51. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 9. ágúst 2004 í Ráðhúsinu í
Stykkishólmi
Mættir:

Friðjón Þórðarson formaður, Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður, Ásgeir

Gunnar Jónsson, Þórólfur Halldórsson, Sigurður Þórólfsson, Róbert Arnar Stefánsson,
Eiríkur Snæbjörnsson og Magnús A. Sigurðsson.
Fundarritari: Sigríður E. Elisdóttir.
Formaður setti fund kl. 11:00.
DAGSKRÁ FUNDARINS
Breiðafjarðarnefnd, skipuð 6. júlí 2004
Þann 6. júlí sl. var skipað í Breiðafjarðarnefnd til næstu fjögurra ára. Nefndina skipa:
Friðjón Þórðarson, formaður, skipaður af umhverfisráðherra án tilnefningar, Guðríður
Þorvarðardóttir, varaformaður, skipuð af umhverfisráðherra án tilnefningar. Samkvæmt
tilnefningu Fornleifaverndar ríkisins Magnús A. Sigurðsson og Agnes Stefánsdóttir til vara.
Samkvæmt sameiginlegri tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands, Náttúrustofu
Vesturlands og Náttúrustofu Vestfjarða Róbert Arnar Stefánsson og Þorleifur Eiríksson til
vara. Samkvæmt tilnefningu Héraðsnefndar Snæfellinga Ásgeir Gunnar Jónsson og Trausti
Tryggvason til vara. Samkvæmt tilnefningu Reykhólahrepps f.h. Héraðsnefndar ABarðastrandasýslu Eiríkur Snæbjörnsson og Jóhannes Geir Gíslason til vara. Samkvæmt
tilnefningu Dalabyggðar, f.h. Héraðsnefndar Dalasýslu Sigurður Þórólfsson og Snæbjörg R.
Bjartmars til vara.
Samkvæmt tilnefningu Vesturbyggðar f.h. Héraðsnefndar Vestur-Barðastrandasýslu
Þórólfur Halldórsson og Nanna Jónsdóttir til vara.
Friðjón þakkaði samstarfsfólki sínu frá liðnum árum samstarfið og bauð nýja nefndarmenn
velkomna til starfa.
Fundargerð 50. fundar
Formaður las upp fundargerð 50. fundar.
Afgreiðsla: Fundargerðin var samþykkt.
Neyðarskýli í Garpsdalsey
Umhverfisstofnun óskaði með erindi, dagsettu 10. júní sl., eftir umsögn Breiðafjarðarnefndar um umsókn Hafliða Viðars Ólafssonar um leyfi til að reisa 14,4 m 2 neyðarskýli í
Garpsdalsey.
Erindið var rætt. Þeir sem best þekktu til aðstæðna í Gilsfirði tóku undir það sjónarmið
sem fram kom í umsókninni að öryggissjónarmið réttlættu staðsetningu neyðarskýlis í
eynni. Nefndarmenn voru sammála um að þegar slík leyfi eru veitt sé nauðsynlegt að
byggingin falli vel að umhverfinu. Þá töldu nefndarmenn umrætt neyðarskýli of stórt.
Afgreiðsla: Breiðafjarðarnefnd gerir ekki athugasemdir við að ábúandi Garpsdals reisi
neyðarskýli í Garpsdalsey til öryggis vegna hlunnindanytja í eynni. Nefndin leggur þó
áherslu á að um neyðarskýli sé að ræða en ekki frístundahús og að skýlið verði ekki stærra
en svo að því hlutverki sé fullnægt. Þá leggur nefndin áherslu á að slíkt skýli ef reist
verður falli vel að umhverfi sínu í eynni í útlitslegu tilliti. Einnig að upplýsingar um
gróðurfar og dýralíf í eynni liggi fyrir áður en framkvæmdaleyfi er veitt.

Örnefnaskráningar
Drög að samningi við Loftmyndir ehf. og Örnefnastofnun Íslands um skráningu á örnefnum
við Breiðafjörð voru send fyrrgreindum aðilum. Tillögur Arnar Ingólfssonar f.h. Loftmynda
ehf. og Svavars Sigmundssonar f.h. Örnefnastofnunar að breytingum á samningnum voru
ræddar. Fram kom að misræmi er á skilningi nefndarinnar og framkvæmdastjóra
Loftmynda ehf. á munnlegu samkomulagi sem gert var 15. desember sl. Rætt var hve
mikið fjármagn nefndin getur sett í verkefnið og ákveðið að gera ráð fyrir að það verði um
1 millj. króna á þessu ári.
Afgreiðsla: Ákveðið var að Ásgeir Gunnar, Magnús og Róbert óski eftir fundi með Erni
Ingólfssyni framkvæmdastjóra Loftmynda ehf. til að ræða innihald samningsins.
Svarbréf Snæfellsbæjar, dags. 21. júní 2004
Lagt var fram ofangreint svarbréf við erindi Breiðafjarðarnefndar frá 17. desember 2003
varðandi gerð aðalskipulags á Breiðafirði. Byggingarnefnd Snæfellsbæjar leggur til að
Breiðafjarðarnefnd komi á framfæri hugmyndum sínum um þá þætti sem nefndin vill að
komi inn í aðalskipulag Snæfellsbæjar.
Afgreiðsla: Breiðafjarðarnefnd mun skoða bréf Snæfellsbæjar með öðrum erindum sama
efnis þegar öll sveitarfélög á verndarsvæðinu hafa svarað erindi nefndarinnar frá 17.
desember 2003.
Svarbréf Vesturbyggðar, dags. 22. júní 2004
Lagt var fram ofangreint svarbréf við erindi Breiðafjarðarnefndar frá 17. desember 2003
varðandi gerð aðalskipulags á Breiðafirði. Bæjarstjórn Vesturbyggðar tekur jákvætt í þá
hugmynd að Breiðafjarðarnefnd vinni að stefnumörkun og hugmyndum að skipulagi á því
svæði sem um ræðir og að þær niðurstöður verði síðan felldar að nýju aðalskipulagi
sveitarfélagsins, enda falli ekki viðbótarkostnaður á sveitarfélagið vegna þeirrar vinnu.
Afgreiðsla:

Á kveðið var að ítreka erindið á ný við Stykkishólmsbæ og Helgafellssveit,

en svar við erindi nefndarinnar frá 17. desember sl. hefur ekki borist frá þeim
sveitarfélögum.
Reglugerð um menningarsögulegar minjar
Magnús lagði fram drög að reglugerðinni.
Afgreiðsla: Ákveðið var að vinna áfram með drögin. Ritari tók að sér að útvega
deiliskipulag fyrir Flatey.
Verndaráætlun fyrir Breiðafjörð, önnur verkefni og fjármál Breiðafjarðarnefndar.
Lögð var fram rekstraráætlun fyrir Breiðafjarðarnefnd til ársloka 2004. Þá var rætt
hvernig verkefnum skuli forgangsraðað. Friðjón fór yfir erindi nefndarinnar til
umhverfisráðherra frá 20. febrúar 2004 þar sem óskað er eftir fjármagni til nefndarinnar á
fjárlögum 2005. Þá kom fram að gera þurfi kostnaðaráætlun vegna örnefnaskráningaverkefnisins og endurútgáfu verndaráætlunar.
Afgreiðsla: Guðríður tók að sér að gera kostnaðaráætlun vegna verndaráætlunar. Ásgeir
Gunnar, Magnús og Róbert munu gera kostnaðaráætlun vegna örnefnaverkefnisins.
Önnur mál
Formaður kynnti stöðu mála hvað varðar samning við Náttúrufræðistofnun Íslands um
gerð stöðuskýrslu um náttúrufar á Breiðafirði. Samkvæmt samtali ritara við Ævar

Petersen forstöðumann Reyjavíkurseturs NÍ mun skýrslan komin vel á veg og verður að
öllum líkindum skilað til nefndarinnar nú í ágúst.
Afgreiðsla mála í Breiðafjarðarnefnd
Ásgeir Gunnar ræddi afgreiðslu nefndarinnar varðandi frumvarp um breytingu á lögum um
vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum og er ósattur við minnihlutaálit
Ævars Petersen í nafni nefndarinnar og að því hafi ekki verið skilað samtímis áliti annarra í
nefndinni. Nefndarmenn ræddu afgreiðslu málsins.
Afgreiðsla:

Ákveðið var að setja þá vinnureglu um afgreiðslu mála að þegar ekki er um

samdóma álit allra nefndarmanna að ræða sé það afgreitt á sama fundi og báðum álitum
skilað samtímis og send með sama fylgibréfi.
Fundi slitið kl. 14:15.
Næsti fundur ákveðinn mánudaginn 6. september nk. í Stykkishólmi.

	
  

