45. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 15. desember 2003 í Reykjavík.
Mættir: Friðjón Þórðarson formaður, Ævar Petersen, Ásgeir Gunnar Jónsson, Þórólfur
Halldórsson, Magnús A. Sigurðsson, Sigurður Þórólfsson og Jóhannes Gíslason.
Fundarritari: Sigríður E. Elisdóttir.
Fundarmenn heimsóttu Loftmyndir/Ísgraf, Laugavegi 13 í Reykjavík kl. 11:00 og tók Örn
Ingólfsson framkvæmdastjóri vel á móti þeim. Hann kynnti aðferðarfræði fyrirtækisins við
að búa til og safna gögnum. Hann afhenti fundarmönnum kynningareintak af korti sem
unnið var af þeim. Þá lýsti hann búnaði þeirra og svaraði fyrirspurnum.
Gestur fundarins var Svavar Sigmundsson, forstöðumaður Örnefnastofnunar.
Fundi var fram haldið í Umhverfisstofnun kl. 12:50 og var þá einnig mætt Guðríður
Þorvarðardóttir varaformaður.
DAGSKRÁ FUNDARINS
Fundargerð 44. fundar
Formaður las upp fundargerð 44. fundar.
Afgreiðsla: Fundargerðin var samþykkt með smávægilegum lagfæringum.
Svarbréf menntamálaráðuneytisins
Rætt var svarbréf menntamálaráðuneytisins, dags. 11. nóvember sl., við erindi
nefndarinnar frá 23. september 2002, þar sem þess var óskað að menntamálaráðuneytið
setji reglugerð um vernd menningarsögulegra minja á verndarsvæði Breiðafjarðar í
samræmi við 5. gr. laga nr. 54/1995 um vernd Breiðafjarðar.
Afgreiðsla: Magnús tók að sér að hafa samband við Fornleifavernd ríkisins og
Húsafriðunarnefnd og fá þeirra hugmyndir um reglugerð áður en drög að reglugerðinni
verða unnin.
Skráning heimilda um menningarminjar á verndarsvæði Breiðafjarðar
Nefndarmenn ræddu heimildaskrá Benedikts Eyþórssonar. Hann sendi nefndarmönnum
eintak af skránni til skoðunar, en hún er ekki full unnin.
Afgreiðsla: Nefndarmenn voru ánægðir með skrána þó gerð slíkrar samantektar sé í
sjálfu sér endalaus. Svavar bætti því við að hjá Örnefnastofnun væru til miklar
heimildaskrár og að Benedikt væri frjálst að skoða þær.
Útgáfa kynningarbæklings um Breiðafjörð
Rædd var fyrirhuguð útgáfa kynningarbæklings um Breiðafjörð. Fram kom að
bæklingurinn yrði að vera gefinn út á íslensku og ensku. Friðjón las upp erindi frá
Náttúrustofu Vesturlands, dags. 10. desember 2003, þar sem minnt er á hlutverk
Náttúrustofunnar. Erindið var rætt og benti Ævar í því sambandi á 7. gr. laga um vernd
Breiðafjarðar nr. 54/1995, þar sem segir “lög nr. 60/1992, skal markvisst unnið að því
að auka þekkingu á náttúru Breiðafjarðarsvæðisins til að tryggja sem best verndun þess.
Breiðafjarðarnefnd skal í samráði við þessa aðila láta gera áætlun um æskilegar rannsóknir
á svæðinu og endurskoða hana reglulega.”
Afgreiðsla: Ákveðið var að bjóða Náttúrustofu Vesturlands að gera tilboð í gerð
kynningarbæklings og gera tillögu að efnistökum.
Jóhannes þurfti að víkja af fundi kl. 13:20.

Örnefnaskráningar að Dröngum
Ásgeir Gunnar sagði frá stöðu mála, en hann hefur prentað út nokkuð margar loftmyndir,
með leyfi Loftmynda/Ísgrafs, af landi Dranga og sent til tveggja systkina frá Dröngum og
mun annað þeirra skrá örnefnin inn á myndirnar og er hinn aðilinn að skrá örnefnin á
tölvutækt form. Hann er langt kominn með það verkefni. Vonast er til að hægt verði að
koma með sýnishorn af þessari vinnu á næsta fund. Ásgeir Gunnar sagði mikla vinnu að
halda utan um verkefnið. Þá var rætt um það fjármagn sem þarf og að nauðsynlegt sé að
draga upp samning um verkefnið milli Loftmynda/Ísgrafs, Örnefnastofnunar og
Breiðafjarðarnefndar.
Afgreiðsla:

Breiðafjarðarnefnd samþykkti að leita samstarfs við Örnefnastofnun og

Loftmynda/Ísgrafs um færslu örnefna við Breiðafjörð. Áður en innihald endanlegs
samnings um verkið er ákveðið skal þó gerð tilraun um framkvæmd og verklag þessarar
vinnu á jörðinni Dröngum á Skógarströnd á kortagrunn Loftmynda/Ísgrafs, sbr. munnlegt
samkomulag þar um. Ásgeir Gunnar og Þórólfur tóku að sér að ganga í málið og gera drög
að samningi. Svavar samþykkti bókunina fyrir hönd Örnefnastofnunar.
Svavar Sigmundsson vék af fundi kl. 14:20.
Skipulagsmál
Lögð voru fram drög að bréfi til sveitarfélaganna átta við Breiðafjörð þar sem
Breiðafjarðarnefnd fer þess vinsamlegast á leit við sveitarfélögin að þau láti álit sitt í ljós á
þeirri hugmynd að nefndin í umboði sveitarfélaganna og með samþykki Skipulagsstofnunar
leiti til skipulagshönnuðar um að gera í einu lagi drög að aðalskipulagi fyrir allt svæðið sem
er innan marka verndarsvæðis Breiðafjarðar, með það fyrir augum að því verði síðan skipt
upp og fellt að aðalskipulagi hvers sveitarfélags. Hugmyndin byggist jafnframt á því að
leitað verði eftir sérstakri fjárveitingu ríkisins til að standa straum af kostnaði við þessa
skipulagsvinnu að sem mestu leyti, líkt og rætt var á fundi Breiðafjarðarnefndar með
sveitarstjórnarmönnum í Stykkishólmi 8. október 2002.
Friðjón sagði frá því að hann hafi haft samband við Stefán Thors, skipulagsstjóra og rætt
málið símleiðis við hann.
Afgreiðsla: Drögin voru samþykkt með smávægilegum breytingum og ákveðið að senda
bréfið til allra sveitarfélaga við Breiðafjörð.
Fjármál Breiðafjarðarnefndar
Friðjón sagði frá því að samkvæmt fjárlögum fyrir árið 2004 er fjárframlag til
Breiðafjarðarnefndar 6.9 milljónir.
Afgreiðsla: Ákveðið var að vinna tillögur vegna fjárlaga 2005 strax á nýju ári og koma
þeim inn í fjárlagagerðina. Jafnframt þarf að útvega fjármagn til endurútgáfu
verndaráætlunar.
Önnur mál
Útsend erindi
Spurst var fyrir um það hvort svar hafi borist frá Þörungaverksmiðjunni við erindi
nefndarinnar frá 17. nóvember sl. Þá var einnig spurst fyrir um það hvort svar hafi borist
við erindi nefndarinnar til Umhverfisstofnunar, með afriti til Grundarfjarðarbæjar og
Skipulagsstofnunar, dags. 3. nóvember sl. Svarbréf hafa ekki borist við þessum erindum.
Fundi slitið kl. 15:00.
Næsti fundur verður haldinn í byrjun nýs árs.

	
  

