66. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 10. febrúar 2006 í Umhverfisstofnun,
Reykjavík.
Mættir: Friðjón Þórðarson formaður, Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður, Ásgeir Gunnar
Jónsson, Magnús A. Sigurðsson, Sigurður Þórólfsson, Þórólfur Halldórsson, Eiríkur Snæbjörnsson
og Róbert A. Stefánsson.

Fundarritari: Sigríður E. Elisdóttir.
Fundur var settur kl. 11:00.
DAGSKRÁ FUNDARINS
Skráning örnefna á verndarsvæði Breiðafjarðar
Mættar voru dr. Guðrún Gísladóttir, dósent við Háskóla Íslands, og Hjördís Linda Jónsdóttir, nemi
við jarð- og landfræðiskor HÍ.
Hjördís kynnti sig fyrir nefndarmönnum og sagði frá því hvernig hún hyggst vinna við skráningar á
örnefnum á sjó á Breiðafirði næsta sumar. Hún sagði einnig frá því að hún væri þegar byrjuð á
verkefninu.
Rædd var verkáætlun Guðrúnar Gísladóttur vegna kortlagningar örnefnanna og farið yfir þau gögn
sem þarf til að byggja upp grunn örnefna. Í verkáætluninni kemur fram að mikilvægt sé að ná
samningi milli Háskóla Íslands, Breiðafjarðarnefndar, Landmælinga Íslands og
Landhelgisgæslunnar um aðgengi kortagrunna, myndefnis og samnýtingu gagna. Þá þarf að
endurskoða samninginn við Örnefnastofnun m.t.t. þessa verkefnis.
Fram kom að mikilvægt sé að gögnin verði aðgengileg almenningi að verkefninu loknu.

Afgreiðsla: Ákveðið var að Guðrún og Hjördís leiti til Landmælinga Íslands, Landhelgisgæslunnar
og Háskóla Íslands og óski eftir að gerður verði samningur um leyfi til afnota á þeim gögnum sem
tíunduð eru í verkáætluninni. Guðrún verður þó erlendis til 13. mars nk. en mun ganga í þetta
þegar hún kemur heim. Róbert mun taka að sér að skoða kaup á GPS tæki fyrir
Breiðafjarðarnefnd, sem Hjördís mun nota í sumar.
Nefndarmenn munu senda ritara upplýsingar um helstu leiðsögumenn og heimildamenn.
Breiðafjarðarnefnd mun á næsta fundi gera drög að samningi við Háskóla Íslands um verkefnið og
endurskoða þann samning sem þegar hefur verið gerður við Örnefnastofnun Íslands.
Guðrún og Hjördís yfirgáfu fundinn kl. 12:15.
Skipulagsmál
Lagt var fram erindi frá Landmótun ehf., dags. 1. febrúar sl. Í erindinu er óskað umsagnar
Breiðafjarðarnefndar um tillögu að aðalskipulagi Dalabyggðar. Þá var lagt fram annað erindi frá
Landmótun, dagsett 10. febrúar. Í því er óskað eftir samráði og ábendingum um mál sem snerta
starfssvið Breiðafjarðarnefndar vegna tillögu að aðalskipulagi Vesturbyggðar.
Mættir voru Gísli Gíslason og Yngvi Þór Loftsson, landslagsarkitektar frá Landmótun ehf., sem
vinna að aðalskipulagsgerð fyrir Dalabyggð, Saurbæjarhrepp, Reykhólahrepp og Vesturbyggð.
Þeir gerðu grein fyrir því hve langt á veg vinna við skipulagsgerðina er komin í hverju sveitarfélagi
fyrir sig og svöruðu spurningum nefndarmanna. Gísli og Yngvi eru jafnframt höfundar
svæðisskipulags Dalasýslu og Austur-Barðastrandarsýslu fyrir árin 1992-2012 sem til umræðu
hefur komið vegna matsskýrslu um framkvæmdina Vestfjarðaveg nr. 60, Bjarkalundur – Eyri, og
svöruðu fyrirspurnum um túlkun skipulags-uppdráttarins og greinargerðarinnar með
svæðisskipulaginu. Svör þeirra staðfestu að Breiðafjarðarnefnd hefur í umsögnum sínum haft
réttan skilning á svæðisskipulaginu.

Afgreiðsla: Nefndarmenn munu skoða framlögð erindi ásamt fylgiskjölum þegar þau verða
aðgengileg á heimasíðu Landmótunar. Breiðafjarðarnefnd mun afgreiða umsagnir sínar á næsta
fundi.
Gísli og Yngvi yfirgáfu fundinn kl. 13:00.
Hugsanleg tilnefning Breiðafjarðar á Ramsar-skrána
Kl. 13:00 mætti Árni Bragason, forstöðumaður náttúruverndarsviðs Umhverfisstofnunar.
Hann lagði fram lýsingar á Ramsar samningnum og viðmið til að greina votlendi sem eru
alþjóðlega mikilvæg, og greindi frá því að verndarsvæði Breiðafjarðar uppfyllti öll átta viðmiðin
sem sé mjög sjaldgæft. Hann sagði frá því hvernig samningur Ramsar er og svaraði spurningum
nefndarmanna.
Þá var lagt fram erindi Grundarfjarðarbæjar, dags, 19. janúar sl., þar sem fram kemur að
bæjarstjórn Grundarfjarðarbæjar telji nauðsynlegt að taka af allan vafa um lögsögu Breiðafjarðarnefndar áður en lengra er haldið með þetta mál.

Afgreiðsla: Ákveðið var að svara bréfi Grundarfjarðarbæjar og benda á að skv. 4. gr. laga um
vernd Breiðafjarðar er Breiðafjarðarnefnd umhverfisráðherra til ráðgjafar um allt það er lýtur að
framkvæmd laganna. Í því felst að nefndin getur gert tillögur og sent ráðherra en hefur ekki
ákvörðunarvald í þessum efnum.
Starfsskýrsla Breiðafjarðarnefndar 2005
Skýrslunni var dreift á fundinum.

Afgreiðsla: Starfsskýrslan var samþykkt og munu formaður og varaformaður afhenda
umhverfisráðherra skýrsluna. Einnig verður hún send varamönnum nefndarinnar, umhverfisráðuneytinu, menntamálaráðuneytinu, Náttúrufræðistofnun, Umhverfisstofnun og
sveitarfélögunum við Breiðafjörð. Þá verður hún gerð aðgengileg á heimasíðu Breiðafjarðarnefndar.
Fundargerð 65. fundar

Afgreiðsla: Fundargerðin var samþykkt.
Vestfjarðavegur nr. 60, Bjarkalundur – Eyri, Reykhólahreppi
Lögð voru fram svarbréf Vegagerðarinnar (ódagsett), og Umhverfisstofnunar, dags. 2. febrúar
2006, við athugasemdum Breiðafjarðarnefndar við umsögn Umhverfisstofnunar um mat á
umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar Vestfjarðavegur nr. 60, Bjarkalundur – Eyri, Reykhólahreppi.
Einnig var lagt fram svar Reykhólahrepps, dags. 24. janúar sl. varðandi svör Vegagerðarinnar við
umsögn Reykhólahrepps um sömu framkvæmd.
Bréfin voru rædd.

Afgreiðsla: Breiðafjarðarnefnd mun ekki senda frá sér athugasemdir við framlögð bréf.
Önnur mál

Kynningar:
Tilnefning Surtseyjar á Heimsminjalistann
Guðríður sagði frá því að hún hafi undanfarið unnið við skýrslu um tilnefningu Surtseyjar á
Heimsminjalistann. Hún sýndi nefndarmönnum skýrsluna. Hún sagði að ef eyjan verði talin líkleg
inn á listann muni sérfræðingar koma til landsins í sumar og meta það. Surtsey kæmist þó í fyrsta
lagi inn á listann árið 2007 ef allt gengur upp. Kynningin fór fram til að gefa hugmynd um hvaða
vinna fólgin er í því að undirbúa og kynna tilnefningar á Heimsminjalistann.

Fundi var slitið kl. 14:30.
Næsti fundur ákveðinn síðar.

	
  

