
  

 

 

1 

 
97. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 4. febrúar 2009 í Stykkishólmi 
Mætt:   Kolbrún Reynisdóttir formaður, Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður, 
Þórólfur Halldórsson, Ásgeir Gunnar Jónsson, Eiríkur Snæbjörnsson, Sigurður Þórólfsson, 
Magnús A. Sigurðsson og Trausti Baldursson, varamaður Þorleifs Eiríkssonar, sem boðaði 
forföll vegna veikinda. 
 
Fundarritari: Sigríður E. Elisdóttir.  
 
Formaður setti fund kl. 10:30.  
 
Áður en gengið var til dagskrár bar formaður upp tillögu að breytingu á boðaðri dagskrá 
þar sem erindi hafði borist frá Skipulagsstofnun. Gleymst hafði að senda 
Breiðafjarðarnefnd erindið á tilsettum tíma.  
Afgreiðsla:   Til að tefja ekki málið samþykktu nefndarmenn það sem dagskrárlið. 
 
Dagskrá: 
 
Fulltrúi Náttúrfræðistofnunar Íslands og náttúrustofa í Breiðafjarðarnefnd 
Lagt var fram afrit af bréfi Róbert Arnars Stefánssonar, fulltrúa Náttúrufræðistofnunar 
Íslands og náttúrustofanna á Vesturlandi og Vestfjörðum í Breiðafjarðarnefnd, til 
umhverfisráðherra þar sem hann óskar eftir lausn frá störfum sem varamaður í 
nefndinni.  Stofnanirnar tilnefna Trausta Baldursson sem varamann í stað Róberts. 
Afgreiðsla:  Formaður greindi frá því að leyfi hafi fengist fyrir því hjá Magnúsi 
Jóhannessyni ráðuneytisstjóra að Trausti Baldursson sitji þennan fund sem varamaður 
Þorleifs Eiríkssonar þó erindi Róberts hafi ekki hlotið formlega afgreiðslu hjá 
umhverfisráðuneytinu.   
  
Fundargerð 96. fundar 
Formaður las upp fundargerð 96. fundar.   
Afgreiðsla:  Fundargerðin var samþykkt eftir að gerð var minniháttar breyting á bókun 
einnar afgreiðslu.  Trausti sat hjá við afgreiðslu á breytingunni þar sem hann sat ekki 96. 
fund. Formaður þakkaði Þórólfi og Magnúsi fyrir vinnu varðandi undirbúnng á 
atvinnuskapandi verkefnum á verndarsvæði Breiðafjarðar.   
 
Vegagerð á milli Eiðis í Vattarfirði og Þverár í Kjálkafirði  
Lagt var fram erindi frá Skipulagsstofnun, dags. 2. febrúar 2009, þar sem óskað er eftir 
umsögn Breiðafjarðarnefndar um hvort fyrirhuguð vegagerð á milli Eiðis í Vattarfirði og 
Þverár í Kjálkafirði væri matsskyld.  Nokkrar umræður fóru fram um málið. 
Lagðar voru fram til kynningar umsagnir frá Umhverfisstofnun og Náttúrufræðistofnun 
Íslands. 
Þórólfur lagði fram tillögu að svarbréfi til Skipulagsstofnunar.  Tillaga Þórólfs var rædd og 
gerðar á henni breytingar. 
Afgreiðsla: Umsögn til Skipulagsstofnunar var samþykkt svohljóðandi: 
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Í 2. gr. laga nr. 54/1995 um vernd Breiðafjarðar er verndarsvæði Breiðafjarðar afmarkað. 
Hluti umræddrar framkvæmdar er innan marka þess. Nánar er þar um að ræða þær 
veglínur sem þvera Mjóafjörð og Kjálkafjörð, bæði innri og ytri kostir og falla undir c lið 
10. töluliðar 2. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. 
 Að mati Breiðafjarðarnefndar skulu þessir tilteknu hlutar framkvæmdarinnar 
háðir mati á umhvefisáhrifum vegna staðsetningar framkvæmdarinnar innan 
verndarsvæðis Breiðafjarðar og þess tilgangs laga um vernd Breiðafjarðar að stuðla að 
verndun Breiðafjarðar í þessu tilviki einkum lífríkis fjarðarins. Eðli framkvæmdarinnar er 
að mati Breiðafjarðarnefndar svipað þverunum annarra fjarða við Breiðafjörð sem hafa 
staðist mat á umhverfisáhrifum s.s. Kolgrafafjarðar, Þorskafjarðar, Djúpafjarðar og 
Gufufjarðar, þó umfangið sé trúlega heldur minna. 
 Breiðafjarðarnefnd bendir á þann kost að skipta framkvæmdinni upp í áfanga,  
matsskylda og ómatsskylda. 
 
 
Umsagnir um drög að Verndaráætlun fyrir Breiðafjörð 
Lagðar voru fram eftirfarandi athugasemdir og þær ræddar á viðkomandi stað í texta 
verndaráætlunarinnar: 

a. Athugasemdir Grundarfjarðarbæjar, dags. 4. desember 2008 
b. Athugasemdir Náttúrufræðistofnunar Íslands, dags. 4. desember 2008 
c. Athugasemdir Stykkishólmsbæjar, dags. 10. desember 2008 
d. Umsgön Helgafellssveitar, dags. 8. desember 2008 
e. Athugasemdir Náttúrustofu Vesturlands, dags. 14. janúar 2009 
f. Umsögn Náttúrustofu Vestfjarða, dags. 2. febrúar 2009 

Afgreiðsla: Á næsta fundi verður fram haldið vinnu við yfirferð verndaráætlunar. 
 
 
Önnur mál 
 
Vinnufundur um menningarminjar, 17. til 18. apríl 2009 
Magnús sagði frá því að undirbúningsnefnd vegna vinnufundar um menningarminjar 
skipa Magnús A Sigurðsson, Svavar Sigmundsson og Ragnar Edvardsson.   
Nú hafa 9 manns tilkynnt þátttöku en gert er ráð fyrir að 12-15 manns verði á 
vinnufundinum. 
Afgreiðsla: Undirbúningsvinnu verður haldið áfram. 
 
 
Starfsskýrsla 2008 
Starfsskýrsla Breiðafjarðarnefndar hefur verið samþykkt og verður afhent 
umhverfisráðherra á næstunni.  Skýrslan verður gerð aðgengileg á heimasíðu 
nefndarinnar. 
 
Fundi var slitið kl. 16:30. 
Næsti fundur ákveðinn 5. mars nk. kl. 10:30 í Stykkishólmi. 


