
56. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn  26. janúar 2005 í Stykkishólmi 
 
Mættir: Friðjón Þórðarson formaður, Ásgeir Gunnar Jónsson, Sigurður Þórólfsson, Magnús 
A. Sigurðsson, Þórólfur Halldórsson, Eiríkur Snæbjörnsson og Róbert A. Stefánsson.  
Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður boðaði forföll.  

Fundarritari : Sigríður E. Elisdóttir. 
 

Formaður setti fund kl. 11:00. 
 
DAGSKRÁ FUNDARINS 

 
Fundargerð 55. fundar  
Formaður las upp fundargerð 55. fundar.  

Afgreiðsla: Fundargerðin var samþykkt. 

 
Þóknun nefndarmanna fyrir nefndarsetu árið 2004 
Ritari lagði fram drög að erindi til umhverfisráðuneytisins þar sem óskað er eftir greiðslu 
þóknunar til nefndarmanna vegna nefndarsetu árið 2004.  
Afgreiðsla : Nefndarmenn gerðu ekki athugasemdir við þann einingafjölda sem þeim var 

reiknaður og drögin voru samþykkt. 

 
Drög að starfsskýrslu 2004 
Lögð voru fram drög að starfsskýrslu ársins 2004. 
Afgreiðsla:   Drögin voru samþykkt.  Ákveðið var að ritari gengi frá ársskýrslunni, sendi 

hana út og setji inn á heimasíðu nefndarinnar.  
 
Endurútgáfa verndaráætlunar Breiðafjarðar 

Afgreiðsla: Afgreiðslu málsins var frestað vegna fjarveru Guðríðar. 
 
Skipulag Breiðafjarðarsvæðisins 
Nefndarmenn hafa haldið áfram vinnu við verklýsingu fyrir fagaðila sem mun taka að sér 
að setja upp verk- og kostnaðaráætlun.   
Þórólfur kynnti leiðbeiningar um gerð aðalskipulags, reglur og ferli, sem Skipulagsstofnun 
gaf út. 
Afgreiðsla: Nefndarmenn munu halda undirbúningsvinnu áfram.  Ritari tók að sér að taka 

saman mikilvæga punkta úr leiðbeiningum Skipulagsstofnunar og senda nefndarmönnum. 
 
Stöðuskýrsla um náttúrufar á Breiðafirði Nefndarmenn fóru yfir þær athugasemdir 
sem gerðar hafa verið við skýrsludrögin.  Nokkrar athugasemdir til viðbótar voru gerðar. 
Afgreiðsla: Ákveðið var að senda skýrsludrögin með athugasemdunum til Ævars 

Petersen. 

 
Örnefnaskráningar við Breiðafjörð 
Kynnt var erindi Reykhólahrepps, dags. 15. desember 2004, þar sem lýst er áhuga 
hreppsnefndar á samstarfi við skráningu þeirra jarða sem ekki ná að sjó og tilheyra því 
ekki verndarsvæði Breiðafjarðar.  Reykhólahreppur myndi standa straum af kostnaði 
vegna skráninga þeirra en óskar eftir að þær verði unnar samhliða þeim jörðum sem 



skráðar verða skv. samningi Breiðafjarðarnefndar, Örnefnastofnunar og Loftmynda ehf. 

Afgreiðsla: Ákveðið var að taka jákvætt í erindið og ræða við þá nánar um málið síðar. 
 
Skráning á sögu Breiðafjarðar 
Lagt var fram svarbréf frá KB-banka, dags. 20. desember 2004, við erindi formanns 
Breiðafjarðarnefndar þar sem óskað var eftir samstarfi og/eða styrk vegna skráningar á 
sögu Breiðafjarðar. 
Afgreiðsla: Formaður tók að sér að ræða málið nánar við forstjóra bankans .  Einnig var 
ákveðið að ræða við Sverri Jakobsson og athuga hvað hann telji sig þurfa mikið fjármagn 

til að koma verkefninu af stað. 
 
Fornleifaskráningar á verndarsvæði Breiðafjarðar 
Lagt var fram til kynningar svarbréf Fornleifafræðistofunnar, dags. 10. janúar 2005 við 
erindi Breiðafjarðarnefndar, dags. 1. desember 2004.  Svarbréfin voru rædd. 
Afgreiðsla: Ákveðið var að bíða svars frá þeim aðila sem á eftir að svara erindi 

nefndarinnar. 
 
Afrit af erindi Reykhólahrepps til umhverfisráðuneytisins. 
Lagt var fram til kynningar afrit af bréfi Reykhólahrepps til umhverfisráðuneytisins, dags. 
18. janúar 2005, þar sem ráðherra er boðið að heimsækja hreppinn í júníbyrjun.  Bent er á 
í erindinu að það væri e.t.v. vel til fundið að Breiðafjarðarnefnd eða fulltrúi hennar gæti 

verið á staðnum. 

 
Verkefni og fjármál ársins 2005 
Staða fjármála Breiðafjarðarnefndar var rædd.  Fram kom að endurskoða þurfi samning 
nefndarinnar og Náttúrustofu Vesturlands m.t.t. starfshlutfalls ritara. 
Afgreiðsla: Ákveðið var að gera upp við Náttúrustofu Vesturlands vangoldna tíma vegna 

vinnu ritara.  Ritari mun taka að sér að taka tímana saman og gera drög að uppgjöri. 

 
Önnur mál 

 
Fundi slitið kl. 14:30.  

Næsti fundur haldinn mánudaginn 21. febrúar 2005. 
	  


