74. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 23. janúar 2007 í Stykkishólmi.
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 settur kl. 11:00.
Dagskrá fundarins
Fundargerð 73. fundar
Fundargerðin var upplesin og samþykkt.
Aðalskipulag Dalabyggðar 2004-2016
Rætt var erindi frá Landmótun, dags. 20. nóvember 2006, þar sem óskað er formlegrar umsagnar
um aðalskipulag Dalabyggðar 2004-2016. Friðjón sagði frá því að hann hafi verið í sambandi við
Gísla Gíslason frá Landmótun og rætt við hann um þær athugasemdir sem nefndin gerði við tillögu
að aðalskipulaginu í mars 2006 en höfðu ekki ratað inn í skipulagið.

Afgreiðsla: Breiðafjarðarnefnd ítrekaði fyrri athugasemdir og bætti við fleirum. Friðjón og
Þórólfur munu fara á fund Gísla Gíslasonar og ræða athugasemdir nefndarinnar.
Þóknun nefndarmanna vegna nefndarsetu 2006
Lögð voru fram drög að umsókn um greiðslu þóknunar til nefndarmanna vegna nefndarsetu ársins
2006 ásamt þeim einingafjölda sem reiknaður er hverjum og einum.

Afgreiðsla: Drögin voru samþykkt. Nefndarmenn gerðu ekki athugasemdir við þann einingafjölda
sem þeim er reiknaður.
Starfsskýrsla 2006
Lögð voru fram drög að starfsskýrslu fyrir árið 2006.

Afgreiðsla: Starfsskýrslan var samþykkt.
Verndaráætlun fyrir Breiðafjörð
Róbert sagði frá því að lokið sé við að skrifa drög að texta áætlunarinnar og sé hann í yfirlestri.
Textinn verður lagður fyrir nefndarmenn fljótlega. Verndaráætlunin mun gilda frá árinu 2007 til
2016.

Afgreiðsla: Nefndarmenn fá sendan texta verndaráætlunarinnar á næstu vikum og verður hún
rædd á næsta fundi, sem haldinn verður þriðjudaginn 20. febrúar nk.
Borun jarðhitaholu á Berserkseyri í Kolgrafafirði
Lagt var fram til kynningar afrit af erindi Umhverfisstofnunar til Orkuveitu Reykjavíkur, dags. 21.
desember 2006.
Reglugerðir skv. lögum um vernd Breiðafjarðar
Rætt var um ákvæði 5. gr. laga um vernd Breiðafjarðar, þar sem kveðið er á um að
umhverfisráðherra setji, að fengnum tillögum Breiðafjarðarnefndar og umsögnum viðkomandi
sveitarstjórna um þær, reglugerð þar sem kveðið skal á um verndaraðgerðir á grundvelli laganna,
varnir gegn hvers konar mengun og aðgang ferðamanna að tilteknum stöðum á svæðinu sem

viðkvæmir eru vegna náttúrufars.

Afgreiðsla: Ákveðið var að ítreka bréf nefndarinnar, frá 27. júní 2006, til
menntamálaráðuneytisins þar sem ítrekuð er nauðsyn þess að reglugerð verði sett um vernd
menningarsögulegra minja á svæðinu, þar á meðal byggðarheildar gamalla húsa í Flatey og vernd
sjóminja.
Nefndin mun einnig óska eftir því við umhverfisráðuneytið að gerð reglugerðar verði flýtt þegar ný
verndaráætlun fyrir Breiðafjörð liggur fyrir.
Vestfjarðavegur nr. 60. Bjarkalundur – Eyri, Reykhólahreppi
Úrskurður umhverfisráðherra um framkvæmdina var lagður fram til kynningar.
Fækkun sjófugla

Svarbréf umhverfisráðuneytisins, dags. 3. janúar 2007 var lagt fram til kynningar.
Samkvæmt 7. gr. laga um vernd Breiðafjarðar skal Breiðafjarðarnefnd í samráði við
Náttúrufræðistofnun Íslands, Náttúrustofu Vestfjarða og Náttúrustofu Vesturlands láta gera áætlun
um æskilegar rannsóknir á svæðinu og endurskoða hana reglulega.

Afgreiðsla: Ákveðið var að óska eftir því að forstöðumenn og/eða fulltrúar frá
Náttúrufræðistofnun Íslands, Náttúrustofu Vestfjarða og Náttúrustofu Vesturlands komi á næsta
fund nefndarinnar og ræði gerð áætlunar um æskilegar rannsóknir á náttúru Breiðafjarðar.
Verndarsvæði Breiðafjarðar
Guðríður kynnti erindi sem henni barst frá kortadeild Landhelgisgæslunnar, dags. 17. janúar
2007. Þar er spurt hvort hafsvæðið á Breiðafirði heyri undir verndarsvæði Breiðafjarðar.

Afgreiðsla: Breiðafjarðarnefnd lítur svo á að verndarsvæði Breiðafjarðar sé allt hafsvæðið, eyjar
og fjörur.
Á bls. 1 í verndaráætlun, sem staðfest var af ráðherra 10. október 2001, kemur fram að
verndarsvæðið sé 2900 ferkílómetrar og nær það því yfir allt svæið á innanverðum Breiðafirði sem
markast af línu dreginni frá Ytranesi á Barðaströnd við fjörðinn norðanverðan í Hagadrápssker um
Oddbjarnarsker, Stagley og Höskuldsey í Vallabjarg að sunnanverðu.
Önnur mál
Kynningarbæklingar um Breiðafjörð
Rætt var um að gefa út kynningarbækling tengdan menningarminjum ef fjármagn leyfir. Þá var
ákveðið að láta prenta bæklingana “Breiðafjörður – Náttúra og saga” og “Fuglalíf á Breiðafirði”
fyrir sumarið.
Fundi slitið kl. 14:00.
Næsti fundur ákveðinn þriðjudaginn 20. febrúar 2007.

	
  

