57. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 21. febrúar 2005 í Stykkishólmi
Mættir:

Friðjón Þórðarson formaður, Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður, Ásgeir

Gunnar Jónsson, Sigurður Þórólfsson, Magnús A. Sigurðsson, Þórólfur Halldórsson, Eiríkur
Snæbjörnsson og Róbert A. Stefánsson.
Fundarritari : Sigríður E. Elisdóttir.
Formaður setti fund kl. 11:00.
DAGSKRÁ FUNDARINS
Friðjón sagði frá því að þann 16. febrúar sl. hafi hann ásamt Guðríði farið á fund Sigríðar
Önnu Þórðardóttur umhverfisráðherra og Magnúsar Jóhannessonar ráðuneytisstjóra og
afhent þeim starfsskýrslu Breiðafjarðarnefndar árið 2004. Þau hafi einnig rætt málefni
nefndarinnar.
Fundargerð 56. fundar
Friðjón las upp fundargerð 56. fundar.
Afgreiðsla: Fundargerðin var samþykkt.
Endurútgáfa verndaráætlunar Breiðafjarðar
Guðríður kynnti nýtt form á verndaráætlunum sem er í mótun og sagði frá því að
Umhverfisstofnun væri að láta útbúa leiðbeiningar um það hvernig vinna skuli
verndaráætlanir fyrir svæði á vegum stofnunarinnar. Hún sagðist telja að lítið hafi verið
unnið af rannsóknum á verndarsvæði Breiðafjarðar frá fyrri útgáfu verndaráætlunarinnar
og því ekki mikið sem þurfi að endurvinna við endurútgáfuna. Guðríður og Róbert báru
undir nefndarmenn þá hugmynd að endurvinna verndaráætlunina á sem hagkvæmastan
máta og nota það fjármagn sem sparast til að kosta náttúrurannsóknir á svæðinu.
Afgreiðsla: Nefndarmenn tóku vel í hugmynd Guðríðar og Róberts og var ákveðið að þau
komi af stað vinnu við verndaráætlunina og leggi fram á næsta fundi.
Skipulag Breiðafjarðarsvæðisins
Nefndarmenn fóru yfir leiðbeiningar Skipulagsstofnunar um gerð aðalskipulags. Fram kom
að sveitarfélög verði að láta vinna fornleifaskráningar við skipulagsgerð, einnig á þeim
svæðum sem þau hafa heimild til að lita sérstaklega og merkja sem verndarsvæði
Breiðafjarðar.
Afgreiðsla: Ákveðið var að láta hlutlausan fagaðila vinna verkáætlun fyrir
skipulagsvinnuna. Guðríður mun setja upp drög að vinnuplaggi sem hún mun ásamt
Friðjóni og jafnvel fleiri nefndarmönnum bera upp við forsvarsmenn
umhverfisskipulagsdeildar Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri og óska eftir því að þeir taki
að sér að gera tillögu að verkáætlun. Fulltrúum þeirra verði svo boðið að sitja fund
nefndarinnar og ræða málið nánar.
Sjávarfallavirkjun við jörðina Straum á Skógarströnd
Lagt var fram til kynningar erindi Straumeyjar ehf., dags. 15. febrúar sl., þar sem könnuð
er afstaða Breiðafjarðarnefndar gagnvart sjávarfallavirkjun í landi Straums á Skógarströnd
Róbert lagði fram athugasemdir sínar við “Greinargerð um sjávarfallavirkjun við jörðina
straum á Skógarströnd.” Erindið var rætt.
Afgreiðsla: Erindið barst með stuttum fyrirvara og því ekki unnt að afgreiða það að svo

stöddu. Róbert og Ásgeir Gunnar munu kanna málið frekar og koma með tillögu að
svarbréfi á næsta fund.
Stöðuskýrsla um náttúrufar á Breiðafirði
Athugasemdir nefndarmanna við stöðuskýrsluna hafa verið sendar Ævari Petersen. Ritari
hafði samband við Ævar fyrir fundinn en hann kvaðst ekki geta áætlað hvenær skýrslan
verði tilbúin.
Afgreiðsla: Ákveðið var að Guðríður ræði við Ævar um afhendingartíma skýrslunnar.
Fornleifaskráningar á verndarsvæði Breiðafjarðar
Lagt var fram til kynningar svarbréf frá Náttúrustofu Vestfjarða, dags. 21. febrúar 2005,
við erindi Breiðafjarðarnefndar frá 27. janúar sl. Í svarbréfinu kemur fram gróf
kostnaðaráætlun vegna fornleifaskráningar á verndarsvæði Breiðafjarðar.
Afgreiðsla :

Beðið er eftir einu svarbréfi við erindi nefndarinnar, en ákveðið var að hafa

samband við Steinunni Kristjánsdóttur og athuga hvort hún ætli að svara erindinu.
Önnur mál
Skráning á sögu Breiðafjarðar
Friðjón sagði frá samtali sínu við Sverri Jakobsson. Hann sagði mat Sverris að auðveldara
væri að vinna að fjáröflun ef verkið væri hafið og kvaðst hann tilbúinn að byrja á því ef
hann hefði ca. 500.000 kr. til umráða.
Afgreiðsla: Ákveðið var að gera samning við Sverri um 500.000 kr. fjárveitingu til að
hefja verkið, með það fyrir augum að hann skili nefndinni nokkurs konar áfangaskýrslu.
Friðjón og Þórólfur munu gera drög að samningi í samvinnu við Sverri. Greiðslurnar verði í
tvennu lagi, þ.e. við undirritun samnings og við afhendingu áfangaskýrslu.
Mörk verndarsvæðis Breiðafjarðar
Ákveðið var að senda erindi til Vesturbyggðar í samræmi við tillögu Skúla Alexanderssonar
og Kristins Jónassonar í Snæfellsbæ um að færa mörk verndarsvæðisins út að
Öndverðarnesi að sunnanverðu og Bjargtöngum að norðanverðu. Guðríður mun setja upp
drög að bréfinu.
Aðalfundur Landverndar
Guðríður benti nefndarmönnum á aðalfund Landverndar sem haldinn verður á Hellissandi
23. apríl nk.
Fundi slitið kl. 13:30.
Næsti fundur haldinn þriðjudaginn 29. mars 2005.

	
  

