55. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 13. desember 2004 í Umhverfisstofnun,
Reykjavík.
Mættir:

Friðjón Þórðarson formaður, Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður, Ásgeir

Gunnar Jónsson, Sigurður Þórólfsson, Magnús A. Sigurðsson, Eiríkur Snæbjörnsson og
Róbert A. Stefánsson.
Þórólfur Halldórsson komst ekki vegna ófærðar.
Fundarritari : Sigríður E. Elisdóttir.
Einnig var mætt Jónína Hafsteinsdóttir frá Örnefnastofnun Íslands og sömuleiðis var
Rögnvaldur Guðmundsson gestur fundarins um skeið.
Formaður setti fund kl. 11:00.
DAGSKRÁ FUNDARINS
Fundargerð 54. fundar
Formaður las upp fundargerð 54. fundar.
Afgreiðsla: Fundargerðin var samþykkt.
Örnefnaskráningar við Breiðafjörð
Guðríður lagði fram verklagsreglur sem hún vann í samvinnu við Jónínu Hafsteinsdóttur.
Ritari lagði fram þær loftmyndir sem voru tilbúnar af Múlasveit og Gufudalssveit og voru
keyptar skv. samningi við Loftmyndir. Jónína sagðist reiðubúin að taka að sér að ræða við
heimildarmenn og skrá inn örnefni á myndirnar frá Múlasveit og jafnvel Gufudalssveit. Sú
vinna verður framlag Örnefnastofnunar skv. samningi. Nefndarmenn ræddu að
nauðsynlegt væri að útvega loftmyndir af eyjum á Breiðafirði.
Afgreiðsla: Ákveðið var að Jónína taki að sér að ræða við heimildarmenn og skrá örnefni
inn á loftmyndirnar. Einnig var ákveðið útvega loftmynd af Hálsi á Skógarströnd.
Umræðu um örnefnaverkefnið var frestað þar til í fundarlok.
Rögnvaldur Guðmundsson mætti kl. 11:30.
Evrópuverkefni um strandmenningu og ferðaþjónustu
Rögnvaldur Guðmundsson kynnti sig fyrir nefndarmönnum. Hann sagði frá verkefninu
Northern Coastal Experience – NORCE. Verkefnið hófst í maí á þessu ári og lýkur árið
2007. Markmið þess er aðallega að stuðla að eflingu umhverfisvænnar ferðaþjónstustu á
strandsvæðum á Norðurslóð. Hann sagði allar hugmyndir frá Breiðafjarðarnefnd varðandi
verkefnið vel þegnar og óskaði eftir samvinnu við nefndarmenn. Rögnvaldur svaraði að
lokum spurningum nefndarmanna.
Endurútgáfa verndaráætlunar Breiðafjarðar
Guðríður sagði frá því að hún hafi skoðað verndaráætlanir úr ýmsum áttum og lagði til við
nefndarmenn að verndaráætlun fyrir Breiðafjörð yrði sett upp með öðru móti en síðast og
útskýrði breytingarnar fyrir nefndarmönnum. Verndaráætlunin yrði með þessu móti styttri
og hnitmiðaðri.
Afgreiðsla: Ákveðið var að Guðríður haldi áfram að móta uppsetningu verndaráætlunar,
geri verklýsingu og ræði við Róbert um framhaldið. Stefnt er að því að samningur milli
Náttúrustofu Vesturlands og Breiðafjarðarnefndar um vinnuna verði samþykktur á næsta
fundi.

Skipulag Breiðafjarðarsvæðisins
Nefndarmenn hafa haldið áfram vinnu við verklýsingu fyrir fagaðila sem mun taka að sér
að setja upp verk- og kostnaðaráætlun. Erindi sem ákveðið var að senda á síðasta fundi
hafa verið send út, en stuttur tími er liðinn svo ekki hafa borist svör við þeim.
Afgreiðsla: Nefndarmenn munu halda undirbúningsvinnu áfram.
Skráning á sögu Breiðafjarðar
Friðjón sagði frá því að enn vanti styrktaraðila til að kosta verkefnið. Hann hafi skrifað
bankastjóra KB-banka bréf og eigi eftir að ræða málið frekar við hann. Hann sagði einnig
frá því að hann hafi rætt málið við Sigríði Önnu Þórðardóttur umhverfisráðherra og Ingimar
Sigurðsson skrifstofustjóra í umhverfisráðuneytinu og að þau hafi verið jákvæð.
Afgreiðsla: Friðjón mun áfram reyna að ná sambandi við forsvarsmenn KB-banka
varðandi fjármögnun verkefnisins. Þá verður beðið svars frá bankanum.
Stöðuskýrsla um náttúrufar á Breiðafirði
Lögð voru fram drög að stöðuskýrslu um náttúrufar á Breiðafirði sem unnin voru af
Gunnari Þór Hallgrímssyni og Ævari Petersen skv. samningi við Breiðafjarðarnefnd.
Nefndarmenn voru sammála um að ýmis atriði í drögunum mætti laga og að eitthvað af
efni vanti í skýrsluna.
Afgreiðsla: Nefndarmenn munu senda ritara athugasemdir sínar sem kemur þeim til
Ævars.
Önnur mál
Mörk verndarsvæðis Breiðafjarðar
Friðjón sagði frá erindi sem hann fékk frá Skúla Alexanderssyni og Kristni Jónassyni
bæjarstjóra í Snæfellsbæ, dags. 6. desember sl., þar sem þeir velta fyrir sér hvort ekki sé
tímabært að vinna að því að allt Breiðafjarðarsvæðið falli undir lög um vernd Breiðafjarðar
og að línan sem markar verndarsvæðið verði færð.
Afgreiðsla: Nefndarmenn tóku erindinu vel. Friðjón mun setja upp svarbréf og mun afrit
af því verða sent til umhverfisráðuneytisins.
Örnefnaskráningar
Umræðu var haldið áfram um örnefnaskráningar í Múla- og Gufudalssveit
(Reykhólahreppi). Nefndarmenn skoðuðu loftmyndirnar af svæðinu og röðuðu saman.
Ásgeir Gunnar hringdi á fundinum í Örn Ingólfsson vegna mynda af eyjum á Breiðafirði og
því svæði sem vantar inn á myndirnar.
Afgreiðsla: Ákveðið var að Eiríkur, Jónína og Ásgeir Gunnar færu til Loftmynda ehf. að
loknum fundi og ræddu upplausn og fleiri atriði varðandi útprentunina. Guðríður og Jónína
munu fullvinna verklagsreglurnar.
Fundi slitið kl. 14:00.
Næsti fundur verður haldinn um miðjan janúar.

	
  

