76. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 20. mars 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. 11:20.
Friðjón tilkynnti að Sigríður Stefánsdóttir fyrrverandi ritari Breiðafjarðarnefndar sé látin langt um
aldur fram.
Nefndarmenn minntust Sigríðar.
Dagskrá:
Vör – Sjávarrannsóknasetur við Breiðafjörð
Til stóð að Erla Björk Örnólfsdóttir, forstöðumaður sjávarrannsóknasetursins Varar í Ólafsvík yrði
gestur fundarins og kynnti fyrir nefndarmönnum þau verkefni sem nú eru í gangi hjá setrinu og
segði frá þeim verkefnum sem fyrirhugað er að vinna á næstunni.
Vegna stórhríðar og óveðurs á norðanverðu Snæfellsnesi gat Erla ekki komið til fundarins og mun
því verða gestur á næsta fundi.
Fundargerð 75. fundar

Afgreiðsla: Fundargerðin var upplesin og samþykkt.
Áætlun um rannsóknir á náttúru Breiðafjarðar
Róbert sagði frá því að til hafi staðið að leggja fram minnisblað frá Náttúrufræðistofnun Íslands,
Náttúrustofu Vesturlands og Náttúrustofu Vestfjarða á fundinum, en að ekki hafi tekist að ljúka
þeirri vinnu. Minnisblaðið verður tilbúið á næsta fundi.
Nefndarmenn ræddu í framhaldinu ástandið á lífríki sjávar í Breiðafirði.
Verndaráætlun fyrir Breiðafjörð 2007-2016
Guðríður fór yfir nýjar reglur um uppsetningu á verndaráætlunum skv. leiðbeiningariti
Umhverfisstofnunar um gerð verndaráætlana, sem reyndar er enn í vinnslu.
Róbert fór yfir texta Verndaráætlunar fyrir Breiðafjörð 2007-2016 og reifaði helstu breytingar frá
fyrri verndaráætlun.
Nefndarmenn ræddu verndaráætlunina og komu með einhverjar athugasemdir.

Afgreiðsla: Nefndarmenn munu fara nánar yfir texta Verndaráætlunar Breiðafjarðar og senda
Róberti sínar athugasemdir. Ákveðið var að fara nákvæmlega yfir verndaráætlunina á næsta fundi
nefndarinnar.
Bygging húss í Skáley á Breiðafirði
Erindi Umhverfisstofnunar, dags. 9. mars 2007, var lagt fram á fundinum og rætt. Í erindinu er
óskað eftir áliti Breiðafjarðarnefndar á umsókn varðandi byggingu húss í Skáley á Breiðafirði, bæði
m.t.t. menningarminja og lífríkis Breiðafjarðar þ.m.t. hvort bygging húss í Skáley og umferð tengd
því sé líkleg til að hafa áhrif á varp hafarna séu arnarsetur í grenndinni.
Nefndinni hefur einnig borist til upplýsingar frá Umhverfisstofnun afrit af afgreiðslu
Náttúrufræðistofnunar Íslands varðandi sama mál.

Nefndarmenn fjölluðu um erindið.

Afgreiðsla: Breiðafjarðarnefnd hefur ekki lagst gegn byggingu húsa í eyjum þar sem áður hefur
verið byggð, sbr. vinnureglur Breiðafjarðarnefndar.
Við ákvörðun um leyfi til byggingar húss í Skáley mælist Breiðafjarðarnefnd til að eftirfarandi sé
haft til hliðsjónar:
- Að engin mannvirkjagerð verði nær arnarhreiðri en 500 m í samræmi við 19. gr villidýralaga nr.
64/1994.
- Að framkvæmdatími við mannvirkjagerð, ef af verður, verði utan varptíma arnarins, til að halda
umferð í lágmarki á þeim tíma.
- Að landeiganda verði kynntar reglur um umgengni í námunda við arnarhreiður.
- Að fullt samráð verði haft við Fornleifavernd ríkisins um staðsetningu þannig að tryggt verði að
menningarminjum verði ekki spillt.
Umsókn um rekstrarleyfi til skelræktar
Inn á fundinn barst afrit af erindi frá Jóni Baldvinssyni, f.h. Breiðar ehf. til Fiskistofu, dagsett 15.
mars 2007, þar sem sótt er um rekstrarleyfi til skelræktar. Jón óskaði jafnframt eftir því að
erindið yrði rætt á fundinum.

Afgreiðsla: Breiðafjarðarnefnd bendir á að vegna fyrirhugaðrar skelræktar þarf að leita leyfis
Umhverfisstofnunar sbr. 2. mgr. 6. gr. laga nr. 54/1995 um vernd Breiðafjarðar. Umhverfisstofnun
sendir að jafnaði Breiðafjarðarnefnd slík erindi til umsagnar.
Kræklingarækt í Breiðafirði
Erindi Fiskistofu, dags. 19. mars 2007 var lagt fram á fundinum og rætt. Í erindinu er óskað eftir
umsögn Breiðafjarðarnefndar um áætlun um kræklingarækt í Breiðafirði.
Þá voru lögð fram viðbótargögn frá Símoni Sturlusyni, sem jafnframt óskaði eftir, með tölvupósti
19. mars sl., að umsókn um rekstarleyfi vegna ofangreindrar kræklingaræktar yrði rædd á
fundinum.

Afgreiðsla: Breiðafjarðarnefnd bendir á að vegna fyrirhugaðrar kræklingaræktar þarf að leita
leyfis Umhverfisstofnunar sbr. 2. mgr. 6. gr. laga nr. 54/1995 um vernd Breiðafjarðar.
Umhverfisstofnun sendir að jafnaði Breiðafjarðarnefnd slík erindi til umsagnar.
Önnur mál
Ósk um heimild til afnota á texta fuglalífsbæklings
Ritari las tölvuskeyti frá Kristrúnu Konráðsdóttur, sölu- og markaðsstjóra Sæferða, dags. 19. mars
2007, þar sem óskað er eftir leyfi nefndarinnar til að nota texta úr fuglalífsbæklingi
Breiðafjarðarnefndar á heimasíðu Sæferða.

Afgreiðsla: Nefndarmenn samþykktu að textinn yrði notaður, svo framarlega sem heimilda er
getið.
Afhending starfsskýrslu Breiðafjarðarnefndar
Friðjón og Guðríður sögðu frá því að þau hafi farið á fund umhverfisráðherra fyrr í mánuðinum og
afhent starfsskýrslu Breiðafjarðarnefndar fyrir árið 2006.
Leyfisveitingar vegna bygginga í Flatey
Magnús benti á að veitt hefur verið leyfi fyrir viðbyggingu í Flatey án samráðs við
Umhverfisstofnun og umsagnar Breiðafjarðarnefndar.

Afgreiðsla: Ákveðið var að ítreka við Reykhólahrepp að öll mál er varða breytingar á gamla
þorpinu í Flatey skuli send til Umhverfisstofnunar.
Vettvangsferð Breiðafjarðarnefndar
Magnús og Ásgeir Gunnar tóku að sér að huga áfram að undirbúningi vettvangsferðar næsta
sumar.
Kynningar:
Guðríður sagði frá því að hún hafi nýverið setið fund þjóðgarðsnefndar Snæfellsjökuls. Þar hafi
komið fram vilji fyrir stækkun verndarsvæðis Breiðafjarðar.
Fundi slitið kl. 14:50.
Næsti fundur ákveðinn þriðjudaginn 17. apríl 2007.

	
  

