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B.t. ráðherra           

Skuggasundi 1  

101 Reykjavík  

 

Efni: Ósk um endurskoðun laga nr. 54/1995 um vernd Breiðafjarðar 

Breiðafjörður nýtur verndar skv. lögum nr. 54/1995. Tilgangur laganna er eins og fram kemur í 1. gr. 

„að stuðla að verndun Breiðafjarðar, einkum landslags, jarðmyndana, lífríkis og menningarminja“.  

Breiðafjarðarnefnd er umhverfisráðherra til ráðgjafar um allt það er lýtur að framkvæmd laganna og 

í henni eiga sæti sjö menn, sem ráðherra skipar til fjögurra ára í senn samkvæmt tilnefningum. 

Ráðherra skipar formann og varaformann án tilnefningar.   

Lögin um vernd Breiðafjarðar eru orðin 22 ára gömul og hafa aldrei verið endurskoðuð, þó á þeim 

hafi verið gerðar lítilsháttar breytingar vegna annarra lagabreytinga. Síðustu misserin hefur verið 

rætt, bæði innan og utan Breiðafjarðarnefndar, að tími sé kominn til að endurskoða lögin. Er 

endurskoðun laganna og setning reglugerða, í því skyni að styrkja vernd Breiðafjarðar, meðal annars 

nefnd sem eitt af forgangsatriðum næstu ára í Verndaráætlun Breiðafjarðar 2014-2019. Skerpa þurfi 

á lögunum til þess að þau geti þjónað markmiðum sínum. Þau þurfi að gera haldbærari, skýrari og 

áhrifameiri.  

Við endurskoðunina vill Breiðafjarðarnefnd leggja áherslu á sex meginatriði:   

1) Gildissvið laganna: mörk verndarsvæðis Breiðafjarðar. 

2) Stækkun verndarsvæðis Breiðafjarðar. 

3) Að lögin endurspegli í ríkari mæli alþjóðasamninga á sviði náttúruverndar sem Íslendingar 

hafa fullgilt og stefnumörkun íslenskra stjórnvalda í umhverfismálum.  

4) Fyrirkomulag stjórnar og reksturs verndarsvæðis Breiðafjarðar. 

5) Skýrar reglur og refsiákvæði. 

6) Setning reglugerða sem styðja og skýra lög um vernd Breiðafjarðar. 

Breiðafjarðarnefnd hvetur umhverfis- og auðlindaráðherra til þess að beita sér fyrir því að lög um 

vernd Breiðafjarðar verði endurskoðuð með það að markmiði að efla vernd þessa einstaka svæðis 

með tilliti til náttúru- og menningarminja.  

 

Virðingarfyllst f.h. Breiðafjarðarnefndar, 

 

Erla Friðriksdóttir, formaður 

 

Fylgiskjöl:  

1. Greinargerð Breiðafjarðarnefndar um endurskoðun laga um vernd Breiðafjarðar nr. 54/1995. 

2. Samantekt starfshóps umhverfisráðherra um úttekt á lögum nr. 54/1995 um vernd Breiðafjarðar: 

http://www.nsv.is/pdfskjol/uttekt_log_um_vernd_Breidafjardar_des_2010.pdf.   

http://www.nsv.is/pdfskjol/uttekt_log_um_vernd_Breidafjardar_des_2010.pdf


 

Tímabær endurskoðun laga nr. 54/1995 um vernd 

Breiðafjarðar - Greinargerð Breiðafjarðarnefndar  

Gildissvið laganna: mörk verndarsvæðis Breiðafjarðar  
Breiðafjarðarnefnd leggur til að lögum um vernd Breiðafjarðar verði breytt svo þau kveði skýrt á 

um mörk verndarsvæðisins til lands og sjávar; hversu langt verndarsvæðið nær upp á land og hvort 

hafsvæðið innan verndarsvæðisins; þ.m.t. sjórinn sjálfur og hafsbotninn, sé hluti þess. Stjórnun 

verndarsvæðisins yrði mun markvissari og árangursríkari ef hafsbotn, vatnsbolur, fjörur, eyjar, 

hólmar og sker nytu verndar enda um að ræða órjúfanlega vistfræðilega heild.  

Allt frá því að lög um vernd Breiðafjarðar voru sett hafa menn ekki verið á eitt sáttir um mörk 

verndarsvæðisins. Í 2. gr. laganna er kveðið svo á um mörkin: „Ákvæði laganna taka til allra eyja, 

hólma og skerja á Breiðafirði ásamt fjörum í innri hluta fjarðarins sem markast af línu dreginni frá 

Ytranesi á Barðaströnd við fjörðinn norðanverðan í Hagadrápssker um Oddbjarnarsker, Stagley og 

Höskuldsey í Vallabjarg að sunnanverðu“. Ekki er með skýrum hætti kveðið á um gildissvið laganna, 

þ.e. hversu langt út á sjó eða upp á meginlandið þau ná. Mikilvægt er að skýra mörk svæðisins upp á 

land, en almennt er talið að þau miðist við mörk stórstraumsflóðs eða fjörukamb ofan 

stórstraumsflóðs. Vegna sjávartengdra minja og nytja kann hins vegar að vera eðlilegt að draga 

mörkin fjær sjó. Útfærsla þess yrði þó að vera í samvinnu við og með samþykki sveitarfélaganna. Þá 

þarf að taka af tvímæli um það að verndin taki til sjávarins sjálfs og sjávarbotnsins þannig að litið sé á 

hafsvæðið sem órjúfanlega vistfræðilega heild.  

Breiðafjarðarnefnd leggur til að skoðaðir verði kostir þess að stofnað verði hafverndarsvæði á 

Breiðafirði en þau eru skilgreind sem vatnsbolur, fjörur eða hafsvæði ásamt lífríki og 

menningarminjum, sem verndað er með lögum eða öðrum skilvirkum leiðum. Hafverndarsvæðum 

má í grunninn skipta í tvo flokka; annars vegar þar sem leyfð er sjálfbær nýting, eins og yrði í tilfelli 

Breiðafjarðar, og hins vegar svæði sem eru alfriðuð. Markmið með verndarsvæðum í hafi er að ná 

utan um stjórn svæðanna þannig að saman fari nýting og vernd á öllum stigum.  

Stækkun verndarsvæðis Breiðafjarðar 
Breiðafjarðarnefnd leggur til að skoðaðir verði möguleikar á stækkun verndarsvæðis Breiðafjarðar 

til vesturs svo að það nái yfir Breiðafjörð allan.  

Allt frá árinu 2004 hafa fulltrúar sveitarfélaga við fjörðinn ásamt fulltrúum Breiðafjarðarnefndar verið 

sammála um að tímabært sé að styrkja vernd Breiðafjarðar með því að vinna að því að allt 

Breiðafjarðarsvæðið, frá Öndverðarnesi í suðri til Bjargtanga í norðri, verði hluti af verndarsvæðinu. 

Þar með myndi verndarsvæði Breiðafjarðar tengja saman mikilvægar náttúruperlur Breiðafjarðar, 

Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls og stærstu fuglabyggðar við N-Atlantshaf, Látrabjarg, um leið og það 

myndaði eðlilegri landfræðilega heild.  

Alþjóðasamningar á sviði náttúruverndar og stefnumörkun íslenskra 

stjórnvalda í umhverfismálum  
Lög um vernd Breiðafjarðar þurfa að endurspegla alþjóðasamninga mun betur, t.d. samninginn um 

líffræðilega fjölbreytni, sem og stefnumörkun íslenskra stjórnvalda í umhverfismálum eins og hún 



kemur fram t.d. í „Velferð til framtíðar“ og stefnumörkun Íslands um framkvæmd Samningsins um 

líffræðilega fjölbreytni og í loftslagsmálum. 

Frá því að lög um vernd Breiðafjarðar voru sett fyrir 22 árum hefur margt breyst varðandi 

alþjóðastarf í náttúruvernd og aðild Íslendinga að því. Sömuleiðis hafa stjórnvöld markað sér stefnu á 

ýmsum sviðum umhverfismála og sett hafa verið ný heildarlög um náttúruvernd. Þetta þurfa lögin 

um vernd Breiðafjarðar að endurspegla.  

Fyrirkomulag stjórnar og reksturs verndarsvæðis Breiðafjarðar 
Breiðafjarðarnefnd telur brýnt að komið sé á fastri starfsemi um vernd Breiðafjarðar. Að rekstur  

svæðisins færist í sambærilegt horf og rekstur Vatnajökulsþjóðgarðs, enda heimamenn lengi barist 

fyrir meiri sjálfsstjórn yfir þjóðgarðinum Snæfellsjökli og öðrum friðlýstum svæðum með 

Vatnajökulsþjóðgarð að fyrirmynd. Með starfsmanni/starfsmönnum sem sjá um að vinna verkefni 

á verndaráætlun, sinna eftirliti, sjá um fræðilega og fjárhagslega þætti er varða rekstur svæðisins 

sem og að auka fræðslu og önnur samskipti við íbúa og ferðamenn.   

Allt frá setningu laga um vernd Breiðafjarðar hefur engin föst starfsemi um daglegan rekstur 

verndarsvæðisins verið til staðar. Nefndin hefur frá árinu 2001 verið vistuð hjá Náttúrustofu 

Vesturlands skv. þjónustusamningi um umjón og rekstur nefndarinnar og hefur einn starfsmaður 

stofunnar sinnt því verki í 25% starfshlutfalli. Að öðru leyti hefur Breiðafjarðarnefnd aldrei haft 

starfsmann á sínum vegum heldur samið við stofnanir eða einstaklinga um ýmis verkefni. 

Breiðafjarðarsvæðið er því hvorki rekið sem verndarsvæði líkt og þjóðgarður eða friðland né heldur 

eins og önnur svæði sem vernduð eru með sérlögum eins og Vatnajökulsþjóðgarður, 

Þingvallaþjóðgarður eða Mývatnssvæðið.  

Árið 2014 var ný verndaráætlun fyrir svæðið samþykkt og gefin út. Þó hefur með öllu verið óráðið 

hvernig framkvæma eigi verkefni í áætluninni með markvissum hætti og framfylgja þannig lögum um 

vernd Breiðafjarðar. Breiðafjarðarsvæðið er einstakt svæði bæði hvað varðar menningar- og 

náttúruminjar og er það meðal annars á yfirlitsskrá Íslands á Heimsminjalista. Breiðafjarðarnefnd 

telur að brýn þörf sé á því að koma á fastri starfsemi um vernd Breiðafjarðar og leggur til að horft 

verði til skipurits Vatnajökulsþjóðgarðs hvað það varðar. Á svæðinu yrði því starfsmaður/starfsmenn 

sem ynnu verkefni á verndaráætlun, sinntu eftirliti, sæju um fræðslu og önnur samskipti við íbúa og 

ferðamenn auk þess að vinna að frekari styrkingu verndarsvæðisins.  

Skýrar reglur og refsiákvæði  
Breiðafjarðarnefnd telur brýnt að lög um vernd Breiðafjarðar verði styrkt með því að gera þau 

skýrari og tilgreina þau refsiákvæði sem gilda við brot á lögum og reglum sem um verndarsvæðið 

gilda.  

Eins og lögin eru í dag eru þau fremur óskýr og hægt að túlka þau á marga vegu. Mikilvægt er að 

draga upp skýran ramma utan um þær reglur sem eiga við á verndarsvæði Breiðafjarðar og tilgreina 

þau refsiákvæði sem gilda ef brotið er í bága við þær. 

Setning reglugerða sem styðja og skýra lög um vernd Breiðafjarðar  
Breiðafjarðarnefnd telur mikilvægt að samhliða endurskoðun laga um vernd Breiðafjarðar verði 

gefnar út reglugerðir um náttúru- og menningarminjar, þar sem meðal annars er fjallað um 

verndarviðmið og útfærslu verndaraðgerða en öll meginverndarviðmið verði í lögunum sjálfum.  



Í 5. gr. laga um vernd Breiðafjarðar er gert ráð fyrir að settar séu tvær reglugerðir að fengnum 

tillögum Breiðafjarðarnefndar. Annars vegar setji umhverfis- og auðlindaráðherra reglugerð um 

ýmsar verndaraðgerðir á grundvelli laganna og hins vegar setji mennta- og menningarmálaráðherra 

reglugerð um vernd menningarsögulegra minja.  

Hvorug framangreindra reglugerða hefur verið sett og hefur það valdið óhagræði fyrir stjórnsýslu 

svæðisins þar sem lítil eða engin viðmið er að finna í lögunum um hvað teljist verndarvert og hvernig 

skuli staðið að vernd einstakra náttúru- og menningarminja. Skortur á skýrum viðmiðum um 

leyfisveitingar eykur líkur á að ósamræmi sé í ákvarðanatöku m.t.t. markmiða laga um vernd 

Breiðafjarðar.  

Ítarefni: 

Samantekt starfshóps umhverfisráðherra frá 2010 um úttekt á lögum nr. 54/1995 um vernd 

Breiðafjarðar: http://www.nsv.is/pdfskjol/uttekt_log_um_vernd_Breidafjardar_des_2010.pdf  
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