
31. fundur Breiðafjarðarnefndar, 
haldinn 24. janúar 2002, kl. 11:00 til 14:30 á Náttúrustofu Vesturlands, 

Stykkishólmi. 

 
Mættir:  Friðjón Þórðarson formaður, Ásgeir Gunnar Jónsson, Ævar Petersen, Sigurður 
Þórólfsson, Magnús A. Sigurðsson og Eiríkur Snæbjörnsson, varamaður Jóhannesar 
Gíslasonar. 
Róbert A. Stefánsson, forstöðumaður Náttúrustofu Vesturlands, sat fundinn frá kl. 12:10 til 
kl. 14:00. 

Fundarritari: Sigríður Elisdóttir. 
Formaður setti fundinn kl. 11:00 og tilkynnti forföll nefndarmannanna Guðríðar 
Þorvarðardóttur, sem var erlendis, Þórólfs Halldórssonar, sem ekki komst vegna ófærðar 

um Klettsháls og Jóhannesar Gíslasonar, sem komst heldur ekki vegna ófærðar. 
 
DAGSKRÁ FUNDARINS 

 
Fundargerðir síðustu tveggja funda 
Formaður las upp fundargerð 29. fundar og var hún samþykkt.  Þá las hann upp 

fundargerð 30. fundar, sem einnig var samþykkt. 

 
Ítrekun á bréfi til Umhverfisráðuneytisins 
Lögð voru fram drög að bréfi til Umhverfisráðuneytisins, þar sem ítrekuð er ósk 
Breiðafjarðarnefndar, eftir upplýsingum um það, hvort búið sé að veita undanþágu til 
siglinga í nágrenni arnarsetra innan verndarsvæðisins og þá hvaða aðilum.  Þá er þar 
óskað eftir upplýsingum um, hvernig ráðuneytið kynnir sjófarendum á verndarsvæðinu 
reglur sem gilda um siglingar í nágrenni arnarsetra á vorin og fyrri hluta sumars. 

Afgreiðsla:  Drög þessi voru samþykkt. 

 
Vinnureglur vegna byggingarleyfa á verndarsvæði Breiðafjarðar 
Formaður las upp bréf frá Þórólfi, þar sem fram koma hans tillögur að reglum 
Breiðafjarðarnefndar um feril mála og sjónarmið við umsagnir um veitingu byggingar- eða 
framkvæmdaleyfa á verndarsvæði Breiðafjarðar.   
Hugmyndir Þórólfs þóttu góðar og voru ræddar.  Hugsanlegt væri þó, að einhverra frekari 
gagna þyrfti að afla, umfram þeirra sem kæmu fram í ferlinu, áður en Breiðafjarðarnefnd 
tæki málið fyrir, þar sem engar upplýsingar um lífríki og útlitsþætti eru í gögnunum. 

Afgreiðsla:  Ákveðið var að fresta afgreiðslu málsins þar til Þórólfur verður viðstaddur. 
 
Keikó 
Tekið var fyrir erindi Halls Hallssonar, f. h. Keikó samtakanna á Íslandi, dags. 16. des. 
2001, þar sem samtökin óska eftir heimild Breiðafjarðarnefndar til þess að flytja 
háhyrninginn Keikó til Stykkishólms og halda skepnuna þar svo lengi sem hún lifir eða er 
undir mannahöndum. 
Róbert kynnti stöðu málsins og svaraði nokkrum spurningum nefndarmanna. 
Afgreiðsla:  Breiðafjarðarnefnd féllst á flutning háhyrningsins Keikó til Stykkishólms fyrir 

sitt leyti. 
 
Þóknanir til nefndarmanna 
Formaður sagði frá því að hann og Guðríður hafi sent bréf til Þóknananefndar, þar sem 



spurst var fyrir um það, hvort Þóknananefnd fallist á, að nefndarmönnum verði greitt fyrir 
viðbótar vinnuframlag á tímabilinu október 1999 til desember 2000, sem nefndarmenn 
telja sig eiga inni skv. reglum sem áður var farið eftir.  Þá óskuðu þau eftir svari við 
bréfinu fyrir þennan fund ef mögulegt væri. 
Ekki barst svar við bréfinu fyrir fundinn. 

Afgreiðsla:  Málinu var frestað uns svar hefur fengist frá Þóknananefnd. 
 
Drög að starfsskýrslu  
Lögð voru fram á fundinum drög að starfsskýrslu fyrir árið 2001.  Nefndarmenn höfðu 
kynnt sér skýrsluna. 

Afgreiðsla:  Drög starfsskýrslunnar voru samþykkt án athugasemda. 
 
Vöktun á lífríki Gilsfjarðar 
Lögð voru fram drög að bréfi til Vegagerðarinnar, unnin af Guðríði, þar sem óskað er eftir 
upplýsingum um vöktun á lífríki Gilsfjarðar í tengslum við framkvæmd Vestfjarðavegar nr. 
60 um Gilsfjörð.  Fram kom í drögunum að samkvæmt úrskurði skipulagsstjóra frá 26. 
ágúst 1994 á grundvelli laga nr. 63/1993 voru m. a. sett eftirfarandi skilyrði “Að 
Vegagerðin fylgist með þeim umhverfisáhrifum sem framkvæmdin kann að valda, svo 
hægt verði að bera saman núverandi spár um breytingar á náttúrunni og viðbrögð 
umhverfisins í raun eftir framkvæmd.”  
Fram kom á fundinum að eftirfarandi skilyrði hafi einnig verið sett;  “Æskilegt er að 
Vegagerðin reyni að haga framkvæmdum þannig, að framkvæmdum næst arnarsetrum í 
Gilsfirði sé haldið í lágmarki á tímabilinu febrúar til júní, eftir því sem tök eru á.”   
Þá var lögð fram áætlun um rannsóknir um lífríkisathuganir, veðurfarsathuganir, 
ísathuganir og vatnamælingar og var áætlað að halda þeim áfram í 3 til 5 ár. 

Afgreiðsla:  Ákveðið var að bæta seinna skilyrðinu inn í bréfið og voru drögin samþykkt. 
 
Friðlýsing Flateyjar 
Magnús sagði frá því að uppi hafi verið hugmyndir um að friða húsin í Flatey.  Þörf væri á 
að setja inn breytingar í deiliskipulag Flateyjar, þar sem inn komi hverfisvernd.  Þarna gæti 
Breiðafjarðarnefnd orðið Reykhólahreppi að liði við að semja reglur og ákvæði inn í þessa 
hverfisvernd. 
Afgreiðsla:  Magnús tók að sér að kanna grundvöllinn fyrir þessu og Ævar tók að sér að 

ræða málið við framfarafélagið í Flatey. 

  
ÖNNUR MÁL 

 
Forgangsröðun verkefna árið 2002 
Fram kom að taka þurfi afstöðu til þess, hvaða verkefni eiga að fara í mestan forgang á 
árinu.  Rædd voru fjármál nefndarinnar og það hversu takmarkað fjárhagslegt svigrúm 
nefndin hafi til athafna á árinu.   Ljóst sé að nefndin fái aldrei úthlutað því fjármagni sem 
hún óskaði sér til athafna og hugsanlegt væri því að leita til annarra styrktaraðila með 
fjármagn.  Þá voru nefndarmenn sammála um að æskilegt væri að byrja á því að útbúa 
kynningarbækling og/eða veggspjald, þar sem verndarsvæðið Breiðafjörður og 
Breiðafjarðarnefnd væru kynnt fyrir almenningi og aðilum í ferðaþjónustu.  Hugsanlegt 
væri að sveitarstjórnirnar á svæðinu hefðu áhuga á að koma að þessu og að gerð 
skipulags á verndarsvæðinu óháð skipulagi sveitarfélaganna sjálfra. 



Afgreiðsla:  Nefndarmenn voru sammála um kynninguna.  Ævar tók að sér að gera fyrsta 

uppkast að bréfi til sveitarfélaga vegna skipulagsmála. 
 
Mörk verndarsvæðisins 
Rædd voru mörk verndarsvæðisins og nauðsyn þess að fá skýrari skilgreiningu á þeim.  
Það mál þurfi reyndar að fara fyrir Alþingi, því endurskoða þurfi lögin.  Þá kom fram að 

æskilegt væri að fá yfirlit yfir sjóminjar og menningarsögulegar minjar sem á svæðinu eru. 
 
Fornleifarannsóknarverkefni í Bjarneyjum 
Ásgeir Gunnar sagði frá því að fornleifarannsóknarverkefni í Bjarneyjum eigi að fara í gang 
í vor.  Grafnar hafi verið könnunargrafir í eyjunum fyrir 3 árum, en í sumar verði 6 menn 
frá 3 löndum, við við fornleifaskráningu í 6 vikur.  Það er Háskólinn í Tromsö sem stendur 

fyrir verkefninu. 
 
Fundi var slitið kl. 14:30 

Næsti fundur ákveðinn í seinni hluta febrúar. 
	  


