23. fundur haldinn að Vonarstræti 4, Reykjavík, 24. nóvember 2000, kl. 10:00 –
14:00
Mætt: Friðjón Þórðarson, Guðríður Þorvarðardóttir (vék af fundi), Þórólfur Halldórsson,
Ævar Petersen, Jóhannes Gíslason, Magnús A. Sigurðsson.
Friðjón setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna. Hann bað Þórólf að rita fundinn þar
sem Sigríður Stefánsdóttir væri fjarstödd og Guðríður þyrfti að víkja af fundi.

1.

Fundargerð 21. fundar.

Friðjón las fundargerð síðasta fundar. Gerðar voru á henni smávægilegar lagfæringar og
hún samþykkt svo breytt.

1.

Fulltrúi Snæfellinga.

Jón Baldur Sigurðsson sem setið hefur í Breiðafjarðarnefnd fyrir Snæfellinga hefur nú látið
af störfum við Náttúrustofu Vesturlands og tekið við nýju starfi í Sandgerði, og hætt setu í
Breiðafjarðarnefnd. Upplýst var að Róbert Róbertsson dýrafræðingur hefði verið ráðinn til
Náttúrustofu Vesturlands í stað Jóns Baldurs, en alls óvíst væri hvort hann eða hver tæki
sæti Snæfellinga í Breiðafjarðarnefnd.

1.

Fundur formanns með ráðherra.

Friðjón vék að fundi sínum 20. október sl. með umhverfisráðherra, þar sem hann gerði
ráðherra grein fyrir því að nefndin gæti lítið starfað miðað við núverandi fjárveitingar og að
ráðherra hafi engin loforð gefið um frekari fjárveitingar að svo stöddu.

1.

Húsnæðismál nefndarinnar.

Guðríður greindi frá för FÞ, ÞH, ÆP og GÞ í ný húsakynni Náttúruverndar ríkisins að
Skúlagötu 21, 8. nóv. sl. Þar var rætt við Árna Bragason um möguleika á því að nefndin
fengi aðstöðu í hinum nýju húsakynnum Náttúruverndar. Árni sýndi það húsnæði sem til
greina gat komið og gerði útreikninga á því hvað herlegheitin myndu kosta. GÞ kynnti þá
útreikninga, sem eru fyrir eitt skrifstofuherbergi, aðgang að fundarherbergi og starfsmann
í 10% starfi, og er áætlaður kostnaður kr. 300.000 á ári. Einnig gæti komið til greina að
vista nefndina hjá Náttúruverndarráði, í sömu húsakynnum. Þar væri Þröstur
umhverfishagfræðingur ritari og gæti hugsanlega einnig sinnt því fyrir Brfj.nefnd. Málið
þyrfti að ræðast við Kolfinnu, formann Náttúruverndarráðs.
Enn ber að sama brunni með það að umhverfisráðuneytið hefur ekki svarað bréfum
nefndarinnar formlega um hvort það sé raunverulega ætlun ráðuneytisins að breyta því
fyrirkomulagi að vista nefndina í umhverfisráðuneytinu, og ef svo, þá hvar. Ljóst er hins
vegar að slík vistaskipti yrðu dýr fyrir nefndina, kr. 3-500.000 viðbótarkostnaður á ári, auk
stofnkostnaðar við að koma nefndinni fyrir.

1.

Fundur í Skipulagsstofnun.

Friðjón greindi frá fundi sínum og Þórólfs með Stefáni Thors skipulagsstjóra ríkisins 9.
nóvember sl. Á fundinum var Stefáni afhent eintak af verndaráætluninni, og rætt með
hvaða hætti væri best að standa að því að hrinda af stað vinnu við gerð svæðisskipulags
fyrir verndarsvæðið. Stefán taldi best að leita eftir sérstakri fjárveitingu frá Alþingi í þessu
skyni, en nú væri fyrirvari orðinn of skammur vegna fjárlaga næsta árs. Hann kvað
Skipulagsstofnun reiðubúna að aðstoða nefndina við undirbúning málsins s.s. við að halda
fund með fulltrúum þeirra sveitarstjórna sem að málinu koma. Þá tók hann við drögum

nefndarinnar að vinnureglum varðandi veitingu byggingarleyfa á verndarsvæðinu og ætlaði
að láta sitt fólk yfirfara þau.
Þá hittu FÞ og ÞH að máli Unnstein Gíslason sem hefur m.a. haft með Breiðafjarðar-svæðið
að gera hjá Skipulagsstofnun.
Hér vék GÞ af fundi.

1.

Fjárlagatillögur.

Friðjón las drög að bréfi sínu til umhverfisráðherra vegna fjárlagatillagna og rökstuðning
með því.
Farið var ítarlega yfir þau drög að greinargerð með fjárlagatillögunum sem ÆP, MS, GÞ og
ÞH höfðu unnið og lagt fyrir fundinn.
Þá var farið yfir drög ÞH að bréfi til menntamálaráðherra og umhverfisráðherra varðandi
tillögu um tilnefningu verndarsvæðis Breiðafjarðar á Heimsminjalistann.
GÞ, ÆP og ÞH falið að ljúka samhæfingu á texta til útsendingar með fjárlagatillögunum og
ÆP tók að sér að taka þetta saman í bréf.

1.

Svæðisskipulag.

Samantekt ÞH 24/11/00 um svæðisskipulagið lögð fram og rædd. Nefndin er sammála um
nauðsyn þess að svæðisskipulag fyrir verndarsvæðið í heild verði unnið.

1.

Lagabreytingar.

Samantekt ÞH 24/11/00 um breytingar á 2. gr. og 7. gr. laga um vernd Breiðafjarðar lögð
fram og rædd. Nokkur umræða varð um hugmyndirnar, og var nefndin sammála um að
útvíkkun á ytri mörkum verndarsvæðisins væri nauðsynleg, ekki síst til að ná til helstu
menningarminja á landi sem tengjast Breiðafirði. Samþykkt var að leggja til að mörk
verndarsvæðisins til landsins væru dregin við 300 metra frá stórstraumsflæðarmáli, en þó
aldrei skemmra en 250 metra.
Næsti fundur fyrirhugaður um miðjan desember.
Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 14.00.

	
  

