65. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 13. janúar 2006 í Stykkishólmi
Mættir: Friðjón Þórðarson formaður, Ásgeir Gunnar Jónsson, Magnús A. Sigurðsson, Sigurður
Þórólfsson, Þórólfur Halldórsson, Eiríkur Snæbjörnsson og Róbert A. Stefánsson. Guðríður
Þorvarðardóttir komst ekki til fundarins vegna anna.

Fundarritari : Sigríður E. Elisdóttir.
Fundur var settur kl. 11:00.
DAGSKRÁ FUNDARINS
Fundargerð 64. fundar
Friðjón las upp fundargerð 64. fundar.

Afgreiðsla: Fundargerðin var samþykkt.
Kostnaðarliðir við skráningu örnefna á verndarsvæði Breiðafjarðar
Lagt var fram svarbréf dr. Guðrúnar Gísladóttur dósents, dags. 12. janúar 2006. Í bréfinu gerir
hún grein fyrir kostnaðarliðum, öðrum en launum, vegna skráninga á örnefnum á verndarsvæði
Breiðafjarðar.

Afgreiðsla: Ákveðið var að ganga til samninga við Háskóla Íslands um verkefnið. Leitast verður
við að halda kostnaði í lágmarki. Ritari mun óska eftir að fá framkvæmdaáætlun frá Hjördísi. Þá
var ákveðið að bjóða Guðrúnu og Hjördísi að koma á næsta fund nefndarinnar, sem verður
haldinn í Stykkishólmi mánudaginn 13. febrúar nk.
Bæklingur um fuglalíf á Breiðafirði
Róbert bar texta fuglalífsbæklingsins undir nefndarmenn. Nefndarmenn gerðu nokkrar
athugasemdir við textann.

Afgreiðsla: Ákveðið var að nefndarmenn lesi textann betur yfir og sendi Róberti athugasemdir
sínar eða tillögur í síðasta lagi 16. janúar nk.
Hitaveita í Grundarfirði – Tilkynning um matsskyldu
Erindi Skipulagsstofnunar, dags. 12. desember 2005, var rætt. Í erindinu er óskað eftir áliti
Breiðafjarðarnefndar á því hvort og á hvaða forsendum ofangreind framkvæmd skuli háð mati á
umhverfisáhrifum að teknu tilliti til 3. viðauka í lögum nr. 106/2000.

Afgreiðsla: Það er mat Breiðafjarðarnefndar að ofangreind framkvæmd skuli ekki háð mati á
umhverfisáhrifum þar sem upplýsingar um helstu umhverfisáhrif hennar liggja fyrir.
Varnir gegn mengun hafs og stranda
Lagt var fram erindi bæjar- og hafnarstjóra Stykkishólmsbæjar, dags. 28. desember 2006, þar sem
málefni laga nr. 33/2004 um varnir gegn megnun hafs og stranda er vísað til umsagnar
Breiðafjarðarnefndar. Meðfylgjandi var listi sem Konráð Ragnarsson tók saman yfir óreiðubáta og
flök sem vitað er um í nágrenni Stykkishólms.

Afgreiðsla: Breiðafjarðarnefnd fagnar því, ef rétt er, að fyrir liggi áætlun um hreinsun stranda
við Breiðafjörð af skipsflökum og skipum í óreiðu, sbr. 1. gr. bráðabirgðaákvæðis laga nr.
33/2004. Breiðafjarðarnefnd leggur ríka áherslu á að áætluninni verði hrint í framkvæmd sem
allra fyrst.
Afrit af svarbréfinu verður sent Umhverfisstofnun og sveitarfélögunum við Breiðafjörð.

Starfsskýrsla Breiðafjarðarnefndar 2005
Lögð voru fram fyrstu drög að starfsskýrslu Breiðafjarðarnefndar fyrir árið 2005.

Afgreiðsla: Nefndarmenn gerðu ekki athugasemdir við drögin. Stefnt er að því að starfsskýrslan
verði tilbúin fyrir næsta fund.
Þóknun nefndarmanna vegna nefndarsetu 2005
Lögð voru fram drög að umsókn um greiðslu þóknunar til nefndarmanna vegna nefndarsetu ársins
2005 ásamt þeim einingafjölda sem reiknaður er hverjum og einum.

Afgreiðsla: Nefndarmenn gerðu ekki athugasemdir við þann einingafjölda sem þeim er
reiknaður.
Skipulagsmál
Nefndarmenn tóku að sér á 63. fundi að safna saman þeim upplýsingum sem fram eiga að koma í
aðalskipulaginu og þeir hafa aðgang að. Bent var á að Gísli Gíslason landslagsarkitekt hjá
Landmótun sé að vinna aðalskipulag fyrir Vesturbyggð, Dalabyggð og Reykhólahrepp. Einnig sé í
gangi vinna við gerð aðalskipulags fyrir Helgafellssveit.

Afgreiðsla: Ákveðið var að bjóða Gísla Gíslasyni á næsta fund nefndarinnar, sem haldinn verður
mánudaginn 13. febrúar nk.
Ramsar-skráin
Ákveðið var á 63. fundi að Guðríður kannaði hver næsti liður í ferlinu er.

Afgreiðsla: Málinu var frestað vegna fjarveru Guðríðar.
Stækkun verndarsvæðis Breiðafjarðar

Ekki hefur borist svarbréf frá Umhverfisráðuneytinu við erindum nefndarinnar frá 15. september
2005 og 21. desember 2004.
Afgreiðsla:

Ákveðið var að formaður mæli sér mót við umhverfisráðherra og ræði málið.

Vestfjarðavegur nr. 60, Bjarkalundur-Eyri, Reykhólahreppi.

Lögð var fram umsögn Umhverfisstofnunar um mat á umhverfisáhrifum ofangreindrar
framkvæmdar, dags. 23. desember 2005.
Þórólfur lagði fram greinargerð með athugasemdum vegna umsagnar Umhverfisstofnunar til
Skipulagsstofnunar. Hann telur mjög alvarlegt mál að Umhverfisstofnun skuli í umsögn sinni láta
að því liggja að meirihluti nefndarinnar, sem sex af sjö nefndarmönnum skipaði, hafi í umsögn
sinni ekki tekið mið af markmiðum laga um vernd Breiðafjarðar nr. 54/1995. Hann reifaði
greinargerð sína og lagði til að hún verði send til Umhverfisstofnunar og Skipulagsstofnunar í nafni
Breiðafjarðarnefndar. Róbert var ósáttur við efnisinnihald bréfsins og benti á að eðlilegt væri að
greinargerðin verði þá send í nafni þeirra sem skrifuðu undir meirihlutaálit nefndarinnar. Hann gat
þó tekið undir vissa þætti í greinargerðinni. Þórólfur benti á að í athugsemdum með frumvarpi til
laga um vernd Breiðafjarðar kemur fram að ef um ágreining sé að ræða í nefndinni við afgreiðslur
mála geti komið til atkvæðagreiðslu um mál.
Afgreiðsla: Samþykkt var að greinargerðin verði send til Umhverfisstofnunar og

Skipulagsstofnunar í nafni nefndarinnar. Róbert vildi þó að það yrði bókað að hann geti ekki sætt
sig við efni bréfsins þótt hann geti tekið undir eitthvað af því sem þar kemur fram.

Önnur mál
Kynningar:
Stofnun Háskólaseturs Snæfellsness í Stykkishólmi

Róbert sagði frá því að ákveðið hafi verið að stofna Háskólasetur í Stykkishólmi, sem fyrst um sinn
yrði hugsað sem náttúrufræðirannsóknasetur. 8 milljónir króna fengust á fjárlögum þessa árs í
stofnun setursins.
Rannsóknasetur um lífríki Breiðafjarðar
Róbert sagði frá því að fyrirhugað sé að stofna Rannsóknasetur um lífríki Breiðafjarðar í
Snæfellsbæ. Heimildir hermi að þeir hafi fengið 4 milljónir króna á fjárlögum þessa árs til
undirbúnings. Hann kynnti grein um rannsóknasetrið sem birt var í 236. tbl. Jökuls, bæjarblaði
Snæfellinga.
Umfjöllun um veglagningu á norðanverðum Breiðafirði
Ásgeir Gunnar sagði frá viðtali við Guðmund Pál Ólafsson sem birtist í 1. tbl. 13. árgangi
Stykkishólmspóstsins, en þar segir Guðmundur frá því að hann hafi verið að skrifa “gegn
stórkostlegum náttúruspjöllum vegna óþarfs vegar við norðanverðan Breiðafjörð sem
Breiðafjarðarnefnd (sem á að vernda fjörðinn) lagði blessun sína yfir.”
Fundi var slitið kl. 14:20.
Næsti fundur ákveðinn mánudaginn 13. febrúar nk. í Stykkishólmi.

	
  

