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144. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 14. janúar 2014 í Stykkishólmi 
Mætt:  Halla Steinólfsdóttir formaður, Trausti Baldursson,  Sigurður Þórólfsson, Eiríkur 
Snæbjörnsson, Ásgeir Gunnar Jónsson varamaður og Þórólfur Halldórsson varamaður.  
Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður, Arnheiður Jónsdóttir Magnús A. Sigurðsson  og 
Erla Friðriksdóttir forfölluðust. 
 
Fundarritari: Pálmi Freyr Sigurgeirsson 
 
Formaður setti fund kl. 10:30.  
 
Svæðisgarðurinn Snæfellsness 
Ragnhildur Sigurðardóttir framkvæmdarstjóri svæðisgarðsins Snæfellsness hélt kynningu 
fyrir Breiðafjarðarnefnd á svæðisgarðinum og talaði m.a. um mögulegt samstarf 
svæðisgarðsins við Breiðafjarðarnefnd. 
 
 
Rannsóknir á gróðurfari og fuglalífi á Breiðafirði 
Thomas Holm Carlsen og Árni Ásgeirsson frá Rannsóknasetri Háskóla Íslands á 
Snæfellsnesi kortlögðu bæði gróðurfar og fuglalíf í 20 eyjum á Breiðafirði sumarið 2014.   
Thomas og Árni kynntu niðurstöður á rannsóknum sínum á fundinum.  Verkefnið er 
unnið í samstarfi við Breiðafjarðarnefnd og Náttúrufræðistofnun Íslands. 
  
 
Fundargerð 143. fundar 
Afgreiðsla: Fundargerðin var upplesin og samþykkt. 
 
 
 
Fyrirspurn frá Guðmundi Kr. Árnasyni 
Guðmundur spyrst fyrir um skotveiði á Breiðafirði 
Afgreiðsla: 
Um veiðar á Breiðafirði gilda lög um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum 
spendýrum nr. 64/1994. Þar fyrir utan gilda sérstakar reglur á friðlýstum svæðum innan 
verndarsvæðisins.  Þá gilda lög um selskot og uppidráp á Breiðafirði, sjá 
http://www.althingi.is/lagas/143b/1925030.html. 
 Fyrir utan framangreint er enn í gildi Tilskipun um veiði á Íslandi frá 20. júní 1849 eftir 
því sem við á á Breiðafirði, sjá http://www.althingi.is/lagas/143b/1849206.html.  
Umhverfisstofnun fer með stjórn veiða skv. lögum nr. 64/1994 sem nefnd eru hér að 
framan. 
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Örnefnaskráning Náttúrstofu Vestfjarða 
Lagt var fram minnisblað og kostnaðaráætlun Náttúrustofu Vestfjarða vegna 
örnefnaskráningar í Dalabyggð.  Náttúrustofan hefur skráð niður örnefni frá 2010 á 
jörðum í Dalabyggð sem liggja að eða eru innan verndarsvæðis Breiðafjarðar.  
Breiðafjarðarnefnd hefur stutt verkefnið frá byrjun þess og mun halda því áfram eins og 
unnt er hverju sinni. 
Afgreiðsla: 
Nefndin samþykkir að veita Náttúrstofu Vestfjarða styrk vegna verkefnins að upphæð 
1.002.000 kr.- 
 
 
 
Styrkbeiðni frá Norska húsinu í Stykkishólmi 
Byggðasafn Snæfellinga og Hnappdælinga sækir um styrk til Breiðafjarðarnefndar vegna 
fyrirhugaðrar sýningar; Miðstöðvar og mangarar við Breiðafjörð í Norska húsinu í 
Stykkishólmi. 
Afgreiðsla: 
Breiðafjarðarnefnd hafnar umsókninni 
 
 
 
Styrkbeiðni frá Fornleifafélagi Barðstrendinga og Dalamanna 
Fornleifafélag Barðstrendinga og Dalamanna fer þess á leit við Breiðafjarðarnefnd að 
veita Fornleifafélaginu styrk til úrvinnslu gagna úr fornleifaskráningu í Flatey á Breiðafirði 
Afgreiðsla: 
Breiðafjarðarnefnd samþykkir að veita Fornleifafélaginu styrk að upphæð 695.000 kr.- 
 
 
Fjármál 2014 
Ritari lagði fram fjárhagsstöðu Breiðafjarðarnefndar í árslok 2014. 
 
 
 
Önnur mál 
 
Umræða var um gerð svæðisskipulags fyrir Breiðafjörð.  Formanni falið að semja bréf til 
sveitarfélaganna við Breiðafjörð. 
 
 
Fundi Breiðafjarðarnefndar var slitið kl. 13:30.  Næsti fundur verður haldinn 18. 
febrúar 2015.   
 
 


