeyjum, Saurláturseyjum, Kiðey og Sellóni. 
Þaðan var haldið norður austan við Vaðstakksey og að Elliðaey og gengið á land og eyjan 
skoðuð. Frá Elliðaey var farið að Fagurey og í Bíldsey og tekið land og sá Ágúst Bjartmars 
um leiðsögn. Frá Bíldsey var farið að Skjaldarey og síðan austur með Arney og Fremri-
Langey að Kiðey, Grímsey, Klakkeyjum og lent í Purkeyjarstökkum. Í Purkey sá Helgi 
Steingrímsson um leiðsögn. Þaðan var farið að Hrappsey og um Breiðasund í Öxney.  Í 
Öxney tóku Þórarinn Sighvatsson og Sturla Jóhannsson á móti hópnum og þar var gengið 
á land. Næst var siglt hjá Rifgirðingum og þaðan á síðasta viðkomustað ferðarinnar sem 
var Brokey.   Þar tóku bræðurnir Páll og Bergur Hjaltalín á móti hópnum og fræddu fólk um 
sögu eyjanna.  
Fararstjórar í bátunum voru Pétur Ágústsson og  Ásgeir Gunnar Jónsson. 

Komið var til baka í Stykkishólmshöfn kl. 22:00. 
 
Fundur settur kl. 19:30. 

 
Dagskrá: 

 
Fundargerð 79. fundar 

Afgreiðsla: Fundargerðin var samþykkt.  

 
Umsókn um byggingu sumarhúss í Kiðey á Breiðafirði. 
Erindi Umhverfisstofnunar, dags. 6. júlí 2007 var lagt fram og rætt.  Í erindinu er óskað 
eftir áliti Breiðafjarðarnefndar á umsókn um leyfi til að byggja sumarhús í Kiðey á 
Hvammsfirði, Breiðafirði. 
Afgreiðsla: Ákveðið var að óska eftir frekari heimildum um búsetu í Kiðey og 
afstöðumynd af fyrirhugaðri byggingu. 
Einnig var ákveðið að óska eftir upplýsingum frá Náttúrufræðistofnun Íslands um hvort 

arnarvarp hafi verið í nágrenni Kiðeyjar. 
 

Önnur mál 
 
Byggingar í eyjum á Breiðafirði 
Róbert benti á að á siglingu um Breiðafjörð í dag hafi viss sumarhús í eyjum stungið 
verulega í stúf við umhverfi sitt í eyjunum.  Hann benti á að víða um heim væru svæði þar 



sem giltu strangar reglur um byggingarstíl húsa og nefndi dæmi frá tveim bæjum í 
Danmörku.  Hann telur að nefndin eigi að vinna að því að slíkar reglur verði settar um 
byggingar á Breiðafirði. 

Afgreiðsla: Ákveðið var að taka málið upp á næsta fundi. 
 
Fundi slitið kl. 20:00. 

Næsti fundur ákveðinn 24. ágúst nk. 
 
	  


