
35. fundur Breiðafjarðarnefndar, 
haldinn 8. október 2002, kl. 11:00 til 15:30 í Ráðhúsinu í 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. 

 
Einnig mættu Ingimar Sigurðsson skrifstofustjóri í umhverfisráðuneytinu, Stefán Thors 
skipulagsstjóri, Magnús Guðmundsson forstjóri Landmælinga Íslands, Eydís Líndal 

Finnbogadóttir forstöðumaður kortasviðs Landmælinga og Gísli Gíslason landslagsarkitekt. 
Þá voru mætt Björg Ágústsdóttir bæjarstjóri í Grundarfjarðarbæ ásamt Dóru Haraldsdóttur, 
Guðna Hallgrímssyni og Gísla Ólafssyni, Óli Jón Gunnarsson bæjarstjóri í Stykkishólmsbæ, 
Kristinn Jónasson bæjarstjóri í Snæfellsbæ, Brynjólfur Gíslason bæjarstjóri í Vesturbyggð, 
Haraldur L. Haraldsson sveitarstjóri í Dalabyggð ásamt Gunnólfi Lárussyni aðstoðarmanni 
sínum og Benedikt Benediktsson oddviti í Helgafellssveit. 

 
Þá voru einnig mættir Jörundur Svavarsson prófessor við líffræðiskor í Háskóla Íslands og  

Róbert Arnar Stefánsson fortöðumaður Náttúrustofu Vesturlands. 
Sæmundur Kristjánsson, oddviti Saurbæjarhrepps boðaði forföll og bað fyrir kveðju á 

fundinn.  Nýr sveitarstjóri Reykhólahrepps, Einar Örn Thorlacius, mætti ekki. 
Formaður setti fundinn kl.11:05 og bauð nefndarmenn velkomna.  Hann kynnti 

Breiðafjarðarnefnd og gesti fundarins og bauð þá sérstaklega velkomna. 
 
DAGSKRÁ FUNDARINS 
  
Almenn kynning 
Friðjón sagði frá tildrögum þess að til fundarins var boðað. 
 
Sérstakt svæðisskipulag – aðalskipulag hlutaðeigandi sveitarfélaga  
Ingimar Sigurðsson tók til máls og sagðist hafa átt viðræður við Breiðafjarðarnefnd um 
sérstaka svæðisskipulagsgerð fyrir Breiðafjörð.  Hann sagði menn standa frammi fyrir því 
að stór hluti svæðisins við Breiðafjörð liggur utan skipulags sveitarfélaganna og sé af þeim 
sökum utan skipulagsskyldu. 
Stefán Thors tók til máls  og greindi frá stöðu skipulagsmála í sveitarfélögunum við 
Breiðafjörð.  Hann lagði fram á fundinum leiðir í skipulagsmálum vegna verndunar 
Breiðafjarðar og reifaði þá möguleika sem uppi eru í stöðunni. 
Magnús Guðmundsson tók þá til máls og sagði frá því hvernig Landmælingar geta komið 
að svona verkefni.  Hann sagði fyrst frá hlutverki Landmælinga, kynnti stafrænan 
gagnagrunn sem unnið er að og landfræðilegt upplýsingakerfi. 
Þá tók Eydís Líndal til máls og sýndi þau kort sem til eru á stafrænu- og pappírsformi yfir 
svæðið og vektorgögn sem eru mjög hentug til skipulagsgerðar.  Hún sagði þörf vera á að 
fá nákvæmari gögn af Breiðafirði því að uppistaða gagnanna frá því svæði séu frá árinu 
1950.  Til að uppfæra núverandi gögn er meðal annars nauðsynlegt að fá nýjar loft- og 

gervitunglamyndir af svæðinu. 

Tekið var kaffihlé frá  kl.12:00 til 12:25. 
Mikil umræða átti sér stað um þá möguleika sem eru í stöðunni varðandi skipulagsgerð 

fyrir Breiðafjarðarsvæðið. 



Kostnaður við skipulagsgerð og skipting hans 
Ingimar Sigurðsson sagði að kostnaður við gerð aðalskipulags skiptist og að sveitarfélög 

verði að taka tillit til verndaráætlunar við aðalskipulagsgerð.  
Stefán Thors sagðist telja það liggja beinast fyrir að Breiðafjarðarnefnd útfæri verndar-

áætlunina og að hún verði svo lögð fyrir sveitarfélögin til útfærslu við aðalskipulagsgerð.  
Fulltrúar sveitarfélaga tóku til máls og voru sammála um að kostnaður við skipulagsgerð 
fyrir Breiðafjörð ætti ekki að falla á sveitarfélögin.  Gerð aðalskipulags væri viðfangsefni 
þeirra og því væri eðlilegt að Breiðafjarðarnefnd tæki saman leiðsögn um skipulags-
gerðina.  Einnig kom fram að miklu máli skipti hvaða leiðir verði farnar þegar kostnaður er 

ræddur og hvernig hann skiptist. 
 
Aðkoma sveitarstjórna að sameiginlegu svæðisskipulagi 
Haraldur L. Haraldsson tók til máls og sagði formann hafa farið þess á leit við sig að hefja 
máls á þessu umræðuefni.  Hann sagði að skipulagsmistök geti haft alvarlegar afleiðingar 

og sagði nauðsynlegt að skipulag liggi fyrir þegar unnið er að framkvæmdum. 
Mikil umræða var um málið og voru fundarmenn á því að svæðisskipulag ætti ekki 
endilega við í þessu tilfelli, en Ingimar Sigurðsson sagðist vera þeirrar skoðunar að hægt 
sé að sameina þann þátt er snýr að verndaráætluninni og gerð aðalskipulags.   
Stefán Thors sagðist sjá það fyrir sér að Breiðafjarðarnefnd marki stefnuna og 

sveitarfélögin taki hana inn í aðalskipulag.  
Umræða átti sér stað varðandi vald nefndarinnar og ítrekuðu nefndarmenn að þær 
ákvarðanir sem Breiðafjarðarnefnd tekur eru kæranlegar til umhverfisráðherra, þar sem 
nefndin heyrir undir umhverfisráðuneytið og að í nefndinni sitji fulltrúar skipaðir af 
héraðsnefndum og standi þeir vörð um hagsmuni sveitarfélaganna og íbúa þeirra.  Þá tóku 
nefndarmenn það sérstaklega fram að friðlýsing á svæði getur ekki átt sér stað nema að 

fengnu samþykki landeigenda og sveitarstjórna. 
Magnús Guðmundsson vék að kafla í verndaráætluninni þar sem fram kemur að 
Breiðafjarðarnefnd eigi engin kort af svæðinu og afhenti hann Breiðafjarðarnefnd til eignar 
þau kort sem hann og Eydís Líndal höfðu meðferðis.  Hann þakkaði fyrir fundinn og vék af 

fundi ásamt Eydísi kl. 13:35. 
Ingimar Sigurðsson sagði frá því að búið væri að samþykkja lög um Umhverfisstofnun.  
Hann sagði að ákveðið hafi verið að öll stjórnsýsla á náttúruverndarsviði yrði í höndum 
þeirrar stofnunar og það kallaði á breytingar á 2. og 3. mgr. 6. gr. laga um vernd 
Breiðafjarðar.  Breiðafjarðarnefnd verður ráðgjafandi aðili fyrir Umhverfisstofnun á vegan 

stjórnsýslu á svæðinu..  Umhverfisstofnun mun taka til starfa 1. janúar nk. 

 
Mörk verndarsvæðis Breiðafjarðar 
Ævar Petersen tók til máls og sagði lögsögu Breiðafjarðarnefndar óljósa, en hún nái til 
fjöru og þurfi að skilgreina betur.  Þá sagði hann einnig hafa verið vandræði með mörkin út 
til sjávarins.  Hann sagði verndarsvæði Breiðafjarðar mikilvægt vegna sjávarins og sagði 
sérkennilegt að innan laganna sé bara hluti af þessu svæði.  Þá hafi það komið upp að 
varðandi þjóðminjar væri ekki nægjanlegt að hafa mörkin um fjöru, heldur þyrftu þau að 
ná inn til landsins, þar sem sjávarminjarnar væru í landi, s.s. varir, hlaðnir garðar, 
sjávarhús o.fl.  Á alþjóðlega vísu hafi verið talað um jafnvel 300 metra inn í land í línu frá 
sjónum.  Því sé ljóst að skilgreina þurfi mörk verndarsvæðisins betur en gert hafi verið. 
Fulltrúar sveitarstjórna áréttuðu að ef Breiðafjarðarnefnd fær mörkin skilgreind upp úr 

fjörunni verði þéttbýli að vera undanskilið.  



Ákveðið var að taka fyrir næsta dagskrárlið og klára umræðu um mörk verndarsvæðisins 

eftir það. 
 
Breiðafjörður “Eitt af framtíðar rannsóknarsvæðum Evrópu” 
Jörundur Svavarsson  sagði frá verkefninu BIOMARE, sem stutt er af Evrópusambandinu 
og gengur út á að koma á laggirnar neti staða vegna langtíma rannsókna á fjölbreytileika 
lífríkis í sjó við Evrópu.  Gefin verður út bók, sem dreift verður um Evrópu, með 
kynningum á öllum þeim stöðum sem fyrir valinu verða, u.þ.b. 32 aðalsvæði og er 
Breiðafjörður eitt þeirra, enda með mikla sérstöðu innan Íslands og hefði örugglega aldrei 
verið samþykktur nema fyrir það að hann er verndaður með lögum.  Hvert þessara svæða 
fær 2 bls. til kynningar í bókinni, en u.þ.b. 100 önnur svæði, sem valin hafa verið til 
viðmiðunar, fá eina bls. hvert. 

Heimasíða verkefnisins er http://www.pml.ac.uk/biomare/ 
Óli Jón Gunnarsson og Kristinn Jónasson þurftu að víkja frá  kl. 14:35, þar sem þeir þurftu 

að sækja fund í Reykjavík. 
Jörundur svaraði fyrirspurnum frá fundarmönnum.   
Þórólfur Halldórsson óskaði eftir því við Jörund að hann leiðbeini Breiðafjarðarnefnd við að 

fylgja málinu eftir. 
  
Mörk verndarsvæðis Breiðafjarðar, framh. 

Rædd voru mörk verndarsvæðisins og hvernig skilgreina ætti fjöru. 
Vikið var að Umhverfisstofnun og ræddar hugsanlegar breytingar sem verða kunna á 
starfsemi Breiðafjarðarnefndar eftir 1. janúar 2003.  Ingimar Sigurðsson sagði að tilkoma 
Umhverfisstofnunar ætti ekki að veikja starfsemi Breiðafjarðarnefndar.  Hann ítrekaði að 
breyta þurfi hluta af 2. og 3. mgr. í 6. gr. laga um vernd Breiðafjarðar, en stjórnsýsla muni 
verða í höndum Umhverfisstofnunar ef menn vilja fara í framkvæmdir á þeim stöðum sem 

ekki er svæðisskipulag og að Breiðafjarðarnefnd verði álitsgefandi.  
Rætt var samstarf sveitarstjórna og Breiðafjarðarnefndar í framtíðinni og fundarmenn voru 
sammála um að gott samstarf væri nauðsynlegt.  Fulltrúar sveitarfélaga óskuðu 

sérstaklega eftir að fá að vera með í umræðunni um framhaldið. 
Ingimar Sigurðsson þakkaði fyrir fundinn og sagði að sér heyrðist á fundarmönnum að 

menn væru nokkuð sammála um framhaldið. 
Stefán Thors þakkaði fyrir fundinn og lýsti því yfir að Skipulagsstofnun væri reiðubúin til 

samstarfs um framhaldið. 

 
Fundarmenn þökkuðu fyrir sig. 

 
Friðjón sleit fundi kl. 15:30 
Breiðafjarðarnefnd fundaði í framhaldinu og ræddi fjármál nefndarinnar og ýmis málefni 
sem fram komu á fundinum. 

 
Niðurstaða: Ákveðið var að formaður og varaformaður vinni úr málunum og kalli til liðs 
við sig nefndarmenn eftir þörfum.  Þá var ákveðið að skrifa bréf til Landmælinga Íslands og 
biðja um að vinnslu við kortagerð á Breiðafirði verði hraðað.  Friðjón tók að sér að tala við 
Gísla Gíslason landslagsarkitekt og fara þess á leit við hann að taka niður punkta um 

skipulagsgerðina. 

Næsti fundur Breiðafjarðarnefndar ákveðinn síðar. 
	  


