
81. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 24. ágúst 2007 í Stykkishólmi.  
 
Mættir:  Friðjón Þórðarson formaður, Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður, Ásgeir 
Gunnar Jónsson, Eiríkur Snæbjörnsson, Magnús A. Sigurðsson, Róbert A. Stefánsson og 
Þórólfur Halldórsson 
Sigurður Þórólfsson boðaði fjarveru. 

Fundarritari: Sigríður E. Elisdóttir. 
 

Fundur settur kl. 11:00. 
 
Dagskrá: 

 
Fundargerð 80. fundar 
Formaður las fundargerðina. 

Afgreiðsla: Fundargerðin var samþykkt.  

 
Rannsóknaáætlun fyrir Breiðafjörð 
Lögð var fram kostnaðaráætlun vegna fyrirhugaðs vinnufundar um gerð 
rannsóknaáætlunar fyrir Breiðafjörð.  Fundurinn verður haldinn dagana 12. og 13. 
september nk.  Í kostnaðaráætluninni er gengið út frá því að þær stofnanir sem eiga 
fulltrúa á fundinum greiði launakostnað.   
Afgreiðsla:  Ritari mun senda styrkumsókn vegna kostnaðar við fundarhaldið til 
umhverfisráðuneytisins.  Sótt er um styrk frá ráðuneytinu vegna gisti- og fæðiskostnaðar 

og kostnaðar við rútuferðir til og frá Stykkishólmi. 

 
Kæra vegna afgreiðslu Umhverfisstofnunar 
Rætt var erindi umhverfisráðuneytisins, dags. 10. ágúst 2007, þar sem óskað er eftir 
umsögn Breiðafjarðarnefndar um kæru Hróbjarts Jónatanssonar hrl., f.h. Péturs 
Haraldssonar, dags. 23. júlí sl., vegna ákvörðunar Umhverfisstofnunar frá 5. júlí sl. um að 
synja Pétri um leyfi til að byggja hús í Skáley á Breiðafirði, Dalabyggð. 
Til að sannreyna fjarlægðartölur sem komið höfðu fram í málinu, fór mælingamaður á 
vegum nefndarinnar í Skáley og mældi fjarlægðina frá fyrirhuguðum byggingarstað að 
arnarhreiðri og lagði fram á fundinum kort sem sýnir niðurstöður mælinganna. 
Nefndarmenn ræddu kæruna og úrskurð Umhverfisstofnunar og töldu vera rangfærslur í 
báðum skjölunum. 
Þórólfur sagði það mjög gagnrýnivert að Náttúrufræðistofnun, sem beðin var um umsögn 
um málið, hafi notað tækifærið til að gagnrýna vinnubrögð Breiðafjarðarnefndar og setja 
út á þær vinnureglur sem Breiðafjarðarnefnd hefur sett sér.  Það sem verra sé, er að 
Umhverfisstofnun taki þessa gagnrýni upp í úrskurði sem hún sendi frá sér.  Þetta sé 
ómálefnalegt.   
Fulltrúi Náttúrufræðistofnunar Íslands og náttúrustofa á Vesturlandi og Vestfjörðum 
(Róbert) vildi láta bóka að hann lagðist gegn byggingu húss í Skáley á fundi nefndarinnar 
þegar málið var afgreitt skv. beiðni Umhverfisstofnunar þann 20. mars sl. 
Afgreiðsla:  Mælingamaður frá  Breiðafjarðarnefnd fór í Skáley til að sannreyna þær fjarlægðir 
sem um ræðir og í ljós kom að Skáley er að öllu leyti utan við 500 metra radíus frá umræddu 
arnarhreiðri, sbr. hnitsett gögn (grundvölluð á ISN 93).   
Breiðafjarðarnefnd stendur því við afgreiðslu sína til Umhverfisstofnunar, dags. 21. mars 
2007. 



Að gefnu tilefni: 
Breiðafjarðarnefnd hefur áhyggjur af því að Umhverfisstofnun og Náttúrufræðistofnun 
Íslands skuli nota mál sem þetta til að gagnrýna störf nefndarinnar.  Vinnureglur og 
sjónarmið Breiðafjarðarnefndar sem nefndin hefur til viðmiðunar við umsagnir um veitingu 
byggingarleyfa á verndarsvæðinu hefur nefndin notast við árum saman og haft til 
hliðsjónar við afgreiðslu mála með það að markmiði að gæta jafnræðis.  Reglurnar eru 
birtar á heimasíðu nefndarinnar í þeim tilgangi að öllum megi vera ljóst hvaða sjónarmið 
lögð séu til grundvallar við afgreiðslu mála.  
  
Verndaráætlun fyrir Breiðafjörð 2007-2017 
Nefndarmenn héldu áfram vinnu við verndaráætlun Breiðafjarðar og ræddu m.a. 
forgangsröðun verkefna.   
Afgreiðsla: Ákveðið var að bíða átekta og sjá hvaða niðurstöður koma út úr fyrrgreindum 
vinnufundi, sem haldinn verður 12. og 13. september nk. áður en forgangsröðunin verði 

kláruð.  Róbert mun koma með drög að forgangsröðun á næsta fund. 
 
Reglur um byggingar í eyjum á Breiðafirði 
Róbert óskaði á síðasta fundi eftir að vinnureglur Breiðafjarðarnefndar um feril mála og 
sjónarmið við umsagnir um veitingu byggingarleyfa eða leyfa til mannvirkjagerðar á 
verndarsvæði Breiðafjarðar  verði endurskoðaðar.   
Afgreiðsla: Ákveðið var að útvega manntal frá 1703 fyrir næsta fund og fresta 

umræðunni til þess fundar. 
 
Örnefni í sjó á Breiðafirði 
Erindi Úlfars B. Thoroddsen, dags. 21. ágúst 2007, var rætt. Með erindinu óskar hann eftir 
yfirlýsingu frá Breiðafjarðarnefnd um stuðning Minjasafnsins að Hnjóti og Norce-
verkefnisins við verkefnið.   
Afgreiðsla:  Breiðafjarðarnefnd þakkar Minjasafninu að Hnjóti og Norce- Northern Coastal 
Experience verkefninu fjárhagslegan stuðning við verkefnið ”Örnefni í sjó á Breiðafirði”, 
sem unnið var árin 2006-7 af Guðrúnu G. Gísladóttur, prófessor við Háskóla Íslands og 
Hjördísi Lindu Jónsdóttur, nema í landfræði við sama skóla. 
Breiðafjarðarnefnd harmar að stuðningsins var ekki getið í skýrslu um verkefnið en mun 

óska eftir að það verði leiðrétt í stafrænni útgáfu á heimasíðu nefndarinnar.  
 
Yfirlitsskrá ríkisstjórnarinnar yfir framtíðartilnefningar Íslands á heimsminjaskrá 
UNESCO 
Lögð var fram samþykkt ríkisstjórnarinnar á nýrri yfirlitsskrá yfir framtíðartilnefningar 
Íslands á heimsminjaskrá UNESCO og skipan nýrrar heimsminjanefndar Íslands. 
Breiðafjörður er á skránni vegna náttúru- og menningarminja.   
Guðríður dreifði til nefndarmanna skýrslunni “Bjartari framtíð – 13 alþjóðasamningar um 
náttúru og menningarumhverfi”, en á bls. 30 og 31 í skýrslunni er fjallað um samninginn 
um heimsminjar. 
Afgreiðsla:  Breiðafjarðarnefnd fagnar samþykkt ríkisstjórnarinnar og væntir góðs af 

samstarfi við umhverfis- og menntamálaráðuneytið við undirbúning tilnefningarinnar. 

 
 

 
 



Önnur mál 
Guðríður sagði frá því að hún hafi sótt fund í Danmörku vegna verkefnisins “Countdown 
2010” sem á að vinna að því að stöðva fækkun á dýrategundum og líffræðilegum 

fjölbreytileika.   
Guðríður nefndi risahvönn sem dæmi um tegund sem sé farin að valda verulegum 
vandræðum í nágrannalöndunum.  Þá sagði hún frá fleiri framandi tegundum bæði úr 
plöntu- og dýraríkinu sem eru að valda vandræðum í lífríkinu.  
Í framhaldi af þessu var rætt um áhyggjur nefndarmanna af afleiðingum mikillar útbreiðslu 
ætihvannar í Breiðafjarðareyjum þar sem sauðfjárbeit er ekki lengur til staðar, og hvernig 

hún getur valdið umtalsverðu jarðvegsrofi í eyjunum. 
 
Kostnaður  
Samþykkt var að Breiðafjarðarnefnd greiði kostnað vegna báts og stýrimanns í 

mælingaferð vegna mælinga við Skáley. 
 
Fundi slitið kl. 15:10. 

Næsti fundur ákveðinn mánudaginn 17. september nk. 
	  


