54. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 26. nóvember í Stykkishólmi
Mættir:

Friðjón Þórðarson formaður, Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður, Ásgeir

Gunnar Jónsson, Þórólfur Halldórsson, Sigurður Þórólfsson, Magnús A. Sigurðsson, Eiríkur
Snæbjörnsson og Róbert A. Stefánsson.
Fundarritari : Sigríður E. Elisdóttir.
Formaður setti fund kl. 10:30.
DAGSKRÁ FUNDARINS
Fundargerð 53. fundar
Formaður las upp fundargerð 53. fundar.
Afgreiðsla: Fundargerðin var samþykkt.
Örnefnaskráningar við Breiðafjörð
Guðríður sagði frá því að hún hafi ekki náð að ræða við Svavar Sigmundsson hjá
Örnefnastofnun til að móta verklagsreglur við örnefnaskráningarnar. Hún hafi þó rætt við
ýmsa aðila varðandi slíkar reglur.
Ásgeir Gunnar sagði brýnt að byrja á verkefninu sem fyrst og best væri að kaupa eitthvað
af myndum á þessu ári.
Eiríkur lagði fram skrá yfir heimildamenn í Múlasveit. Ásgeir Gunnar sagðist vera með
slíkan lista tilbúinn fyrir sitt svæði og mun senda hann til nefndarmanna.
Afgreiðsla: Guðríður tók að sér að móta verklagsreglur í samvinnu við Svavar
Sigmundsson. Þeir nefndarmenn sem ekki hafa klárað að útbúa lista yfir heimildamenn
munu gera það fyrir næsta fund svo hægt sé að ákveða hvaða jörðum verði byrjað á.
Ákveðið var að ritari fái yfirlitsmynd hjá Loftmyndum yfir þær jarðir sem myndir eru til af á
svæðinu og kaupi þær myndir sem til eru af Múlasveit.
Endurútgáfa verndaráætlunar Breiðafjarðar
Friðjón sagði frá því að skv. kostnaðaráætlun er gert ráð fyrir að endurútgáfa
verndaráætlunar kosti um 1300 þús. kr. með prentun. Guðríður stakk upp á því að vinna
við uppfærsluna verði unnin í samvinnu við Náttúrustofu Vesturlands og að hún verði til
næstu 10 ára í stað 5 ára þar sem fjármagn til nefndarinnar hefur ekki verið með þeim
hætti að hægt sé að ráðast í mörg verkefni innan þess tímaramma.
Afgreiðsla: Ákveðið var að skoða nánar samstarf Breiðafjarðarnefndar og
Náttúrustofunnar við endurútgáfuna. Guðríður tók að sér að útbúa verklýsingu fyrir næsta
fund og ræða við Róbert.
Útsent erindi Breiðafjarðarnefndar til sveitarfélaga vegna skipulagsmála
Sveitarfélögin átta við Breiðafjörð hafa nú öll svarað erindi Breiðafjarðarnefndar frá 17.
desember 2003. Þórólfur stakk upp á því að næsta skref verði að fá fagaðila til að setja
upp hugmynd að skipulagsvinnunni og gera verklýsingu og kostnaðaráætlun.
Nefndarmenn settu fram hugmyndir að því sem koma þarf fram í skipulaginu.
Afgreiðsla: Nefndarmenn munu halda áfram undirbúningi við skipulagið. Þá var ákveðið
að senda fagaðilum á sviði fornleifarannsókna bréf og óska eftir að þeir áætluðu gróflega
hver kostnaður við fornleifaskráningar á verndarsvæði Breiðafjarðar gæti hugsanlega verið
og hvort stofnanirnar hefðu áhuga á því að taka skráningarnar að sér ef af verður.

Einnig var ákveðið að senda Ingimari Sigurðssyni í umhverfisráðuneytinu og Stefáni Thors
skipulagsstjóra bréf og kynna fyrir þeim hver staða málsins er. Guðríður mun setja upp
drög að bréfinu.
Skráning á sögu Breiðafjarðar
Friðjón sagði frá samtali sem hann átti við Sverri Jakobsson sagnfræðing. Sverrir er
reiðubúinn að ráðast í verkefnið og mjög áhugasamur.
Afgreiðsla: Friðjón mun áfram reyna að ná sambandi við forsvarsmenn KB-banka
varðandi fjármögnun verkefnisins.
Stöðuskýrsla um náttúrufar á Breiðafirði
Ekki hefur enn verið lokið við stöðuskýrslu um náttúrufar á Breiðafirði sem skv. samningi
nefndarinnar við Náttúrufræðistofnun Íslands átti að vera tilbúin 31. mars sl. Ævar
Petersen, forstöðumaður Reykjavíkurseturs Náttúrufræðistofnunar, hefur lengi talað um að
vinna við skýrsluna sé á lokastigi.
Afgreiðsla: Formaður Breiðafjarðarnefndar mun ræða við Ævar Petersen um að skýrslunni
verði skilað fyrir 10. desember nk.
Evrópuverkefni um strandmenningu og ferðaþjónustu
Lagt var fram erindi sveitarstjóra Reykhólahrepps, dags. 11. nóvember sl., þar sem óskað
er eftir því að Rögnvaldur Guðmundsson, verkefnisstjóri Evrópuverkefnis um
strandmenningu og ferðaþjónustu fái að mæta á fund nefndarinnar og kynna verkefnið
fyrir nefndarmönnum. Friðjón sagði frá samtali sínu við Rögnvald.
Afgreiðsla : Ákveðið var að bjóða Rögnvaldi að koma á næsta fund nefndarinnar og
kynna verkefnið.
Fyrirlestur um verndarsvæðið Vega-eyjarnar í Noregi
Guðríður hélt fyrirlestur fyrir nefndarmenn um Vega-eyjarnar í Noregi sem fóru inn á
heimsminjalistann á sama tíma og Þingvellir. Vega-eyjarnar eru að mörgu leyti mjög líkar
eyjum á Breiðafirði.
Fundi slitið kl. 12:50.
Næsti fundur verður haldinn í Umhverfisstofnun mánudaginn 13. desember nk.
kl. 11:00.
Ákveðið var að bjóða Rögnvaldi Guðmundssyni verkefnisstjóra Evrópuverkefnisins að
mæta á fundinn. Einnig verður Sigríður Anna Þórðardóttir umhverfisráðherra látin vita af
fundinum og boðið að koma og hitta nefndarmenn.

	
  

