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152. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 28. apríl 2016 í Stykkishólmi 
Mætt:  Halla Steinólfsdóttir (HS) formaður, Arnheiður Jónsdóttir (AJ), Erla Friðriksdóttir 
(EF), Eiríkur Snæbjörnsson (ES), Agnes Stefánsdóttir (AS), Sigurður Þórólfsson (SÞ) og 
Trausti Baldursson (TB). 
 
Guðríður Þorvarðardóttir (GÞ) varaformaður forfallaðist. 
 
Fundarritari: Theódóra Matthíasdóttir (TM) 
 
Formaður setti fund kl. 10:30.  
 
Fundargerð 151. fundar 
Afgreiðsla: Fundargerðin var upplesin og samþykkt. 
 
Bréf frá skipulagsfulltrúa Dalabyggðar þar sem óskað er eftir umsögn 
Breiðafjarðarnefndar um deiliskipulag fyrir Innstapoll í Flatey. 
Drög að deiliskipulagi fyrir Innstapoll í Hólsbúðarvogi í Flatey kynnt.  
Afgreiðsla: 
Breiðafjarðarnefnd gerir ekki athugasemd við þessa framkvæmd með þeim fyrirvara að 
hægt verði að nýta það grjót sem til fellur vegna framkvæmdarinnar. Ef opna þarf 
grjótnámur annars staðar á verndarsvæðinu, þarf að leggja það mál sérstaklega fyrir 
nefndina. Jafnframt telur nefndin mikilvægt að farið verði að skilmálum varðandi 
fornleifar sem fram koma í greinargerð deiliskipulagsins. Nefndin leggur einnig til að 
óskað verði eftir umsögn Minjastofnunar Íslands í ljósi þess að nú liggja fyrir nýjar 
upplýsingar um fornleifaskráningu í Flatey sem kynntar voru nefndinni af fornleifafélagi 
Barðstrendinga og Dalamanna. Þar kemur meðal annars fram að við Innstapoll sé eina 
þekkta og sýnilega naustið í Flatey.   
 
Bréf frá skipulagsfulltrúa Helgafellssveitar þar sem óskað er eftir aðstoð nefndarinnar 
við afgreiðslu erindis vegna áforma um uppbyggingu í Húshólma. 
Gögn frá skipulags- og byggingafulltrúa Helgafellssveitar varðandi mögulega 
uppbyggingu á Húshólma lögð fram. 
Afgreiðsla:  
Nefndin vísar í vinnureglur Breiðafjarðarnefndar um feril mála og sjónarmið við 
umsagnir um veitingu byggingarleyfa eða leyfa til mannvirkjagerðar á verndarsvæði 
Breiðafjarðar sem er að finna á heimasíðu nefndarinnar 
(http://www.breidafjordur.is/Breidafjardarnefnd/Vinnureglur/index.htm).  
 
Nefndin telur að framkomnar hugmyndir um byggingar í Húshólma samræmist almennt 
ekki þeim vinnureglum sem nefndin hefur sett sér varðandi byggingar í eyjum á 
Breiðafirði.  
 

http://www.breidafjordur.is/Breidafjardarnefnd/Vinnureglur/index.htm
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Regnskógar norðursins. Rannsókna- og vöktunaráætlun til að meta áhrif þörunga- og 
þang tekju á lífríki Breiðafjarðar. Róbert Arnar Stefánsson, forstöðumaður NSV, kynnir 
stöðu verkefnisins. 
Róbert Arnar Stefánsson og Menja von Schmalensee hafa tekið saman yfirlit yfir 
niðurstöður rannsókna er varða þörunga og þörungavinnslu á mismunandi stöðum í 
heiminum. Róbert gerði nefndinni grein fyrir niðurstöðum gagnaöflunarinnar. Mikilvægt 
er að rannsaka lífríki fjarðarins í heild sinni þegar skoða á áhrif þörunga- og þang tekju 
og hvort hún sé sjálfbær. Í haust mun Náttúrustofan leggja fram grunn að rannsókna- og 
vöktunaráætlun þar sem meðal annars kemur fram forgangsröðun verkefna. Þannig 
verður hægt að nýta veturinn í að afla fjármagns fyrir þær rannsóknir sem nauðsynlegt 
er að ráðast í.  
Afgreiðsla: 
Breiðafjarðarnefnd þakkar kynninguna og lýsir yfir ánægju með að verið sé að undirbúa 
heildstæða rannsókna- og vöktunaráætlun fyrir fjörðinn. 
 
Fornleifaskráning í Flatey og skýrsludrög. Björn Samúelsson, Guðrún Alda Gísladóttir, 
Birna Lárusdóttir og Garðar Guðmundsson frá Fornleifafélagi Barðstrendinga og 
Dalamanna.   
Guðrún Alda Gísladóttir gerði grein fyrir Fornleifafélagi Barðstrendinga og Dalamanna.  
Birna Lárusdóttir gerði grein fyrir skráningu félagsins á fornminjum í Flatey árið 2014 en 
verkefnið var styrkt af Fornminjasjóði, Breiðafjarðarnefnd og Reykhólahreppi. 
Skráningum er lokið og vinnsla skýrslunnar er á lokastigi. Hugmyndir eru uppi um gerð 
fornleifa- og göngukorts fyrir eyjuna og verða þær kynntar betur fyrir nefndinni síðar.  
Afgreiðsla: 
Breiðafjarðarnefnd þakkar fyrir kynninguna og lýsir ánægju með verkefnið. 
 
Fundi Breiðafjarðarnefndar var slitið kl. 14:15. Næsti fundur er áætlaður 18. maí 2016.   
 


