62. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 12. september 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.
Fundur var settur kl. 11:00.
DAGSKRÁ FUNDARINS
Fundargerð 61. fundar
Friðjón las upp fundargerð 61. fundar.
Afgreiðsla: Fundargerðin var samþykkt.
Siglingar að arnarhreiðri
Rædd voru tvö bréf Umhverfisstofnunar og Sæferða frá því í júlí sl. um siglingar að
arnarhreiðri og bárust nefndinni til kynningar. Bréfin voru framlögð á 61. fundi, en þá var
umræðu frestað.
Afgreiðsla:

Nokkur umræða skapaðist um málið.

Samþykkt var að senda Umhverfisstofnun bréf (og afrit til Sæferða). Í

bréfinu verði lögð rík áhersla á að góð sátt takist í þessu máli. Jafnframt verði vakin athygli
á að frístundasiglingum og skipulögðum siglingum um Breiðafjörð á smáum og stórum
bátum fer mjög fjölgandi og að nefndin telji að erfitt geti reynst að hafa hemil á
tilviljanakenndum siglingum að arnarhreiðrum. Hins vegar mælir nefndin með því að
Umhverfisstofnun útbúi leiðbeiningar fyrir sjófarendur á Breiðafirði um með hvaða hætti
þeim ber að haga sér á siglingaleiðum í námunda við arnarvörp, æðarvörp og aðrar
fuglabyggðir.
Stöðuskýrsla um náttúrufar á Breiðafirði
Þann 11. ágúst sl. barst ritara erindi í tölvupósti frá Ævari Petersen, öðrum skýrsluhöfunda
stöðuskýrslu um náttúrufar á Breiðafirði, þar sem hann ítrekar ósk sína um nánari
skilgreiningu á því hvaða atriði Breiðafjarðarnefnd finnst að ekki hafi verið tekið tillit til við
yfirferð á athugasemdum nefndarinnar fyrr á þessu ári. Formenn nefndarinnar ásamt
einum nefndarmanna fóru þann 30. ágúst sl. aftur yfir athugasemdir nefndarinnar og
ítrekuðu með bréfi, dagsettu sama dag, þær athugasemdir sem ekki hafði verið tekið tillit
til. Þann 3. september sl. barst síðan tölvubréf frá Ævari þar sem hann staðfestir móttöku
athugasemdanna og segir skil á skýrslunni verða í fyrsta lagi seinast í september.
Afgreiðsla:

Nefndarmenn vænta þess að fá skýrsluna í hendur sem fyrst.

Gerð aðalskipulags fyrir Breiðafjörð
Guðríður tók að sér fyrir fundinn að safna saman gögnum varðandi skipulagsvinnu fyrir
svæðið sem nefndarmenn hafa lagt til að skoða þurfi.
Magnús sagði frá því að verið sé að vinna aðalskipulag fyrir Vesturbyggð og Dalabyggð,
þar sem ekki sé gert ráð fyrir skráningu fornleifa á verndarsvæði Breiðafjarðar.
Afgreiðsla: Guðríður komst ekki í að safna saman tilgreindum gögnum vegna anna, en
mun gera það fyrir næsta fund.

Skráning á sögu Breiðafjarðar
Friðjón skýrði frá samtali sínu við Sverri Jakobsson og las upp samantekt frá honum, sem
dagsett var 8. ágúst 2005. Í samantektinni segir hann frá þeirri vinnu sem hann hefur
lokið nú í sumar og hvernig hann hyggst byggja verkið upp. Jafnframt óskar hann eftir því
að fá seinni hluta greiðslunnar fyrir verkefnið greiddan út. Nefndarmönnum líst vel á
framgang mála.
Afgreiðsla: Ákveðið var að greiða Sverri seinni hluta greiðslunnar eftir að formaður hefur
rætt við hann um útfærslu skila á áfangaskýrslu.
Ásgeir Gunnar yfirgaf fundinn kl. 12:05.
Nordisk kystkulturseminar i Hordaland
Guðríður sagði frá ofangreindri ráðstefnu sem hún sótti og flutti fyrirlestur á. Ráðstefnan
var haldin í Bergen dagana 7. -9. september sl. Fyrirlestur hennar fjallaði m.a. um
verndarsvæði Breiðafjarðar.
Önnur mál
Breiðafjörður og Ramsar skráin
Friðjón greindi frá því að ekki hafi borist svarbréf við erindi nefndarinnar frá 6. júní sl. til
Árna Bragasonar hjá Umhverfisstofnun. Í erindi var óskað eftir því að sá möguleiki að
verndarsvæði Breiðafjarðar verði sett á Ramsar skrána verði skoðaður.
Afgreiðsla: Guðríður mun ræða málið við Árna Bragason.
Stækkun verndarsvæðis Breiðafjarðar
Ekki hefur borist svarbréf við erindi nefndarinnar til umhverfisráðuneytisins, dags. 21.
desember 2004. Hugmyndir Skúla Alexanderssonar og Kristins Jónassonar bæjarstjóra
Snæfellsbæjar, þess efnis að mörk verndarsvæðis Breiðafjarðar verði dregin frá
Öndverðarnesi í suðri að Bjargtöngum í norðri, voru kynntar fyrir bæjarstjórn
Vesturbyggðar á fundi 27. júlí sl.
Afgreiðsla:

Ákveðið var að senda umhverfisráðuneytinu erindi og mæla með því að ytri

mörkum verndarsvæðis Breiðafjarðar verði breytt, sbr. tillögu Skúla og Kristins.
Afgreiðsla UST á umsókn um bygginu á neyðarskýli í Garpsdalsey
Umhverfisstofnun hafnaði, með bréfi dags. 16. febrúar 2005, umsókn um byggingu
neyðarskýlis í Garpsdalsey, en Breiðafjarðarnefnd samþykkti bygginguna með skilyrðum í
afgreiðslu sinni. Niðurstaða Umhverfisstofnunar var rædd.
Fundi var slitið kl. 12:50.
Næsti fundur ákveðinn síðar.

	
  

