116. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 9. desember 2010 í Náttúrufræðistofnun
Íslands í Garðabæ.
Mætt: Kolbrún Reynisdóttir formaður, Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður, Þórólfur
Halldórsson, Ásgeir Gunnar Jónsson, Eiríkur Snæbjörnsson, Sigurður Þórólfsson, Magnús
A. Sigurðsson og Þorleifur Eiríksson.
Fundarritari: Pálmi Freyr Sigurgeirsson
Formaður setti fund kl. 13:00.
Fundargerð 115. fundar
Afgreiðsla: Fundargerðin var upplesin og samþykkt.

Örnefnaskráning í Dalabyggð
Þorleifur lagði fram drög að skýrslu yfir þá vinnu sem fram hefur farið við fornleifa‐ og
örnefnaskráningar í Dalabyggð. Nefndarmenn lýstu yfir ánægju sinni með þann árangur
sem náðst hefur á árinu og telja mikilvægt að haldið verði áfram vinnu við verkefnið.
Samantekt starfshóps um verndun Breiðafjarðar
Guðríður kynnti samantektina og fóru fram ítarlegar umræður um tillögur starfshópsins
sem fram koma í samantektinni.
Afgreiðsla:
Nefndarmenn gera athugasemdir við einsleita skipan starfshópsins þar sem hvorki
fulltrúi sveitarfélaga á svæðinu né fulltrúi menningarminja átti sæti í starfshópnum.
Nefndarmenn ætla að kynna sér samantektina og fara efnislega yfir hana á næsta fundi
nefndarinnar.
Fjármál nefndarinnar
Farið var yfir fjárhagsstöðuna. Ákveðið var að gera áframhaldandi samning við
Náttúrustofu Vestfjarða um skráningu fornleifa‐ og örnefna í Dalabyggð. Áhersla verður
lögð á örnefnaskráningu.
Heimsminjaskrá UNESCO
Umhverfisráðuneytið óskar eftir að Breiðafjarðarnefnd kynni sér drög að umsókn um að
Breiðafjörður komist á lista heimsminjaskrár UNESCO. Óskað er eftir ábendingum frá
nefndinni sem geta nýst við að skilgreina og greina fyrir OUV(Outstanding universal
value) Breiðafjarðar og rökstuðning að staðurinn eigi heima á heimsminjaskrá UNESCO.
Afgreiðsla:
Breiðafjarðarnefnd fór yfir drögin að umsókninni. Send verður samantekt á texta bæði á
íslensku og ensku um náttúru, dýralíf og sögu Breiðafjarðar.
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Önnur mál
Bréf frá Jónínu Hafsteinsdóttur.
Örnefnasafn – nafnfræðisvið stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum fékk
úthlutað 400 þúsund króna styrk úr Þjóðhátíðarsjóði til að færa örnefni af myndum úr
Múlahreppi inn í grunn Landmælinga Íslands.

Fundi var slitið kl. 16:00.
Næsti fundur verður haldinn þann 20. janúar 2011 í Stykkishólmi.
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