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147. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 27. ágúst 2015 í Stykkishólmi 
Mætt:  Halla Steinólfsdóttir (HS) formaður, Guðríður Þorvarðardóttir (GÞ) varaformaður, 
Magnús A. Sigurðsson (MAS), Erla Friðriksdóttir (EF), Trausti Baldursson (TB) og 
Arnheiður Jónsdóttir (AJ).  
 
Fundarritari: Theódóra Matthíasdóttir (TM) 
 
Formaður setti fund kl. 10:40.  
 
Fundargerð 146. fundar 
Afgreiðsla: Fundargerðin var upplesin og samþykkt. 
 
Fjármál nefndarinnar og verndaráætlun – hvað er brýnast? 
Drög að fjárhagsáætlun lögð fram auk lista yfir verkefni í verndaráætlun.  
Afgreiðsla: 
Nefndin ákvað að nýta það fjármagn sem eftir er á rekstraráætlun i annars vegar 
fundarhöld vegna samvinnu/undirbúnings við gerð svæðisskipulags og hins vegar í gerð 
fræðsluefnis. 
 
Farið yfir lista verkefna sem eru á verndaráætlun og þeim forgangsraðað. Vilji 
nefndarinnar er að halda áfram með og klára þau verkefni sem þegar eru hafin.  
 
Í verndaráætlun er lögð áhersla á að gera svæðið aðgengilegt til útivistar án þess að 
ganga á náttúru- eða menningarminjar þess. Nefndin telur brýnast að nýta það fjármagn 
sem til er á þessu ári í gerð og útgáfu bæklings/fræðsluefnis sem m.a. mundi fjalla um 
umgengnisreglur um náttúru svæðisins, leiðbeinandi reglur um umferð vélknúinna 
farartækja á verndarsvæðnu, siglingarleiðir og viðkvæm svæði og öryggismál sbr. liði 4.2 
og 4.6 í verndaráætlun. Nefndin ákvað að  leita tilboða hjá Náttúrustofu Vesturlands og 
Náttúrustofu Vestfjarða í gerð og uppsetningu bæklingsins.  
 
Bréf frá Breiðafjarðarnefnd vegna verndaráætlunar  
Drög að bréfi frá Breiðafjarðarnefnd til sveitarfélaga vegna verndaráætlunar og 
hugmynda um sameiginlegt svæðisskipulag lesið upp.   
 
Afgreiðsla:   
Bréfið verður sent út til sveitarfélaga ásamt útprentuðu eintaki af verndaráætlun 
Breiðafjarðar. Í bréfinu verður einnig boðað til fundar sveitarstjórnarmanna og 
Breiðafjarðarnefndar í Reykhólasveit til að ræða hugmyndir um sameiginlegt 
svæðisskipulag fyrir verndarsvæðið og hvernig standa má að gerð þess þ.m.t. 
fjármögnun skipulagsins o.s.frv. Fundurinn gæti þannig orðið fyrsta skref að 
sameiginlegu svæðisskipulagi fyrir Breiðafjörð.  
 
 
Hlunnindabæklingur  
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Drög að bækling skoðuð auk mynda sem til eru í safni Breiðafjarðarnefndar. Árni 
Ásgeirsson fenginn á fundinn til að gera grein fyrir sinni vinnu við bæklinginn.  
 
Afgreiðsla:  
Drífa Árnadóttir hefur þegar unnið að  uppsetningu bæklingsins en enn er langt í land. 
Vegna breyttra aðstæðna telur nefndin að leita beri eftir tilboðum til að ljúka við 
bæklinginn í heimabyggð. Mikilvægt er að nefndin útvegi myndir í bæklinginn sem fyrst. 
MAS, EF og TM munu sjá um þá vinnu.  
 
Ný heimasíða Breiðafjarðarnefndar 
Afgreiðsla:  
Óskað verður eftir tilboðum í gerð nýrrar heimasíðu frá fyrirtækjum á svæðinu. 
Breiðafjarðarnefnd telur að einföld heimasíða með tengingu við helstu samfélagsmiðla 
sé heppilegust.   
 
Önnur mál 
 
Ósk frá Sverri Jakobssyni um styrk til útgáfu fyrsta bindis af Sögu Breiðafjarðar 
Breiðafjarðarnefnd hefur þegar styrkt gerð fyrsta bindis Sögu Breiðafjarðar og telur ekki 
ástæðu til að styrkja útgáfuna sem slíka þar sem útgáfan er nú í höndum 
útgefanda/forlags.   
 
Gróðurfarsrannsóknir í eyjum Breiðafjarðar  
Árni Ásgeirsson gerði grein fyrir stöðu verkefnisins en skil verkefnisins eru í höndum 
Thomasar Holm. Samkvæmt upplýsingum frá Árna og Thomasi er skýrslan vel á veg 
komin og verður líklega tilbúin um miðjan október.  
 
Flatey  
UST er að vinna endurskoðun á auglýsingunni um friðland á Flatey og er að auki að vinna 
að nýrri verndaráætlun fyrir friðlandið. Þegar drögin liggja fyrir  er brýnt að 
Breiðafjarðarnefnd lesi þau yfir.   
 
Lög um verndarsvæði í byggð 
Í vor tóku í gildi lög um vernd minja í byggð sem taka líka til umhverfis. Þar er komið tæki 
til þess að vernda/friða þorpið í Flatey sem heildstæða mynd með mýrinni.  
 
Fundi Breiðafjarðarnefndar var slitið kl. 14:50. Áætlað er að næsti fundur verði haldinn 
29. september 2015.   
 
 


