49. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 6. maí 2004 í Búðardal
Mættir:

Friðjón Þórðarson formaður, Ásgeir Gunnar Jónsson, Þórólfur Halldórsson,

Sigurður Þórólfsson og Eiríkur Snæbjörnsson varamaður Jónannesar Gíslasonar sem komst
ekki úr Skáleyjum vegna veðurs.
Guðríður Þorvarðardóttir, Magnús A. Sigurðsson og Ævar Petersen komust ekki til
fundarins vegna anna og voru varamennirnir Þorleifur Eiríksson og Guðmundur Ólafsson
boðaðir, en komust ekki.
Fundarritari: Sigríður E. Elisdóttir.
Formaður setti fund kl. 11:00
DAGSKRÁ FUNDARINS
Fundargerð 48. fundar
Formaður las upp fundargerð 48. fundar.
Afgreiðsla: Fundargerðin var samþykkt.
Reglugerð um vernd menningarsögulegra minja
Lögð var fram tillaga að reglugerð um vernd menningarsögulegra minja en Magnús hefur
verið að vinna hana eftir athugasemdum sem borist hafa frá nefndarmönnum.
Afgreiðsla:

Ákveðið var að fresta afgreiðslu málsins til næsta fundar, þar sem Magnús

var fjarverandi.
Efnistaka í Kolgrafafirði
Á leið sinni á 48. fund Breiðafjarðarnefndar urðu nefndarmenn varir við óheimila efnistöku
í Kolgrafafirði. Nefndarmönnum er kunnugt um að efnistökunni hafi verið hætt, en málið
var rætt.
Afgreiðsla:

Breiðafjarðarnefnd taldi ekki þörf á að aðhafast í málinu.

Örnefnaskráningar
Ásgeir Gunnar lagði fram drög að samstarfssamningi við Ísgraf/Loftmyndir og
Örnefnastofnun um skráningu á örnefnum við og á verndarsvæði Breiðafjarðar. Drögin
voru rædd, en fram kom að nauðsynlegt sé að skoða nokkur atriði samningsins, eins og
kostnaðaráætlun, betur.
Afgreiðsla:

Ásgeir Gunnar tók að sér að fullvinna drögin í samráði við nefndarmenn og

bera þau undir forsvarsmenn Ísgrafs/Loftmynda og Örnefnastofnunar.
Samningur við NSV um gerð merkis (lógós) Breiðafjarðarnefndar
Lagður var fram samningur við Náttúrustofu Vesturlands um gerð merkis (lógós) fyrir
Breiðafjarðarnefnd. Einnig lá fyrir endanleg tillaga NSV að útliti merkisins.
Afgreiðsla:

Nefndarmenn voru sáttir við útlit merkisins og skrifaði formaður

Breiðafjarðarnefndar undir samninginn fyrir hönd nefndarinnar.
Kynningarbæklingur fyrir Breiðafjörð
Lögð var fram tillaga Náttúrustofu Vesturlands að texta í kynningarbækling fyrir
Breiðafjörð. Einnig var lagt fram kort af Breiðafirði sem verið er að vinna fyrir
Náttúrustofuna og á að vera í bæklingnum.

Afgreiðsla:

Nefndarmenn fóru yfir textann og settu fram athugasemdir og tillögur að

breytingum. Einnig komu nefndarmenn með tillögur að breytingum á kortinu.
Vinnureglur við afgreiðslu mála
Rætt var um að gera vinnureglur sem hafa skuli til hliðsjónar við afgreiðslu mála þegar
ekki er um samhljóða afgreiðslu að ræða af hálfu nefndarmanna.
Afgreiðsla:

Ákveðið var að fresta afgreiðslu málsins þar til nefndin verður fullmönnuð.

Erindi Sverris Jakobssonar
Tekið var fyrir erindi Sverris Jakobssonar sagnfræðings, dags. 15. apríl 2004, þar sem
hann óskar eftir styrk frá eða samstarfi við Breiðafjarðarnefnd, en hann hyggst skrifa sögu
Breiðafjarðar og telur það tengjast verksviði nefndarinnar þar sem það lýtur að varðveislu
menningarminja. Nefndarmönnum þótti verkefnið áhugavert.
Afgreiðsla: Ákveðið var að bjóða Sverri að koma á næsta fund og kynna hugmyndir sínar
nánar fyrir nefndarmönnum.
Svarbréf Saurbæjarhrepps
Lagt var fram svarbréf Saurbæjarhrepps við erindi Breiðafjarðarnefndar frá 17. desember
2003. Í erindinu fagnar hreppsnefnd Saurbæjarhrepps hugmyndum Breiðafjarðarnefndar
um sameiginlegt svæðisskipulag verndarsvæðis Breiðafjarðar og lýsir sig fúsa til samstarfs
um málið.
Afgreiðsla:

Breiðafjarðarnefnd gerði ekki athugasemdir við svarbréfið.

Svarbréf Fornleifaverndar ríkisins
Lagt var fram svarbréf Fornleifaverndar ríkisins, dags. 26. apríl 2004, við erindi
Breiðafjarðarnefndar frá 25. febrúar sl. varðandi hvaða verkefni stofnunin telji brýnast að
vinna á verndarsvæði Breiðafjarðar í sambandi við verndun og skráningu á
menningarsögulegum minjum.
Afgreiðsla:

Breiðafjarðarnefnd gerði ekki athugasemdir við svarbréfið.

Verkefni ársins 2004
Rætt var hvernig verkefnum sem koma á í framkvæmd á árinu 2004 yrði forgangsraðað.
Lögð var fram fjárhagsáætlun til áramóta. Ýmsar hugmyndir komu fram.
Afgreiðsla:

Ákveðið var ræða málið frekar á næsta fundi.

Ocean Strategies – Integrated Management of the Marine Environment
Lögð var fram til kynningar auglýsing um ofangreinda ráðstefnu, sem haldin verður í
Reykjavík dagana 2.-4. júní 2004.
Kl. 14:30 mætti sveitarstjóri Dalabyggðar, Haraldur L. Haraldsson.
Friðjón bauð Harald velkominn. Hann kynnti lög um vernd Breiðafjarðar og sagði frá
starfsemi nefndarinnar.
Haraldur sagði frá því að verið sé að vinna að aðalskipulagi fyrir Dalabyggð. Hugmyndir
nefndarmanna um aðalskipulag fyrir Breiðafjörð voru ræddar ásamt fleiri málum.
Fundi slitið kl. 15:30.
Næsti fundur ákveðinn síðar.

	
  

