21. fundur haldinn að Vonarstræti 4, Reykjavík, 13. september 2000, kl. 14:00 18:30.
Á fundinn mættu: Friðjón Þórðarson, Guðríður Þorvarðardóttir, Þórólfur Halldórsson Jón
Baldur Sigurðsson, Guðmundur Ólafsson, Ævar Petersen, og Sigurður Þórólfsson.
Forföll boðuðu: Jóhannes Gíslason og Sigríður Stefánsdóttir, ritari.
Ritari var: Guðríður Þorvarðardóttir.
Formaður bauð fundarmenn velkomna, sagði frá því að þetta væri síðasti fundur Jóns
Baldurs með nefndinni þar sem hann er búinn að taka við nýju starfi. Var Jóni þakkað gott
en stutt samstarf í verndarmálum Breiðafjarðar.
Formaður dreifði dagskrá fundarins og einnig blaði Jóhannesar þar sem hann boðar forföll
og kynnir skoðanir sínar á nokkrum dagskrárliðum.

•

Fundargerð síðasta fundar sem haldinn var í Stykkishólmi, 15. ágúst 2000, kl.
12:00 - 15:45.

Fundargerð samþykkt með lítilsháttar athugasemdum.

•

Fundur með fulltrúum umhverfisráðuneytisins

Kynning á fundi fulltrúa Breiðafjarðarnefndar (FÞ, GÞ, SS) með fulltrúum
umhverfisráðuneytisins þeim Magnúsi Jóhannessyni og Þórði Ólafssyni þann 28. ágúst
síðastliðinn þar sem óskað var eftir upplýsingum og afstöðu ráðuneytisins til:
Starfsaðstöðu Breiðafjarðarnefndar, fjármál nefndarinnar og setu áheyrnarfulltrúa á
fundum nefndarinnar.

•

•

•

•

•

•

Friðjón og Guðríður kynntu niðurstöður fundarins. Meðal þess sem fram kom var að
Þórður Ólafsson hafði í janúar síðastliðinn óskað eftir því að Friðjón ræddi við Rögnu
Ívarsdóttur, formann stjórnar Náttúrustofu Vesturlands um vistun Breiðafjarðarnefndar
hjá stofunni. Þórði var bent á að í janúar 2000 var ekki búið að skipa fulltrúa í
Breiðafjarðarnefnd og Friðjón því umboðslaus. Einnig hefur Breiðafjarðarnefnd ekki borist
erindi ráðuneytisins um það að tilhögun sbr. bréf ráðuneytisins frá janúar 1999 um
starfsaðstöðu og ritara nefndarinnar eigi að breyta. Nefndarmenn voru sammála um að
ekki væri tímabært að ræða um breytta högun á vistun nefndarinnar enda ekki komið
skriflegt erindi frá umhverfisráðuneytinu eins og lofað var á áðurnefndum fundi með
fulltrúum ráðuneytisins.
Bent var á að ef nefndin verður flutt frá ráðuneytinu geti orðið um verulega aukin útgjöld
af annars naumum fjárframlögum til nefndarinnar, þ.e. 1.5 milljónir árið 2000 og skv
upplýsingum sem fram komu á fundinum er tillaga ráðuneytisins fyrir árið 2001 óbreytt
upphæð.
Þar sem brýnt er að Breiðafjarðarnefnd hafi fasta starfsaðstöðu og ritara. Samþykkt var
að skrifa ráðuneytinu og spyrja hvort ráðuneytið hafi í hyggju að breyta fyrirkomulagi
nefndarinnar frá því sem kynnt var í áðurnefndu bréfi ráðuneytisins frá janúar 1999 og þá
hvernig.
Á fundinum var einnig leitað álits ráðuneytisins á setu áheyrnarfulltrúa í
Breiðafjarðarnefnd, þ.e. í samræmi við beiðni forstöðumanns Náttúrustofu Vestfjarða. Það
var skoðun ráðuneytisins að ekki væri réttlætanlegt að Náttúrustofa Vestfjarða fengi sæti
fyrir áheyrnarfulltrúa en Breiðafjarðarnefnd gæti hinsvegar boðið varamönnum að sitja
fundina sem áheyrnarfulltrúar svo framarlega að kostnaður við setuna væri alfarið á
þeirra ábyrgð.
Niðurstaða nefndarinnar var að hafna beiðni Náttúrustofu Vestfjarða um setu
áheyrnarfulltrúa þar sem stofan ásamt Náttúrustofu Vesturlands og Náttúrufræðistofnun
Íslands eiga samkvæmt lögum um vernd Breiðafjarðar sameiginlegan fulltrúa í nefndinni
og einn til vara.

Forgangsröðun verkefna skv. verndaráætlun.

•

Nefndarmenn fóru yfir verkefnalista áætlunarinnar og var ákveðið að ritari taki saman
niðurstöður og sendi nefndarmönnum. Á milli funda verði síðan unnið að svari við bréfi
ráðuneytisins frá 19. júlí síðastliðinn og borin fram ósk um fjárframlög fyrir næsta ár.

•

Erindi Vegagerðarinnar dags. 8.8. 2000 vegna fyrirhugaðrar vegagerðar milli
Eyrar í Kollafirði og Vattarnes í Reykhólahreppi, Austur Barðastrandarsýslu.
Þórólfur Halldórsson mætti á kynningarfundi Vegagerðarinnar um fyrirhugaðar
vegaframkvæmdir í Reykhólahreppi, Austur Barðastrandarsýslu 26. ágúst sl. í
Króksfjarðarnesi. Nefndarmönnum var sýnd leiðin á korti sem unnið er eftir nýlegum
loftmyndum í lit. Í botni Skálmarfjarðar liggur vegurinn yfir áreyrar nokkuð ofan við fjöru.
Við Kollafjörð þar sem vegurinn liggur næst sjó er hann að mestu í núverandi vegstæði.
Við Sveinungseyri er farið niður fyrir núverandi vegstæði og niður í fjöru en ofan við
núverandi veg er mikið klapparholt. Óskað var eftir nánari upplýsingum um fjöruna neðan
við Sveinungseyri og kom fram að þar er um að ræða grjótfjöru með bóluþangi.
Nefndarmenn voru sammála um að óska eftir rannsóknaskýrslum sem nefndar eru í tölulið
8 a, b,og c, þ.e. um fuglalíf, fjörur, gróðurfar og fornleifakönnun.
Niðurstaða nefndarinnar er að gera ekki athugasemd við legu vegarins samkvæmt
uppdrætti og lýsingu Vegagerðarinnar. Hinsvegar óskar Breiðafjarðarnefnd eftir nánari
upplýsingum um efnistökusvæði ef þau falla innan verndarsvæðisins skv. lögum um vernd
Breiðafjarðar.

•

•

•

Erindi Vegagerðarinnar dags. 16.8.2000 vegna frumáætlunar að vegagerð um
Kolgrafafjörð.

Erindinu fylgdu eftirfarandi gögn: Kort sem sýna legu vegarins, skýrslur Líffræðistofnunar
Háskólans, Kolgrafafjörður - Rannsóknir á flóru og gróðri, höf. Þóra Ellen Þórhallsdóttir,
des. '99 og Rannsóknir á lífríki í Kolgrafafirði - Fuglar, fjörur og sjávarbotn, höf. Agnar
Ingólfsson, nóv. '99, skýrsla Fornleifafræðistofnunar, Fornleifaskráning vegna mats á
umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar vegagerðar frá Berserkseyri að Vindási í Eyrarsveit,
Snæfellssýslu, höf. Bjarni F. Einarsson.
Vegagerðin óskar eftir umsögn Breiðafjarðarnefndar á leið 1 með byggingu stuttrar brúar.
Að mati nefndarmanna mun stutt brú hafa sömu afleiðingar og vegaframkvæmdin yfir
Gilsfjörð. Einnig kom fram að í skýrslu Agnars Ingólfssonar er lagst gegn leið 1 með stuttri
brú og er það m.a. vegna margæsa og rauðbrystings. Jón Baldur benti einnig á að í
nýlegum rannsóknum Jóns B. Pálssonar og Einars Hjörleifssonar kemur fram að
uppeldisstöðvar skarkola eru í fjöru Kolgrafafjarðar en slíkar uppeldisstöðvar er búið að
skemma við Lárós og í Gilsfirði vegna framkvæmda. Guðmundur benti á að leið 1 fari yfir
fornminjar.
Niðurstaða nefndarinnar er að leggjast gegn leið 1 með stuttri brú þar sem ekki er tryggt
að full vatnsskipti verða, þar eru fæðusvæði eins og t.d. margæsa og rauðbrystings og
einnig að við framkvæmdina skerðist varpsvæði æðarfugls.

•

Drög að reglum Breiðafjarðarnefndar vegna húsbygginga á verndarsvæðinu.

Dreift til nefndarmanna, frestað til næsta fundar.

•

Stagley

Frestað til næsta fundar.

•

Friðlýsing þorpsins í Flatey

Frestað til næsta fundar.

•

Heimsókn Rögnu Ívarsdóttur, form. stjórnar Náttúrustofu Vesturlands.

Kom ekki.

•

Önnur mál.

Ævar óskað eftir því að kynna tvö mál varðandi Breiðafjörð.

•
•

Samantekt um starfsemi Breiðafjarðar sem send hefur verið WWF ásamt
verndaráætluninni. Samantektinni var dreift til nefndarmanna.
Nýleg skýrsla IUCN, Arctic Task Force, en Ævar telur þar alvarlegar rangfærslur um
verndarsvæði Breiðafjarðar.

Fundi slitið kl. 18:30

	
  

