
58. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 4. apríl 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 
 
Fundargerð 57. fundar 
Friðjón las upp fundargerð 57. fundar.  

Afgreiðsla: Fundargerðin var samþykkt. 
 
Endurútgáfa verndaráætlunar Breiðafjarðar 
Róbert sagði frá því að hann hafi hafið undirbúning vegna endurútgáfu verndaráætlunar.  Hann 
sagði töluverða vinnu að uppfæra hana og setja upp að nýju, en hann stefni að því að vinna í 
henni tvær síðustu vikurnar í maí. 

Afgreiðsla: Nefndarmenn voru ánægðir með að verkið sé hafið. 
Kl. 11:10 mætti Guðrún Jónsdóttir arkitekt. 

 
Skipulag Breiðafjarðarsvæðisins 
Friðjón og Guðríður fóru þann 31. mars sl. á fund Auðar Sveinsdóttur, dósents og kennara við 
umhverfisskipulagsdeild Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri. Guðríður lagði fram minnispunkta frá 
fundinum. Rætt var hvort deildin gæti tekið að sér frumvinnu og kostnaðaráætlun við 
skipulagsgerð á verndarsvæði Breiðafjarðar.  Auður tók sér frest til að skoða málið. 
Nefnarmenn lýstu fyrir Guðrúnu Jónsdóttur ferli undirbúnings nefndarinnar að gerð aðalskipulags 
fyrir Breiðafjarðarsvæðið.  Aðspurð um sitt álit benti hún nefndarmönnum á að hægt væri að leita 
til ýmissa stofnana til að fá þeirra hugmyndir um hvað æskilegt væri að fram kæmi  í aðalskipulagi 
fyrir verndarsvæðið. 

Afgreiðsla: Ákveðið var að bíða svara frá Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri. 

 
Gerð aðalskipulags fyrir Helgafellssveit 
Guðrún Jónsdóttir arkitekt vinnur að gerð aðalskipulags fyrir Helgafellssveit og óskaði, með erindi 
dags. 17. mars sl., eftir samstarfi/samráði við Breiðafjarðarnefnd vegna vinnunnar.  Hún sagði að 
hún myndi vilja sjá stefnumörkun í aðalskipulaginu vegna verndar Breiðafjarðar, en ekki eingöngu 
grænan lit á korti.  Nefndarmenn bentu á að bak við þennan græna lit á aðalskipulagi þeirra 
sveitarfélaga sem þegar hafa látið vinna aðalskipulag vantaði upplýsingar um verndarsvæðið sem 
m.a. má finna í verndaráætlun Breiðafjarðar 
Afgreiðsla: Guðrúnu var afhent verndaráætlun fyrir Breiðafjörð og mun hún hafa hana til 
hliðsjónar við vinnu sína. Hún óskaði og eftir því að fá að kynna nefndinni stefnumið 

aðalskipulagsins og tillögur þegar vinnan er komin  á meiri rekspöl.  
Guðrún vék af fundi kl. 12:10. 

 
Sjávarfallavirkjun við jörðina Straum á Skógarströnd 
Ásgeir Gunnar og Róbert sendu Straumey ehf. erindi fyrir hönd nefndarinnar, dags. 23. febrúar sl. 
Í erindinu var óskað eftir nánari upplýsingum um fyrirhugaða sjávarfallavirkjun.  Lagt var fram 



svarbréf Straumeyjar, dags. 11. mars sl.  Róbert lagði fram sínar athugasemdir og tillögu að svari 
við erindi Straumeyjar. 
Afgreiðsla:  Breiðafjarðarnefnd benti á að skv. 2. mgr. 6. gr. laga nr. 54/1995 um vernd 
Breiðafjarðar eru hvers konar mannvirkjagerð og jarðrask óheimil nema að fengnu leyfi 
Umhverfisstofnunar þar sem ekki eru fyrir hendi samþykktar skipulagsáætlanir. Við gerð 
skipulagsáætlana ber sveitarfélögum skv. 1. mgr. 6. gr. sömu laga að leita umsagnar 
Breiðafjarðarnefndar og ber þeim að taka tillit til verndaráætlunar um Breiðafjörð.  Vegna þessarar 
umsagnarskyldu Breiðafjarðarnefndar á seinni stigum getur hún ekki gefið formlega umsögn um 
framkvæmdina á þessu stigi málsins. 
 
Stöðuskýrsla um náttúrufar á Breiðafirði 
Guðríður sagði frá samtali sínu við Ævar Petersen varðandi afhendingartíma á skýrslunni.  Hann 
kvaðst ekki hafa getað fullunnið skýrsluna fyrir þennan fund, en reiknaði með að það næðist fyrir 

þann næsta.     
 
Styrkveiting vegna skráningar á sögu Breiðafjarðar 
Ekki vannst tími til að ganga frá samningnum fyrir þennan fund. 

Afgreiðsla: Friðjón tók að sér að setja upp drög að samningi við Sverri. 
 
Fornleifaskráningar á verndarsvæði Breiðafjarðar 
Svarbréf hafa nú borist frá þeim aðilum sem Breiðafjarðarnefnd óskaði eftir að gerðu grófa 
kostnaðaráætlun fyrir fornleifaskráningar á Breiðafirði.  Einn aðili hyggst þó ekki svara erindi 
nefndarinnar vegna anna.  Magnús sagði frá því að innan verndarsvæðisins væru einungis til 
fornleifaskráningar fyrir Stykkishólmsbæ og Grundarfjarðarbæ. 
 

Önnur mál 
 
Skipulagsgerð sveitarfélaga 
Ritari sagði frá námskeiði sem haldið verður þann 14. apríl nk. á vegum Endurmenntunar Háskóla 
Íslands um skipulagsgerð sveitarfélaga.  
Afgreiðsla :   Ákveðið var að ritari Breiðafjarðarnefndar sæki námskeiðið fyrir hönd 

Breiðafjarðarnefndar. 

 
Vestfjarðavegur nr. 60 
Lagðar voru fram til kynningar tvær blaðagreinar sem skrifaðar hafa verið um fyrirhugaða 

endurgerð vegar númer 60 á Vestfjörðum.  Greinarnar voru ræddar. 

 
Starfshlutfall ritara 
Rætt var að endurskoða þurfi starfshlutfall ritara.  Uppgjör var gert um áramótin milli 
Breiðafjarðarnefndar og Náttúrustofu Vesturlands. 
Afgreiðsla:   Ákveðið var að ritari skrái þá tíma sem unnir eru á kostnað Náttúrustofunnar og að 

þeir verði gerðir upp sérstaklega.  Samningurinn verði endurskoðaður síðar. 

 
Fundi slitið kl. 14:00. 

Næsti fundur haldinn 2. maí 2005 í Stykkishólmi. 
	  


