39. fundur Breiðafjarðarnefndar,
haldinn 31. mars 2003, kl. 11:00 til 13:40 í Náttúrustofu Vesturlands, Stykkishólmi.
Mættir: Friðjón Þórðarson formaður, Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður, Ásgeir
Gunnar Jónsson, Þórólfur Halldórsson, Magnús A. Sigurðsson, Jóhannes Geir Gíslason,
Ævar Petersen, og Sigurður Þórólfsson.
Fundarritari: Sigríður E Elisdóttir.
Friðjón setti fundinn kl. 11:10.
DAGSKRÁ FUNDARINS

Fundargerð 38. fundar
Fundarritari las upp fundargerð 38. fundar, sem var samþykkt með smávægilegum
breytingum.
Vottunarvottorð Þörungaverksmiðjunnar
Breiðafjarðarnefnd óskaði með bréfi, dags. 2. desember 2002, eftir upplýsingum um það
hvað felist í vottun verksmiðjunnar, en eins og fram kom í bréfi Þörungaverksmiðjunnar
10. október 2002 er hún vottuð lífræn, bæði af Vottunarstofunni Túni og QAI. Þann 17.
febrúar sl. sendi Þörungaverksmiðjan Breiðafjarðarnefnd ljósrit af vottunum QAI (Quality
Assurance International) og vottunarstofunnar Túns.
Þá kom fram að enn hafi ekki borist svar við erindi nefndarinnar frá 10. júní 2002, og
ítrekað var með tölvupósti þann 16. september 2002. Reyndar hafi forstjóri
Þörungaverksmiðjunnar látið vita af því þann 10. október 2002 að hann hafi verið í
sambandi við Karl Gunnarsson hjá Hafrannsóknastofnun og bíði eftir niðurstöðum
rannsókna frá honum, sem gerðar voru á árinu 1991.
Afgreiðsla: Ákveðið var að senda erindi til Gunnars Á. Gunnarssonar hjá vottunarstofunni
Túni og óska eftir reglum er gilda þegar vottunarvottorð af þessu tagi eru gefin út. Friðjón
tók að sér að ræða við forstjóra Þörungaverksmiðjunnar og fá nánari upplýsingar um hvað
felist í vottunum verksmiðjunnar og spyrjast fyrir um þær rannsóknir sem spurt var um í
ofangreindum erindum til verksmiðjunnar.
Erindi skipulags- og byggingafulltrúans í Grundarfirði varðandi vegagerð
Snæfellsnesvegar um Kolgrafafjörð
Tekið var fyrir erindi skipulags- og byggingafulltrúans í Grundarfirði (ódagsett), þar sem
greint er frá því að með vísan í afgreiðslu Breiðafjarðarnefndar til Vegagerðarinnar sbr.
bréf dags. 20.02.03, líti bæjarstjórn Grundarfjarðar svo á að Breiðafjarðarnefnd hafi fallist
á ofangreindar framkvæmdir við Snæfellsnesveg um Kolgrafafjörð og að bæjarstjórn þurfi
ekki jafnframt að leita sömu umsagnar, en eins og fram kemur í niðurstöðu úrskurðar
Skipulagsstofnunar (kafla 5.7) um mat á umhverfisáhrifum vegna ofangreindra
framkvæmda þarf bæjarstjórn Grundarfjarðar að afla umsagnar Breiðafjarðarnefndar á
framkvæmdunum vegna verndarsvæðisins. Þá var óskað eftir að byggingafulltrúi
Grundarfjarðar verði látinn vita ef athugasemdir eru við afgreiðsluna.
Afgreiðsla: Breiðafjarðarnefnd gerir ekki athugasemdir við afgreiðslu bæjarstjórnar
Grundarfjarðarbæjar, en bendir á að skv. 2. mgr. 6. gr. laga nr. 54/1995 um vernd
Breiðafjarðar eins og henni var breytt með 32. gr. laga nr. 164/2002 um breytingar á

ýmsum lögum vegna verkefna Umhverfisstofnunar, og tók gildi 1. janúar 2003, beri að
leita leyfis Umhverfisstofnunar fyrir framkvæmdinni.
Áætlun Vegagerðarinnar um gerð fyllingar milli brúar og stíflu yfir Mjósund.
Breiðafjarðarnefnd hafði fregnir af því að til stæði að gera fyllingu milli brúar og stíflu yfir
Mjósund. Send var fyrirspurn til Vegagerðarinnar varðandi þetta þann 24. mars og barst
svar samdægurs frá Magnúsi V. Jóhannssyni umdæmisstjóra, þar sem hann greinir frá
fyrirhugaðri framkvæmd.
Nokkur umræða átti sér stað um málið.
Afgreiðsla: Ákveðið var að senda Vegagerðinni bréf og benda á að skv. 2. mgr. 6. gr.
laga nr. 54/1995 um vernd Breiðafjarðar, eins og henni var breytt með 32. gr. laga nr.
164/2002 um breytingar á ýmsum lögum vegna verkefna Umhverfisstofnunar, og tók gildi
1. janúar 2003, beri Vegagerðinni að leita leyfis Umhverfisstofnunar fyrir framkvæmdinni.
Framkvæmd verndaráætlunar í ljósi atvinnuuppbyggingar við Breiðafjörð
Ræddar voru hugmyndir um umsókn um rannsóknastyrki til Byggðastofnunar og
atvinnuþróunarfélaga Vesturlands og Vestfjarða, sem ÞH hafði sett upp fyrir fundinn.
Nefndarmönnum þóttu hugmyndirnar góðar, en ÆP vildi að innan c. liðs verði tilgreindar
rannsóknir á náttúrufari og út verði tekið að kanna skuli áhrif ferðamennskunnar, þar sem
það komi fram í d. lið.
Fram kom að ítarlegra gagna sé óskað við umsóknir af þessu tagi og ráðlagt væri að leita
til fagaðila í því sambandi.
Afgreiðsla: Ákveðið var að ræða við atvinnumálafulltrúa Vesturlands um framkvæmd
umsóknanna. Ritari tók að sér að ræða við Ásthildi Sturludóttur, frá atvinnuráðgjöf
Vesturlands.
Stöðuskýrsla um stöðu og umfang skráninga á menningarminjum og örnefnum
MS lagði fram yfirlit yfir fornleifaskráningar á Breiðafjarðarsvæðinu og sagði frá þeim.
Hann sagði frá því að hann hafi verið í sambandi við Örnefnastofnun og að fram hafi
komið að nauðsynlegt sé að fara út í skráningar á ofangreindu. Ævar greindi frá því að
margar af þeim örnefnaskrám sem til eru þurfi að leiðrétta og að nauðsynlegt sé að fá
loftmyndir af eyjunum og skrá inn á þær örnefni. Þá kom fram að sú fjárhæð sem fengist
hefur nú þegar á fjárlögum til lögbundinna verkefna gæti nýst betur ef styrkveiting fengist
frá Byggðastofnun og um hærri fjárhæð væri að ræða.
Afgreiðsla: Ákveðið var að halda undirbúningsvinnu áfram.
ÞH vék af fundi kl. 13:05.
Stöðuskýrsla um stöðu þekkingar á dýralífi, gróðri og jarðfræði
ÆP lagði fram tillögu að efnisyfirliti stöðuskýrslu um náttúrufar á Breiðafirði. Hann greindi
frá tillögunum og ræddi um hvort ekki ætti að fjármagna vinnu við stöðuskýrsluna með
þeim fjármunum sem Breiðafjarðarnefnd fékk úthlutað vegna verndaráætlunar. Hann
sagði fyrstu 5 liði yfirlitsins ásamt lið nr. 8 vera hugsanlegt innihald skýrslunnar og liði 6
og 7 frekar hugsaða sem framtíðarverkefni ef frekari styrkveitingar fást. Ákveðið var að
bíða uns mál skýrðust með umsókn til Byggðastofnunar.
Afgreiðsla: Ákveðið var að halda undirbúningsvinnu áfram.

Önnur mál
Guðríður sagði frá því að Þingvellir væru fyrsta svæðið á Íslandi sem færi á heimsminjalistann og sé þar vegna menningarminja. Talað hefur verið um að Breiðafjörður verði
settur á heimsminjalistann. Hún sýndi skýrsluna „Application for Inclusion in the World
Heritage List Þingvellir National Park“.
Þá var ákveðið að stefna að því að nefndin fari í sumar í vettvangsskoðun um eyjar á
Breiðafirði.
Fundi slitið kl. 13:40
Næsti fundur ákveðinn síðar.

	
  

