33. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 6. júní 2002, kl. 12:00 til 15:40 í
Náttúrustofu Vesturlands, Stykkishólmi.
Mættir: Friðjón Þórðarson, formaður, Guðríður Þorvarðardóttir, varaformaður, Ævar
Petersen, Sigurður Þórólfsson, Ásgeir Gunnar Jónsson, Þórólfur Halldórsson, Magnús A.
Sigurðsson og Jóhannes Geir Gíslason.
Fundarritari: Sigríður Elisdóttir.
Gestur fundarins var Róbert Arnar Stefánsson, forstöðumaður Náttúrustofu Vesturlands.
Formaður setti fundinn kl.12:00.

DAGSKRÁ FUNDARINS
Fundargerð 32. fundar
Formaður las upp fundargerð 32. fundar, sem var samþykkt með smávægilegum
lagfæringum.
Kynning á verkefninu BIOMARE
Róbert sagði nefndarmönnum frá því, að tillaga hafi verið gerð um að setja Breiðafjörð á
skrá yfir merk sjávar- og strandsvæði í Evrópu þar sem æskilegt væri að rannsaka
líffræðilegan fjölbreytileika. Verkefnið kallast BIOMARE, sem stendur fyrir “Implementation
and networking of large scale, long term MARine BIOdiversity research in Europe”. Hann
sagði ekkert fjármagn fylgja því að setja Breiðafjörð á þessa skrá en það gæti þó opnað
leiðir fyrir fjármagn til rannsókna á svæðinu. Hann sagði að ekki væri öruggt að
Breiðafjörður verði inni í verkefninu, en það vegur þungt að svæðið er verndað með
lögum. Það er Jörundur Svavarsson, prófessor við Háskóla Íslands, sem hefur unnið að
málinu.
Nefndarmenn lögðu fram spurningar varðandi verkefnið og óskuðu eftir upplýsingum um
hvaða gögnum um svæðið hafi verið komið á framfæri við kynningu á því. Þá fögnuðu
nefndarmenn athyglinni sem svæðið fær.
Ósk forstöðumanns Náttúrustofu Vesturlands að sitja fundi Breiðafjarðarnefndar sem
áheyrnarfulltrúi
Róbert kom því á framfæri að hann hefði áhuga á að sitja fundi Breiðafjarðarnefndar sem
áheyrnarfulltrúi. Hann telur það brýnt þar sem hann þurfi oft að svara fyrirspurnum
varðandi mál er liggja fyrir hjá nefndinni. Hann vék af fundi.
Nefndarmenn voru sammála um að vissulega hefði forstöðumaður NSV sérstöðu gagnvart
nefndinni vegna þjónustusamnings stofunnar og nefndarinnar, en bent var á að Þorleifur
Eiríksson forstöðumaður Náttúrustofu Vestfjarða, sem einnig er varamaður í nefndinni, hafi
sótt um að sitja sem áheyrnarfulltrúi Náttúrustofu Vestfjarða. Beiðninni var hafnað á þeim
grundvelli að Ævar Petersen situr í Breiðafjarðarnefnd sem fulltrúi Náttúrufræðistofnunar
Íslands og náttúrustofa á svæðinu.
Afgreiðsla: Ákveðið var að skoða þessi mál. Afgreiðslu var frestað til næsta fundar.
Sjóvarnir við gamla frystihúsið og austan við bryggjuna í Flatey
Rætt var erindi Skipulagsstofnunar, dags. 21. mars 2002, þar sem óskað var álits
Breiðafjarðarnefndar á því, hvort ofangreind framkvæmd skuli háð mati skv. 2. og 3.
viðauka í 6. gr. laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum.
Afgreiðsla: Breiðafjarðarnefnd svaraði erindinu með bréfi, dags. 10. apríl 2002, og gerði
ekki athugasemd við framangreinda framkvæmd, enda um að ræða viðhald eða viðgerð á

þeirri sjóvörn sem fyrir er. Nefndin taldi þó að verulega skorti á upplýsingar um efnistöku
og benti á að kannaður verði möguleiki á að flytja grjót í sjóvarnargarðinn úr landi, svo
sem hvar og hvernig áætlað er að safna alls 700 m3 af grjóti, til þess að hægt sé að meta
framkvæmdina að fullu.
Þá taldi nefndin eðlilegt að kannaður verði sá möguleiki að flytja grjót í sjóvarnargarðinn
úr landi. Breiðafjarðarnefnd benti á að ef til verksins þurfi þungar vinnuvélar sé mikil
hætta á að rask verði á óskertum móa, fjörukambinum og fjörunni. Einnig benti nefndin á
að fuglavarp er í urðinni vestan við frystihúsið og reyndar einnig í grjótuppfyllingunni
umhverfis frystihúsið. Til þess að raska sem minnst fuglalífi á svæðinu lagði nefndin
áherslu á að framkvæmdin við sjóvörnina fari fram að hausti, en ekki á varptíma.
Að lokum benti Breiðafjarðarnefnd á, að á uppdrætti af Flatey sem fylgdi bréfi
Siglingastofnunar eru tún sýnd ná frá götunni og niður undir fjöru. Þetta er ekki allskostar
rétt þar sem neðrihluti áðurnefndra „túna” eru óskertir móar. Breiðafjarðarnefnd benti enn
fremur á að þar er að finna ævafornan túngarð sem fyrr á tímum aðskildi útræktina frá
túnunum og telst garðurinn til fornminja.
Hverfisvernd í Flatey
Magnús lagði fram á fundinum dæmi um hverfisverndarsvæði og sagðist eiga fljótlega von
á að fá upplýsingar um kostnað við hverfisvernd á þeim stöðum.
Þá kom fram að Flatey fellur undir verndarsvæði Breiðafjarðar og er sú vernd æðri en
hverfisvernd.
Nefndarmenn ræddu hugmyndir um að óska eftir því við hreppsnefnd Reykhólahrepps að
hún geri samþykkt um að byggðarmynstur í Flatey haldist óbreytt.

Ævar sagði frá því að

hann hafi átt samtal við formann Framfarafélagsins í Flatey og lýst yfir áhuga sínum á því
að kynna hugmyndir nefndarmanna fyrir félaginu. Þá sagði Magnús frá því að hugmyndin
um hverfisvernd í Flatey hefði upphaflega komið frá Húsfriðunarnefnd.
Afgreiðsla: Ævar tók að sér að kynna hugmyndir nefndarinnar fyrir Framfarafélaginu í
Flatey. Magnús tók að sér að hafa samband við Húsfriðunarnefnd og kanna þeirra
hugmyndir. Þá var ákveðið að skrifa umhverfis- og menntamálaráðuneytunum og kanna
hvort það sé þeirra vilji að setja reglugerðir samkvæmt lögunum. Formenn tóku að sér að
ganga frá bréfunum.
Reglur Breiðafjarðarnefndar
Á fundi 4. mars sl. samþykkti Breiðafjarðarnefnd reglur um feril mála og sjónarmið við
umsagnir um veitingu byggingar- eða framkvæmdaleyfa á verndarsvæði Breiðafjarðar.
Ævar benti á misræmi í orðalagi í lið 2. E í reglunum, sem var lagfært.
Ákveðið var að reglur þessar skyldu kynntar fyrir Skipulagsstofnun, byggingarfulltrúum og
sveitarstjórnum við verndarsvæði Breiðafjarðar, Heilbrigðiseftirliti Vesturlands og
Vestfjarða, Náttúruvernd ríkisins, Náttúrufræðistofnun Íslands, Náttúrustofum Vesturlands
og Vestfjarða og umhverfisráðuneytinu.
Lögð voru fram drög að bréfi til framangreindra stofnana.
Afgreiðsla: Reglurnar voru samþykktar með fyrrgreindri leiðréttingu. Þá voru drög að
bréfi samþykkt.
Svarbréf við erindi Breiðafjarðarnefndar um svæðisskipulag fyrir Breiðafjörð
Svarbréf Saurbæjarhrepps, dags. 23. mars 2002, Reykhólahrepps, dags. 15. apríl 2002,
Grundarfjarðarbæjar, dags. 6. maí 2002 og Dalabyggðar, dags. 8. maí 2002, við erindi
nefndarinnar, dags. 7. mars sl., um svæðisskipulag fyrir Breiðafjörð, voru lögð fram á

fundinum.
Afgreiðsla: Bréfunum var fagnað af hálfu nefndarmanna og engar sérstakar
athugasemdir gerðar við þau. Þá var ákveðið að fundarritari tæki að sér að hringja í þá
aðila sem ekki hafa svarað erindinu til þessa.
Uppgjör þóknana til nefndarmanna, staða málsins
Formaður sagði frá því, að búið væri, með bréfi þann 2. maí 2002, að sækja um þóknanir
vegna fundarsetu ársins 2001. Þá hefur Þóknananefnd, sbr. bréf 24. apríl 2002, ákveðið
viðbótareiningar vegna tímabilsins okt. 1999 til des. 2000, sem nú eru hjá ríkisféhirði til
greiðslu, en samkvæmt upplýsingum þaðan eiga þær að vera búnar að berast
nefndarmönnum eigi síðar en 14. júní nk.
Fjármál Breiðafjarðarnefndar
Lögð voru fram á fundinum drög að bréfi til umhverfisráðherra, varðandi fjármál
Breiðafjarðarnefndar þar sem fram kemur að Breiðafjarðarnefnd hefur forgangsraðað 29
verkefnum úr Verndaráætlun fyrir Breiðafjörð fyrir árið 2003. Kostnaður við þessi verkefni
er áætlaður 32.5 millj. Einnig kemur fram að þar sem ákveðið var að flytja umsjón með
Breiðafjarðarnefnd frá skrifstofu ráðuneytisins og samið var við Náttúrustofu Vesturlands
um vistun nefndarinnar bættist verulegur kostnaðarliður á Breiðafjarðarnefnd, þ.e.
kostnaður sem áður hvíldi á ráðuneytinu. Þá er í bréfinu rekstrarreikningur fyrir árið 2001
og rekstraráætlun Breiðafjarðarnefndar árið 2002.
Afgreiðsla: Drögin voru samþykkt, með þeim fyrirvara að farið yrði vandlega yfir þær
tölur sem fram koma í rekstrarreikningi og rekstraráætlun nefndarinnar.
Drög að bréfi til Þörungaverksmiðjunnar
Lögð voru fram drög að bréfi til Þörungaverksmiðjunnar þar sem leitað er eftir
upplýsingum um það, hvaða rannsóknir hafi verið gerðar á áhrifum þang- og þaraskurðar
á lífríkið í Breiðafirði á vegum Þörungaverksmiðjunnar og hvaða skýrslur liggi fyrir, ef
einhverjar. Þá er í bréfinu óskað eftir upplýsingum um það, hvort enn sé fyrirhuguð
stækkun á verksmiðjunni.
Afgreiðsla: Drögin voru samþykkt eftir lagfæringu á orðalagi. Þá var ákveðið að ítreka
bréf til umhverfisráðuneytisins frá 24. janúar 1998.
Drög að bréfi til Náttúrustofa Vesturlands og Vestfjarða, Náttúrufræðistofnunar
Íslands, Fornleifaverndar og Náttúruverndar ríkisins
Lögð voru fram drög að bréfi til ofangreindra stofnana þar sem óskað er eftir upplýsingum
um það, hvort þær vinni að rannsóknum og/eða séu með starfssemi á verndarsvæði
Breiðafjarðar árið 2002 og hvort stefnt sé að gagnaöflun á svæðinu á næsta ári.
Afgreiðsla: Drögin voru samþykkt og ákveðið að bréfið skuli einnig sent
Landhelgisgæslunni/sjómælingum og Hafrannsóknastofnuninni í Ólafsvík.
Óformleg fyrirspurn Guðmundar Runólfssonar hf., vegna tilraunaeldis á þorski
Rædd var óformleg fyrirspurn Runólfs Viðars Guðmundssonar og Guðmundar Smára
Guðmundssonar fyrir hönd Guðmundar Runólfssonar hf., dags., 5. júní sl. Þar segja þeir
frá því að þeir séu að undirbúa þorskeldi á Grundarfirði og spyrja hvort það sé rétt túlkun
þeirra á lögum um vernd Breiðafjarðar að lögin nái ekki til hafsvæðisins. Þá óska þeir eftir
að Breiðafjarðarnefnd láti vita hvaða upplýsingar hún þurfi, telji hún sig hafa lögsögu í
málinu.

Afgreiðsla: Ákveðið var að benda fyrirspyrjendum á að senda erindi til Heilbrigðiseftirlits
Vesturlands, sem síðan sendir erindið til Breiðafjarðarnefndar til umsagnar.
Önnur mál.
Þjónustusamningur við Náttúrustofu Vesturlands
Rætt var hvort endurnýja þyrfti þjónustusamninginn við Náttúrustofu Vesturlands. Fram
kom að samningurinn er uppsegjanlegur af beggja hálfu með 6 mánaða fyrirvara miðað
við áramót, en framlengist sjálfkrafa í eitt ár í senn, sé honum ekki sagt upp fyrir 30. júní
ár hvert.
Afgreiðsla: Ekki þótti ástæða til að aðhafast, þar sem samningurinn endurnýjast
sjálfkrafa.
Umhverfisstofnun
Guðríður sagði frá því að búið sé að setja lög um Umhverfisstofnun, sem tekur til starfa 1.
janúar nk. Með henni verður sameinuð stjórnsýslustarfsemi þeirra stofnana og nefnda
umhverfisráðuneytis sem fara með mengunarvarnir, hollustuhætti, náttúruvernd, dýravernd og stjórn á stofnstærð villtra dýra, þ.e. Hollustuvernd ríkisins,
Náttúruvernd ríkisins, Veiðistjóraembættið, hreindýraráð og dýraverndarráð.
Nokkur umræða átti sér stað varðandi stofnunina.
Afgreiðsla: Ákveðið var að fylgjast vel með framgangi mála varðandi þessa nýju stofnun.
Stagley
Þá sagði Guðríður frá því að vinna við friðlýsingu Stagleyjar sé á lokastigi.
Heimasíða Breiðafjarðarnefndar
Nefndarmenn ræddu nauðsyn þess að setja upp heimasíðu fyrir Breiðafjarðarnefnd.
Afgreiðsla: Gert var að tillögu að nefndin komi sér upp heimasíðu.
Vinnuvegur Vegagerðarinnar við gerð vegar yfir Kolgrafafjörð
Ævar sagði frá því að honum hafi borist upplýsingar um að Vegagerðin ætli sér að byggja
aukaveg sem nær alveg niður í fjöru fyrir neðan Berserkseyri meðan á stendur byggingu
vegar yfir Kolgrafafjörð. Þetta muni eiga að gera til þess að aka til og frá vinnusvæðinu yfir
Hópið og fjörðinn.
Fundarritari sagði frá því að hún hafi haft samband við Auðun Hálfdánarson hjá
Vegagerðinni varðandi þennan veg og hafi hann sagt að hugmyndin sé á algjöru frumstigi.
Þá sagði hann að þessi vegur myndi ekki skerða fjöruna, nema hugsanlega að litlu leyti og
ef ákveðið verði að gera þennan aukaveg verði það gert í fullu samráði við
Breiðafjarðarnefnd.
Styrkir til Breiðafjarðarnefndar
Friðjón kastaði fram þeirri spurningu til nefndarmanna, hvort einhverra styrkja eða
fjárframlaga erlendis frá væri að vænta, eins og í upphafi starfs Breiðafjarðarnefndar var
gert ráð fyrir. Nefndarmenn voru sammála um taka þyrfti vissa þætti úr verndaráætlun
Breiðafjarðar og óska eftir styrkjum út á þá, því að fjárstyrkir kæmu ekki inn að sjálfu sér
og að nefndin þyrfti að bera sig eftir þeim. Því geti þó fylgt umtalsverð vinna.

Ráðstefna um Breiðafjörð
Magnús ræddi þá hugmynd að halda ráðstefnu um Breiðafjörð. Hann benti á að það mundi
kosta heilmikla vinnu og þyrfti að vera gert í miklu og góðu samstarfi við bæjarfélög og
fleiri aðila.
Nefndarmönnum þótti hugmyndin góð.
Lagfæring á lögum um vernd Breiðafjarðar
Þórólfur sagði frá því að hann telji að eitt af verkefnum Breiðafjarðarnefndar í haust ætti
að vera, að ræða við umhverfisráðherra um að lagfæra lögin um lögsögu nefndarinnar um
mörk verndarsvæðisins og breyta þeim á næsta þingi.
Nefndarmenn voru sammála um að þetta væri mjög mikilvægt og að þetta þyrfti að taka
fyrir strax í byrjun þings.
Fyrirlestur um áhrif þaraskurðar á fuglalíf
Ævar sagði frá því að hann hafi í fórum sínum fyrirlestur, sem haldinn var í Noregi um áhrif
þaraskurðar á fuglalíf. Hann sagði frá því að slæmt ástand hafi verið á sjófugli við
Breiðafjörð síðustu ár, þó á síðasta ári hafi ástandið verið skárra en árin á undan..
Afgreiðsla: Ákveðið var að setja þetta mál á dagskrá næsta fundar.
Fundi var slitið kl. 15:40.
Næsti fundur ákveðinn síðar.

	
  

