
32. fundur Breiðafjarðarnefndar, 
haldinn 4. mars 2002, kl. 11:15 til 16:00 á Náttúrustofu Vesturlands, 

Stykkishólmi 

 
Mættir:  Friðjón Þórðarson formaður, Ævar Petersen, Sigurður Þórólfsson, Ásgeir Gunnar 
Jónsson, Þórólfur Halldórsson, Magnús A. Sigurðsson og Eiríkur Snæbjörnsson, varamaður 
Jóhannesar Geirs Gíslasonar.  
Þá var mættur Róbert Arnar Stefánsson, forstöðumaður Náttúrustofu Vesturlands. 

Fundarritari:  Sigríður Elisdóttir. 
Guðríður Þorvarðardóttir boðaði forföll vegna veikinda og Jóhannes Geir Gíslason komst 

ekki vegna ófærðar. 
Formaður setti fundinn kl. 11:15. 
 

DAGSKRÁ FUNDARINS 
 
Fundargerð 31. fundar 
Fundarritari las upp fundargerð 31. fundar, sem var samþykkt eftir smávægilega lag-

færingu. 
 
Vinnureglur vegna byggingarleyfa á verndarsvæði Breiðafjarðar 
Þórólfur las upp tillögur sínar að reglum Breiðafjarðarnefndar um feril mála og sjónarmið 
við umsagnir um veitingu byggingar- eða framkvæmdaleyfa á verndarsvæði Breiðafjarðar, 
og ræddar voru á síðasta fundi.  Hann taldi upp þau gögn sem fylgja þurfa með umsóknum 
um framkvæmda- og byggingarleyfi skv. leiðbeiningablöðum Skipulagsstofnunar.  
Nefndarmenn sögðu þar vanta öll gögn varðandi lífríki og skuli því, auk atriða sem fram 
skulu koma á afstöðuuppdrætti skv. leiðbeiningablöðunum, koma fram upplýsingar um 
gróðurfar og dýralíf. 
Afgreiðsla:  Tillögur Þórólfs voru samþykktar með fyrrgreindri viðbót, varðandi gróðurfar 

og dýralíf. 
 
Uppgjör þóknana 
Formaður sagði frá því að hann hefði rætt við Þórhall Arason, fjármálaráðuneytinu, og Þórð 
Ólafsson, umhverfisráðuneytinu.  Þórhallur hringdi á meðan á fundinum stóð.  Sagði hann 
stöðu málsins óbreytta, en talaði um að gengið yrði í það á allra næstu dögum að svara 

bréfinu. 

  
Fyrirhuguð stækkun á Þörungaverksmiðjunni – Hver er staðan? 
Farið var yfir feril ofangreinds máls.  Fram kom að enn sé ósvarað bréfi frá Breiða-
fjarðarnefnd til umhverfisráðuneytisins, dags. 24. janúar 1998 þar sem fram kemur að 
vinnslusvæðið sé samkvæmt ströngustu túlkun laga um vernd Breiðafjarðar, utan þess 
svæðis sem lögin ná til.  Þar kemur einnig fram að óhjákvæmilegt sé að nefndin fjalli um 
fyrirhugaða stækkun verksmiðjunnar.  Í framhaldi af erindi Þörungaverksmiðjunnar og 
takmarkaðrar skilgreiningar á mörkum verndarsvæðisins, bæði hvað varðar mörk til sjávar 
og upp á land, óskaði nefndin eftir því að ráðuneytið skeri úr um það hvort líta beri á 
Karlsey sem eyju eða ekki skv. lögunum um vernd Breiðafjarðar, þar sem 
Þörungaverksmiðjan stendur í Karlsey í Reykhólasveit. 
Málið er gamalt og engin ný erindi hafa borist varðandi það. 
Afgreiðsla:  Ákveðið var að skrifa forstjóra Þörungaverksmiðjunnar  og spyrjast fyrir um 



það, hvort fyrir liggi einhverjar rannsóknir á áhrifum þang- og þaraskurðar á lífríkið og 

hvort enn sé fyrirhuguð stækkun á verksmiðjunni. 
 
Forgangsröðun verkefna 
Rædd voru fjármál nefndarinnar og forgangsröðun verkefna.  Nefndarmenn töldu 
greinargerðina sem Ævar vann og lögð var til grundvallar með fjárlagatillögum fyrir árið 
2001, vera enn í fullu gildi.  Þó þyrfti að yfirfara hana og forgangsraða á ný einhverjum 
verkefnum. 
Afgreiðsla:  Ævar tók að sér að yfirfara greinargerðina.  Friðjón mun svo, ásamt 

varaformanni, bera hana undir ráðuneytið. 
 
Þorskeldi í sjónum úti fyrir bænum Þingvöllum, Helgafellssveit 
Tekið var fyrir erindi Heilbrigðiseftirlits Vesturlands, dags. 11. febrúar 2002, þar sem óskað 
er eftir athugasemdum við starfsleyfisdrög vegna þorskeldis á ofangreindum stað. 
Nefndarmenn gátu fyrir sitt leyti fallist á leyfisveitinguna, en töldu að á gildistíma 
starfsleyfisins ætti að gera leyfishafa skylt að skrá ágang fugla í sjókvína, s. s. tegundir og 
fjölda, og hvernig við honum er brugðist.  Einnig, að skráð verði hvaða magn úrgangs frá 
fiski og fóðri setjist til sem botnfall.  Þá skuli leyfishafi skila skýrslu um árangur 
tilraunaeldisins. 
Afgreiðsla:  Breiðafjarðarnefnd féllst á leyfisveitinguna fyrir sitt leyti, að uppfylltum 

ofangreindum þremur skilyrðum. 
 
Svarbréf umhverfisráðuneytisins, varðandi siglingar á Breiðafirði og verndun 
arnarins 

Bréfið var lagt fram á fundinum, en ekki gerðar sérstakar athugasemdir við það. 

 
Svarbréf Vegagerðarinnar, varðandi vöktun á lífríki Gilsfjarðar 
Bréfið var lagt fram á fundinum, en ekki gerðar sérstakar athugasemdir við það. 
Fram kom að Vegagerðin hafi sent þau gögn sem óskað var eftir til varaformanns, sem 

komst ekki til fundar. 

  
Hverfisvernd í Flatey 
Magnús greindi frá því, að hann hefði óskað eftir upplýsingum hjá Skipulagsstofnun um 
það, hvar hverfisvernd hefur verið beitt.  Hann hafi fengið þau svör að nýleg dæmi um 
hverfisvernd séu í aðalskipulagi Biskupstungnahrepps, en þar séu reglur um takmarkanir á 
skógrækt á nokkrum svæðum, í aðalskipulagi Hornafjarðar til verndar votlendis, landslags, 
jökla og búsetuminja og að í aðalskipulagi Djúpárhrepps sé Þykkvibær hverfisverndaður 

sökum hins sérstæða og menningarsögulega byggðarmynsturs. 
 
Ósk umhverfisráðuneytisins eftir umsögn Breiðafjarðarnefndar um 
stjórnsýslukærur 
Tekið var fyrir erindi umhverfisráðuneytisins, þar sem óskað er eftir umsögn Breiða-
fjarðarnefndar um stjórnsýslukærur Reynis Bergsveinssonar, dags. 16. febrúar 2002, 
Gunnars Njálssonar, dags. 17. febrúar 2002 og Jóhanns H. Níelssonar, hrl., f. h. Hreins 
Bjarnasonar vegna úrskurðar Skipulagsstofnunar frá 16. janúar 2002 um mat á 
umhverfisáhrifum Snæfellsnesvegar um Kolgrafafjörð í Eyrarsveit og Helgafellssveit. 
Afgreiðsla: Varðandi kæru Reynis Bergsveinssonar vísaði Breiðafjarðarnefnd til bréfs 



nefndarinnar til Skipulagsstofnunar, dags. 27. nóvember 2001, þar sem veitt var umsögn 

um matsskýrslu á umhverfisáhrifum frá Vegagerðinni. 
Varðandi kæru Gunnars Njálssonar, leit Breiðafjarðarnefnd svo á að náma A sé utan 

verndarsvæðis Breiðafjarðar og hafi nefndin því ekki  lögsögu í málinu. 
Varðandi kæru Jóhanns H. Níelssonar hrl., f. h. Hreins Bjarnasonar, tók Breiðafjarðarnefnd 
undir það, að í ljósi reynslunnar séu einhverjar líkur á tjóni á æðarvarpi og lagði því til að 
gerðar yrðu viðeigandi mótvægisaðgerðir til að takmarka aðgang minks að grjótgarðinum 
og að fylgst verði með breytingum á æðarvarpinu og þéttleika minks á svæðinu í kjölfar 

framkvæmda. 
  

Önnur Mál 
 
Svæðisskipulag fyrir Breiðafjörð 
Ævar lagði fram drög að bréfi til sveitarfélaga vegna svæðisskipulags fyrir Breiðafjörð. 
Afgreiðsla:  Nefndarmenn fögnuðu þessum drögum og samþykktu þau.  Ákveðið var að 

senda bréfið sveitarfélögunum átta, á verndarsvæði Breiðafjarðar. 

 
Fundi slitið kl. 16:00. 

Næsti fundur ákveðinn síðar. 
	  


