
36. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 21. nóvember 2002, kl. 11:00 til 14:55 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. 
  
Friðjón setti fundinn kl. 11:00. 
  
DAGSKRÁ FUNDARINS 

 
Fundargerðir 34. og 35. fundar 
Lesnar voru upp fundargerðir 34. og 35. fundar, og samþykktu nefndarmenn þær fyrir sitt 
leyti með smávægilegum lagfæringum.  Ákveðið var að senda gestum fundanna 

fundargerðirnar til samþykkis. 
 
Breiðafjarðarnefnd, hlutverk hennar og ýmis framtíðarmál 
Dreift var til nefndarmanna á síðasta fundi samantekt ÆP um Breiðafjarðarnefnd, hlutverk 
hennar og ýmis framtíðarmál.  Hann setti plaggið fram á sínum tíma þar sem óljóst var 
talið hvert hlutverk nefndarinnar væri eftir tilkomu Umhverfisstofnunar.  Hann reifaði 
innihald plaggsins.  
Guðríður benti á að misvísandi upplýsingar væru gefnar þegar verið væri að kynna 
Umhverfisstofnun og nefndi dæmi þar sem fram hafi komið á kynningu að eftir 1. janúar 

yrði m.a. ekki til nein Breiðafjarðarnefnd.  

 
Tekið var kaffihlé frá kl. 12:00 til 12:15. 

 
Rætt var um undirbúning að skipulagsgerð fyrir Breiðafjörð og með hvaða hætti hann verði 
unninn.  Fram kom að viðsnúningur hafi verið hjá fulltrúa umhverfisráðuneytisins frá 34. 
fundi til 35. fundar um að hverfa frá gerð sérstaks svæðisskipulags fyrir verndarsvæði 
Breiðafjarðar en gera þess í stað aðalskipulag og einnig það hvernig standa eigi straum af 
kostnaði við skipulagsgerðina.   Þá kom fram að nefndin sæki um fjármagn upp á 5 millj. 
kr. á fjárlögum til að geta hafið undirbúningsvinnu.   
Afgreiðsla:  Friðjón tók að sér að ræða við Gísla Gíslason landslagsarkitekt, og óska eftir 
því að hann kasti fram hugmynd um kostnað við gerð aðalskipulags fyrir verndarsvæðið.  

Framhaldið ráðist síðan af því hvort nefndin fái fyrrgreinda fjárhæð til undirbúningsvinnu. 

 
Fjármál Breiðafjarðarnefndar 
Friðjón sagði frá því að hann og Guðríður hafi gengið frá bréfi og sent til 
umhverfisráðherra, þar sem óskað er eftir því að nefndinni verði úthlutað á fjárlögum 
2003, 3.7 millj. kr. í fastan rekstrarkostnað, 4 millj. kr. til verkefna, 5 millj. kr. vegna 
skipulagsvinnu og 580 þús. kr. til leiðréttingar vegna greiðslna umfram fjárveitingu ársins 

2001, alls tæplega 13.3 millj. kr.  Þá sagði hann frá fundi sínum með fjárlaganefnd 
Alþingis, en þar afhenti hann afrit af bréfinu til umhverfisráðherra og fylgdi því eftir með 
bréfi til fjárlaganefndar. 
Fjárþörf nefndarinnar var rædd.  Þá kom fram að alltaf sé möguleiki að sækja um styrki til 
sérstakra verkefna. 



Afgreiðsla:  Friðjón tók að sér að ræða við menntamálaráðherra og þingmenn kjördæmis-

ins um fjármál nefndarinnar. 
 
Ósk forstöðumanns NSV um að sitja fundi sem áheyrnarfulltrúi 
Rædd var ósk Róberts Arnars Stefánssonar, forstöðumanns Náttúrustofu Vesturlands, frá 
33. fundi Breiðafjarðarnefndar, um að fá að sitja fundi nefndarinnar. 

 
Afgreiðsla:  Ákveðið var að hafna óskinni á sömu forsendum og ósk 
forstöðumanns Náttúrustofu Vestfjarða var hafnað á fundi nefndarinnar 29. 
september 2000, þ.e. að Náttúrustofurnar á Vesturlandi og Vestfjörðum eiga, 
ásamt Náttúrufræðistofnun Íslands, fulltrúa í nefndinni og einn til vara.  Nefndin 
mun boða forstöðumenn Náttúrustofanna og aðra sérstaklega til fundar ef þurfa 

þykir.   

 
Rannsóknir/starfsemi á verndarsvæði Breiðafjarðar árin 2002 og 2003 
Breiðafjarðarnefnd sendi erindi til stofnana, dags. 10. júní og 11. sept sl. þar sem óskað er 
eftir upplýsingum um það, hvort þær vinni að rannsóknum og/eða séu með starfsemi á 
verndarsvæði Breiðafjarðar árin 2002 og 2003. 

 
Auk þeirra svarbréfa sem þegar hafa verið lögð fram hafa borist svarbréf 
frá Náttúrufræðistofnun Íslands, dags. 10. sept. 2002,  Örnefnastofnun Íslands, dags. 7. 
okt. 2002, Húsafriðunarnefnd ríkisins, dags. 2. okt. 2002, Vegagerðinni, dags. 10. okt. 
2002, Þörungaverksmiðjunni, dags. 10. okt. 2002, Hollustuvernd ríkisins, dags. 21. 
október 2002, Háskóla Íslands, dags. 29. október 2002, Fornleifastofnun Íslands, 12. 
nóvember 2002. 
Afgreiðsla:  Ekki voru gerðar sérstakar athugasemdir við svarbréfin, nema bréf 
Vegagerðarinnar þar sem upplýsingar vantar um vegagerð í Vestfjarðaumdæmi.  Ákveðið 
var að senda bréf til Vegagerðarinnar á Ísafirði.  Einnig var ákveðið að skrifa 
Þörungaverksmiðjunni og fá nánari útskýringar á því hvað felist í vottun fyrirtækisins og 
óska eftir þeim skýrslum sem vitnað er til, í svarbréfinu.  Þá var ákveðið að ítreka 
fyrirspurn til Hafrannsóknastofnunarinnar í Ólafsvík um það hvort, og þá hvaða, fleiri 

rannsóknir séu í gangi á verndarsvæði Breiðafjarðar. 

 
Svæðisskipulag fyrir Breiðafjörð 
Breiðafjarðarnefnd sendi erindi 7. mars 2002, til sveitarfélaga við Breiðafjörð, þar sem 
kannaður var áhugi þeirra á sameiginlegu svæðisskipulagi. 
Auk þeirra svarbréfa sem þegar hafa verið lögð fram hefur borist svarbréf frá Vesturbyggð, 
dags. 16. okt. 2002, þar sem fram kemur að bæjarráð Vesturbyggðar hafi ekki áhuga á 
gerð svæðisskipulags Breiðafjarðar þar sem búast megi við að slíkt svæðisskipulag muni 
þyngja stjórnsýslu.  
Afgreiðsla:  Skv. fundargerð 35. fundar er gerð svæðisskipulags ekki lengur inni í 
myndinni og gerð aðalskipulags talinn raunhæfari kostur, voru því ekki gerðar 

athugasemdir við svarbréfið. 

  
Reglugerð um verndun náttúruminja 
Breiðafjarðarnefnd óskaði, með erindi dags. 23. September 2002, eftir upplýsingum um 
gerð reglugerðar um verndun náttúruminja í samræmi við lög um vernd Breiðafjarðar.  
Svarbréf barst frá umhverfisráðuneytinu, dags. 21. okt. 2002, þar sem fram kemur að 



málið sé til athugunar í ráðuneytinu. 

Afgreiðsla:  Svarbréfið var rætt, en ekki voru gerðar sérstakar athugasemdir við það. 
 
Karlsey 
Breiðafjarðarnefnd óskaði, með erindi dags. 7. ágúst 2002, eftir því að umhverfis-
ráðuneytið skeri úr um það hvort líta beri á Karlsey sem eyju eða ekki skv. lögunum um 
vernd Breiðafjarðar.  Nefndinni barst svarbréf frá umhverfisráðuneytinu, dags. 22. okt. 
2002, þar sem fram kemur að ráðuneytið telji ekki orka tvímælis að Karlsey sé innan 
marka laganna. 

Afgreiðsla:  Ekki voru gerðar sérstakar athugasemdir við svarbréfið. 
 
Umhverfisstofnun 
Breiðafjarðarnefnd óskaði, með bréfi 21. október 2002, eftir því að ráðuneytið upplýsi 
nefndina um það hvort einhverra breytinga sé að vænta á starfsemi nefndarinnar 1. janúar 
nk. þegar Umhverfisstofnun tekur til starfa. 
Svarbréf barst frá umhverfisráðuneytinu, dags. 11. nóv 2002, þar sem fram kemur að þær 
breytingar sem lagðar eru til og kynntar voru nefndinni formlega á fundi í síðasta mánuði, 
lúta að því að breyting verði gerð á lögum nr. 54/1995, þannig að það verði hlutverk 
Umhverfisstofnunar skv. 2. og 3. mgr. 6. gr. laganna að fenginni umsögn 
Breiðafjarðarnefndar að veita leyfi til framkvæmda þar sem ekki eru fyrir hendi 
samþykktar skipulagsáætlanir eða þær séu nauðsynlegar og eðlilegar vegna búskapar á 
lögbýlum. Að öðru leyti eru ekki lagðar til breytingar á starfsemi Breiðafjarðarnefndar og 
ráðuneytið lítur svo á að þessi breyting hafi engin áhrif á starfsemi nefndarinnar enda mun 
nefndin eftir sem áður fjalla um slíkar beiðnir áður en leyfið er veitt.  Þá kom fram að þetta 
muni í engu breyta þjónustusamningi við Náttúrustofu Vesturlands. 
Afgreiðsla:  Ekki voru gerðar sérstakar athugasemdir við bréfið, annað en að bent var á 

að framangreind breyting hefði lítil áhrif á störf Breiðafjarðarnefndar. 
 
Önnur mál 
 
Hverfisvernd í Flatey 
Magnús sagði frá því að óska þurfi eftir hugmyndum fólksins í Flatey um hvernig ætti að 
varðveita gömlu þorpsmyndina.  Minnt var á nauðsyn þess að hafa jafnframt gott samráð 
við sveitarstjórn Reykhólahrepps hér að lútandi. 
Afgreiðsla:  Ævar og Guðríður tóku að sér að ræða við Framfarafélagið í Flatey um þeirra 

hugmyndir. 
 
Rannsóknir/starfsemi á Breiðafirði 2002-2003 
Í ljósi þess að flestar þær stofnanir sem fengu erindi frá Breiðafjarðarnefnd, dags.  10. júní 
og 11. september sl., þar sem óskað var eftir upplýsingum um það, hvort þær stundi 

rannsóknir og/eða séu með starfsemi á verndarsvæðinu árin 2002 og 2003,  hafa svarað 
erindunum, var rætt um framhaldið og að fylgja þurfi málinu eftir.  Margar stofnanir lýstu í 
svarbréfum sínum yfir vilja til samstarfs við nefndina og var rætt hvernig hefja megi slíkt 
samstarf.  Fram kom að Breiðafjarðarnefnd hafi óskað eftir fjármagni til ýmissa verkefna 
og ef það fjármagn fengist gæti nefndin farið af stað með verkefni í samvinnu við þær 

stofnanir sem eru á því sviði sem fengist væri við hverju sinni. 



Samstarf um verndun lífríkis 
Ævar sagði frá því að hann hafi í mörg ár tekið þátt í samstarfi þjóða á norðurhveli 
varðandi verndun lífríkis.  Samstarfið sé 10 ára og af því tilefni hafi verið gefin út bókin 
“Arctic Flora and Fauna - Status and conservation” , en í henni fjalli m.a. einn kafli um 
teistu í Breiðafirði.  Ævar afhenti nefndarmönnum eintak af bókinni til eignar.  Þá afhenti 
hann nefndarmönnum samantekt sem unnin var fyrir CAFF og ber heitið “Protected areas 
of the Arctic”, en þar er Breiðafjörður tekinn sem dæmi um verndun í löndunum á 
norðurhveli. 

  
Formaður sleit fundi kl. 14:55  

Næsti fundur ákveðinn síðar. 
	  


