
44. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 17. nóvember 2003, kl. 11:00 til 14:40 í 
húsnæði Landmælinga Íslands á Akranesi. 

 
Mættir:  Friðjón Þórðarson formaður, Ásgeir Gunnar Jónsson, Þórólfur Halldórsson, 
Magnús A. Sigurðsson, Sigurður Þórólfsson og Jóhannes Gíslason..   

Fundarritari:  Sigríður E Elisdóttir. 
Guðríður Þorvarðardóttir komst ekki vegna anna.  Ævar Petersen var erlendis.  Þorleifur 

Eiríksson, varamaður Ævars, var boðaður en komst ekki vegna anna. 

 
Fundarmenn heimsóttu Landmælingar Íslands kl. 11:00 og tóku Magnús Guðmundsson 
forstjóri, Eydís Líndal Finnbogadóttir forstöðumaður kortasviðs og Gunnar Kristjánsson 
sölustjóri vel á móti þeim.  Magnús sagði m.a. frá starfsemi stofnunarinnar og mark-
miðum.  Eydís Líndal kynnti fyrir nefndarmönnum nýjan kortagrunn sem til stendur að 
kynna opinberlega á næstunni.  Gunnar kynnti Atlaskort sem eru um 100 ára gömul og 

hafa nú verið gefin út á geilsladiski, en þau voru skönnuð inn og sett upp í hnitakerfi. 
Friðjón sagði frá störfum nefndarinnar. 

Þá var stofnunin skoðuð og snæddur hádegisverður með starfsfólki. 
Kl. 13:00 mætti Benedikt Eyþórsson, sem tók að sér að skrá heimildir um 
menningarminjar á jörðum á verndarsvæði Breiðafjarðar skv. samningi við Fornleifavernd 

ríkisins. 

 
Formaður setti fund kl.  13:05. 

 
DAGSKRÁ FUNDARINS 
 
Fundargerð 43. fundar 
Formaður las upp fundargerð 43. fundar.   

Afgreiðsla:  Fundargerðin var samþykkt. 
 
Skráning heimilda um menningarminjar á verndarsvæði Breiðafjarðar 
Benedikt tók til máls og sagði frá því að hann hafi verið í hlutastarfi frá því í byrjun október 
við skráningar á heimildum.  Hann gerði grein fyrir vinnu sinni hingað til og sagðist vera 
búinn að skrá mestan hluta þeirra heimilda sem til eru um menningarminjar á 
verndarsvæðinu.  Þá hafi mikil vinna verið við að flokka þær heimildir sem hann hefur 
þegar fundið.  Áætlað er að ljúka skráningunni fyrir jól. 
Nefndarmenn bentu á að margar heimildir tilheyrðu fleiri en einum flokki og töldu rétt að 
þær verði tilgreindar undir öllum tilheyrandi flokkum til að auðvelda heimildaleit.  Einnig 
var bent á myndasöfn og fleira sem heima ætti í yfirlitinu. 
Afgreiðsla:  Nefndarmenn voru ánægðir með þá vinnu sem unnin hefur verið til þessa og 
 óskuðu eftir að fá að lesa handrit yfir áður en verkinu lýkur.  Þá mun Benedikt skila inn 

eintaki af því sem komið verður fyrir næsta fund. 
  
Stöðuskýrsla um stöðu þekkingar á dýralífi, gróðri og jarðfræði 
Formaður las upp drög að samningi við Náttúrufræðistofnun Íslands um gerð ofangreindrar 
skýrslu. 
Afgreiðsla:  Ekki voru gerðar athugasemdir við samninginn og undirritaði formaður hann 

fyrir hönd nefndarinnar. 



Örnefnaskráningar 
Formaður sagði frá því að ritari hafi haft samband við Nýsköpunarsjóð og kannað 
möguleika á styrk vegna verkefnisins.  Þau svör fengust að sjóðurinn sé að mestu hættur 
almennum styrkjum og sé eingöngu í áhættulánum og hlutafjárþátttöku. 
Ásgeir Gunnar sagði frá því að hann hafi rætt við Gísla Karel Halldórsson, sem hefur ásamt 
hollvinasamtökunum Eyrbyggjum staðið fyrir skráningu á örnefnum í Eyrarsveit.  Hann 
lýsti því ferli sem unnið var við örnefnaskráningarnar þar.   
Magnús sagði frá því að hann hafi rætt við Svavar Sigmundsson, forstöðumann 
Örnefnastofnunar og að hann hafi tekið jákvætt í samvinnu um verkefnið og væri reiðu-
búinn að mæta á fund nefndarinnar þann 8. des. nk.  
Afgreiðsla:  Ákveðið var að hefjast handa og byrja á skráningu örnefna á jörðinni 
Dröngum á Skógarströnd. Ákveðið var að boða Örn Ingólfsson frá Ísgrafi og Svavar 
Sigmundsson forstöðumann Örnefnastofnunar til næsta fundar.  Magnús og Ásgeir Gunnar 

tóku að sér að undirbúa áætlun fyrir næsta fund um örnefnaskráningu á Dröngum. 
 
Staða skipulagsmála hjá sveitarfélögum við Breiðafjörð 
Formaður sagði frá því að ritari hafi kannað stöðu mála í skipulagsmálum hjá 
sveitarfélögunum við Breiðafjörð og fengið þær  upplýsingar að lokið sé við gerð aðal-
skipulags í Stykkishólmi og er hönnuður þess Bæring Bjarnar Jónsson hjá Glámu Kím.  
Verið er að leggja lokahönd á aðalskiplag fyrir Grundarfjarðarbæ og er hönnuður þess Erla 
Bryndís Kristjánsdóttir hjá Teiknistofunni Eik.  Þá stendur yfir hönnun á skipulagi í 
Dalabyggð, en það er Gísli Gíslason hjá Landmótun sem er hönnuður þess. Þá er í gildi til 
ársins 2007 aðalskipulag fyrir Snæfellsbæ.  Í öðrum sveitarfélögum er verið að leita tilboða 
í gerð aðalskipulags en ekki hefur verið samið við teiknistofur um verkið.  Ekki lágu fyrir 
upplýsingar um stöðu mála hjá Helgafellssveit. 
Afgreiðsla:  Ákveðið var að viðra þá hugmynd við sveitarfélögin að aðili verði fenginn til 
að vinna drög að aðalskipulagi fyrir verndarsvæði Breiðafjarðar sem yrðu svo tekin inn í 
gerð aðalskipulags fyrir hvert sveitarfélag fyrir sig.  Þórólfur tók að sér að gera uppkast að 

bréfi til sveitarfélaganna þess efnis.  Friðjón tók að sér að ræða við skipulagsstjóra. 
 
Útgáfa kynningarefnis um Breiðafjörð 
Formaður sagði frá því að ritari hafi haft samband við Reyni Ingibjartsson, útgefanda 
bæklings um inn-Snæfellsnes og fengið uppgefið hjá honum hvað sú útgáfa kostaði, en 
hann var gefinn út í 15.000 eintökum.  Þá lágu fyrir á fundinum upplýsingar frá Guðríði 
Þorvarðardóttur um kostnað við bæklingagerð frá Umhverfisstofnun. 

Afgreiðsla:  Ákveðið var að fresta umræðu um útgáfu kynningarefnis til næsta fundar. 
  
Fundi slitið kl. 14:40. 

Næsti fundur verður haldinn í Reykjavík mánudaginn 8. desember nk. 
	  


