50. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 2. júní í Umhverfisstofnun, Reykjavík
Mættir:

Friðjón Þórðarson formaður, Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður, Ásgeir

Gunnar Jónsson, Þórólfur Halldórsson, Sigurður Þórólfsson, Magnús A. Sigurðsson og
Jóhannes Gíslason. Einnig var mættur Þorleifur Eiríksson varamaður Ævars Petersen, sem
komst ekki til fundar vegna anna.
Fundarritari: Sigríður E. Elisdóttir.
Formaður setti fund kl. 11:00
DAGSKRÁ FUNDARINS
Fundargerð 49. fundar
Formaður las upp fundargerð 49. fundar.
Afgreiðsla: Fundargerðin var samþykkt.
Erindi Sverris Jakobssonar
Kl. 11:10 mætti Sverrir Jakobsson, sagnfræðingur sem sérstaklega var boðið að mæta á
fundinn og gera grein fyrir hugmyndum sínum varðandi skráningu á sögu Breiðafjarðar, en
hann óskar eftir styrk frá, eða samstarfi við, Breiðafjarðarnefnd vegna verkefnisins og telur
það tengjast verksviði nefndarinnar þar sem það lýtur að varðveislu menningarminja.
Sverrir skýrði frá því hvernig hann mundi vilja haga verkinu, en rannsóknin mun að
verulegu leyti byggjast á frumgögnum. Hann svaraði spurningum nefndarmanna.
Afgreiðsla:

Erindinu var vel tekið. Ákveðið var að Sverrir vinni verkáætlun og verði

áfram í sambandi við nefndarmenn varðandi framhaldið, sem munu reyna eftir megni að
veita honum liðsinni við að fjármagna verkið.
Sverrir vék af fundi kl. 11:40.
Kynningarbæklingur um Breiðafjörð og hugmynd Náttúrustofu Vesturlands um
útgáfu fræðslubæklingaraðar
Lagt var fram til kynningar vinnueintak af kynningarbæklingi um Breiðafjörð sem unninn er
af Náttúrustofu Vesturlands.
Einnig var lagt fram erindi Náttúrustofunnar, dags. 27. maí sl. þar sem viðruð er sú
hugmynd að gefa út fræðslubæklingaröð þar sem gerðir yrðu stakir bæklingar um t.d.
menningarminjar, fuglalíf, gróðurfar, fjöruna o.fl.
Afgreiðsla:

Breiðafjarðarnefnd gerði ekki athugasemdir við myndaval og uppsetningu á

bæklingnum.
Ákveðið var að láta prenta bæklinginn í 10 þúsund eintökum á íslensku og jafn mörgum
eintökum á ensku og senda frítt inn á hvert heimili í sveitarfélögunum átta á verndarsvæði
Breiðafjarðar. Þá var ákveðið selja bæklinginn ef nefndinni er það heimilt. Hann yrði
seldur á kostnaðarverði til ferðaþjónustuaðila, með þeim fyrirvara að þeir selji hann ekki á
meira en 100 kr. Ritari tók að sér að athuga hvort nefndin hafi heimild til að afla sértekna
með þessu móti.
Varðandi erindi Náttúrustofunnar um útgáfu fræðslubæklingaraðar var ákveðið að gefa
þennan bækling út ónúmeraðan en hugmyndin um bæklingaröð (safn) þótti góð og má
halda henni opinni.

Verkefni og fjármál ársins 2004
Lögð var fram til kynningar rekstraráætlun fyrir Breiðafjarðarnefnd.
Afgreiðsla:

Umræðu um verkefni var frestað.

Starfstími Breiðafjarðarnefndar
Breiðafjarðarnefnd sem nú starfar var skipuð 9. júní árið 2000 til fjögurra ára. Friðjón
sagði frá því að umhverfisráðuneytið væri um þessar mundir að senda út bréf til þeirra
aðila sem tilnefna eiga í nefndina og óska eftir að það verði gert.
Afgreiðsla:

Friðjón þakkaði nefndarmönnum góða samvinnu.

Örnefnaskráningar
Ásgeir Gunnar lagði fram drög að samstarfssamningi milli Breiðafjarðarnefndar, Loftmynda
ehf. og Örnefnastofnunar. Innihald samningsins var rætt.
Afgreiðsla:

Ákveðið var að senda samninginn til Loftmynda ehf. og Örnefnastofnunar til

yfirlestrar.
Reglugerð um menningarsögulegar minjar
Lögð var fram tillaga að reglugerð um vernd menningarsögulegra minja en Magnús hefur
verið að vinna hana eftir athugasemdum sem borist hafa frá nefndarmönnum. Tillagan var
rædd og gerðar á henni breytingar.
Afgreiðsla:

Magnús tók að sér að fullvinna tillöguna og senda til nefndarmanna til

yfirlestrar.
Gerð aðalskipulags á Breiðafirði
Enn hafa nokkur sveitarfélög ekki svarað erindi nefndarinnar frá 17. desember 2003.
Afgreiðsla:

Ákveðið var að óska eftir svari frá þeim sveitarfélögum sem ekki hafa svarað

erindinu.
Kiðey á Breiðafirði
Kiðey á Breiðafirði er til sölu. Eyjan tilheyrir Helgafellssveit og er staðsett fyrir utan Ögur,
en Umhverfisstofnun hefur forkaupsrétt að henni. Auglýsing þess efnis var lögð fram til
kynningar.
Workshop on the Development and Management of Marine Protected Areas
Guðríður Þorvarðardóttir, varaformaður sótti ofangreinda ráðstefnu sem haldin var í
Finnlandi 8. – 15. maí sl. Á ráðstefnunni var fyrst og fremst fjallað um hafsvæði og
hvernig best sé að vernda þau fyrir skaðsemi veiðarfæra eins og botnvarpa. Hún sagði
ráðstefnuna hafa í alla staði verið mjög fróðlega og gagnlega. Hún fékk mikið af gögnum í
hendur sem koma til með að vera gagnleg nefndinni.
Afgreiðsla:

Nefndarmenn þökkuðu Guðríði fyrir að sækja ráðstefnuna fyrir hönd

nefndarinnar og kynna þeim málið.
Önnur mál
Bygging sumarhúss í Purkey
Friðjón lagði fram til kynningar fyrirætlan Helga Steingrímssonar um að byggja
sumarbústað í Purkey á Breiðafirði.

Lög um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum
Guðríður sagði frá því að ofangreind lög um breytingu á ofangreindum lögum hafi verið
samþykkt á Alþingi.
Fundi slitið kl. 14:00.

	
  

