68. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 24. apríl 2006 á Hellissandi
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.
Skúli Alexandersson tók á móti nefndarmönnum á Hótel Hellissandi og færði Breiðafjarðarnefnd að
gjöf þriggja binda sögu Breiðavíkurhrepps og Neshrepps utan Ennis, sem tekin var saman af Ólafi
Elímundarsyni.
Friðjón tók á móti bókunum og þakkaði fyrir þessa glæsilegu gjöf.
DAGSKRÁ FUNDARINS
Fundargerð 67. fundar

Afgreiðsla: Fundargerðin var lesin upp og samþykkt.
Skráning örnefna á verndarsvæði Breiðafjarðar og hugsanlegt samstarf Minjasafnsins
að Hnjóti við Breiðafjarðarnefnd vegna skráninga á ver- og skreiðarleiðum við
Breiðafjörð.
Friðjón las upp tölvuskeyti frá Guðrúnu Gísladóttur þar sem hún segir frá því að Hjördís Linda
Jónsdóttir hafi farið á fund hjá Landmælingum Íslands og þar hafi hún greint Magnúsi
Guðmundssyni og Eydísi Líndal frá verkefninu. Þau hafi verið mjög áhugasöm og kváðust tilbúin
að lána Raunvísindastofnun gervitunglamyndir, kortagrunna og snið gagnagrunns fyrir
örnefnaskráningar. LMÍ hafi hug á að fá örnefnin, staðsetningu þeirra og eðlisflokkun að söfnun
lokinni. Það sé því ljóst að Raunvísindastofnun og Breiðafjarðarnefnd þurfi að gera samning við
LMÍ um aðgang þeirra að gögnunum.
Guðríður lagði fram drög að samningi við Jarð- og landfræðistofu Raunvísindastofnunar Háskóla
Íslands, sem unnin voru í samráði við Guðrúnu Gísladóttur dósent.
Nefndarmenn fóru yfir samningsdrögin og gerðu nokkrar breytingar.
Þá var lögð fram hugmynd Hjördísar Lindu Jónsdóttur að verkáætlun fyrir söfnun og staðsetningu
á örnefnum á Breiðafirði sumarið 2006. Hún gerir ráð fyrir að fyrsti mælinga- og skráningardagur
verði 1. júlí nk.

Afgreiðsla: Nefndarmenn samþykktu fyrir sitt leyti ofangreind samningsdrög með gerðum
breytingum. Samkvæmt símtali við Guðrúnu Gísladóttur á fundinum var samþykkt af hálfu
Raunvísindastofnunar að lokagreiðsla vegna verkefnisins fari fram 31. janúar 2007 en ekki í árslok
2006 eins og fram kom í drögunum.
Þórólfur mun verða í sambandi við Úlfar B. Thoroddsen vegna samstarfs við Minjasafnið að Hnjóti.
Fundi var frestað kl. 13:00 en þá mættu Skúli Alexandersson og Guðbjörg Gunnarsdóttir
þjóðgarðsvörður ásamt bæjarstjóra Snæfellsbæjar, Kristni Jónassyni. Einnig voru mættir
bæjarfulltrúarnir, Ólína Björk Kristinsdóttir, Ólafur Rögnvaldsson, Gunnar Örn Gunnarsson og Pétur
S. Jóhannsson.
Nefndarmenn funduðu með gestum og var meðal annars rædd tillaga þeirra Skúla og Kristins um
stækkun verndarsvæðis Breiðafjarðar, en samkvæmt henni liggja mörkin að Öndverðarnesi í suðri
og Bjargtöngum í norðri. Fram kom sú hugmynd að bæjarstjórar Vesturbyggðar og Snæfellsbæjar
hafi frumkvæði að því að bæjarstjórnirnar hvetji umhverfisráðherra og þingmenn kjördæmisins til

að leggja fram frumvarp á næsta þingi um breytingar á lögum um vernd Breiðafjarðar um
stækkun verndarsvæðisins eins og tillaga þeirra Kristins og Skúla gerir ráð fyrir.
Fuglalífsbæklingur og verndaráætlun fyrir Breiðafjörð
Róbert sagði frá því að fuglalífsbæklingurinn sé nú í prentun.
Hann vinnur nú að verndaráætlun og mun á næsta fundi bera texta undir nefndarmenn.
Fundi var slitið kl. 15:20.
Næsti fundur ákveðinn síðar.

	
  

