
82. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 2. október 2007 í Stykkishólmi.  
 
Mættir:  Friðjón Þórðarson formaður, Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður, Ásgeir 
Gunnar Jónsson, Eiríkur Snæbjörnsson, Magnús A. Sigurðsson, Róbert A. Stefánsson, 
 Sigurður Þórólfsson og Þórólfur Halldórsson. 

Fundarritari: Sigríður E. Elisdóttir. 
 

Fundur settur kl. 11:00. 
 
Dagskrá: 
Fundargerð 81. fundar 
Formaður las fundargerðina. 

 
Afgreiðsla: Fundargerðin var samþykkt.  

 
Rannsóknaáætlun fyrir Breiðafjörð 
Róbert sagði frá vinnufundi sérfræðinga sem haldinn var að frumkvæði 
Breiðafjarðarnefndar í Stykkishólmi dagana 12. og 13. september sl. Hann mun leggja 
fram rannsóknaáætlun fyrir Breiðafjörð þegar hún liggur fyrir, en hún er nú í vinnslu hjá 
þeim sérfræðingum sem sátu fundinn. 
Róbert svaraði spurningum nefndarmanna. 
Ekki hefur fengist svar frá umhverfisráðuneytinu um hvort styrkur fáist vegna gisti- og 
fæðiskostnaðar og kostnaðar við rútuferðir, eins og sótt var um með bréfi, dags. 28. ágúst 
sl. 

Afgreiðsla:  Breiðafjarðarnefnd mun kynna rannsóknaáætlunina þegar hún liggur fyrir. 

 
Verndaráætlun fyrir Breiðafjörð 2007-2017 
Róbert lagði fram fyrstu drög að forgangsröðun verkefna í verndaráætlun fyrir Breiðafjörð.  
Nefndarmenn ræddu drögin og komu með tillögur og athugasemdir. Í framhaldi af þeirri 
umræðu var rætt um að æskilegt væri að stofna til fundar með fulltrúum í ferðaþjónustu 
við Breiðafjörð til að ræða stefnumótun í þeim málum.  
Afgreiðsla: Ákveðið var að halda umræðu um forgangsröðun verkefna áfram á næsta 

fundi. 
 
Bygging sumarhúss í Kiðey, Breiðafirði 
Lagt var fram bréf Náttúrufræðistofnunar Íslands, dags. 24. ágúst 2007, þar sem fram 
koma upplýsingar um arnarvarp í grennd við Kiðey. 
Breiðafjarðarnefnd óskaði með erindi til Umhverfisstofnunar dags., 18. júlí  sl. eftir 
viðbótargögnum, sem ekki hafa borist.  Breiðafjarðarnefnd hefur aflað ýmissa heimilda um 
að byggð hafi verið  í eyjunni.  Meðal annars kemur fram í  Fasteignamati frá árinu 1942 
að eyjan hafi verið leigð til ábúðar.  
Róbert taldi að nefndin ætti að bíða með að svara erindinu þar til umbeðnar upplýsingar 
bærust frá landeiganda en meirihluti nefndarmanna vildi afgreiða erindið strax, enda lægju 
nú fyrir allar upplýsingar sem nefndin þarf til afgreiðslu erindisins. Frekari dráttur á svari 
frá hendi nefndarinnar væri því ekki málefnalegur og samræmdist ekki meginreglu 
stjórnsýslulaga um málshraða.  
 Afgreiðsla: Mælingamaður frá  Breiðafjarðarnefnd fór í Kiðey til að mæla fjarlægðir frá 



arnarhreiðri að Kiðey og í ljós kom að eyjan er að öllu leyti utan við 500 metra radíus frá 

hreiðrinu, sbr. hnitsett gögn (grundvölluð á ISN 93).  
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 Kiðey mælist Breiðafjarðarnefnd til að 
eftirfarandi sé haft til hliðsjónar: 
- 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. 
 
Endurbætur á vatnsveitu í Flatey á Breiðafirði 
Lagt var fram til kynningar afrit af bréfi frá Fornleifavernd ríkisins til byggingafulltrúa Dala- 
og A-Barðastrandarsýslu, dags. 17. september 2007. 

Magnús sagði nánar frá fyrirhuguðum framkvæmdum. 
 
Reglur um byggingar í eyjum á Breiðafirði 
Róbert óskaði eftir að unnið verði yfirlit, til vinnuhagræðingar fyrir nefndina, yfir þær eyjar 
á Breiðafirði sem hafa verið í ábúð í gegnum tíðina.  
Afgreiðsla: Ákveðið var að nefndarmenn afli upplýsinga fyrir næsta fund um mögulegar 

heimildir til að hægt sé að vinna yfirlit yfir eyjar á Breiðafirði sem hafa verið í ábúð. 

 
Fjármál Breiðafjarðarnefndar 
Ritari lagði fram fjárhagsáætlun til áramóta.  Rætt var um gerð fleiri kynningarbæklinga, 
og voru nefndir mögulegir bæklingar um fjörur, menningarminjar, búsetu og hlunnindi. 

Afgreiðsla: Frekari umræðu um fjármál nefndarinnar var frestað til næsta fundar. 

 
Skráning á sögu Breiðafjarðar 
Formaður las upp áfangaskýrslu frá Sverri Jakobssyni. 

Afgreiðsla: Nefndarmenn eru ánægðir með vinnu Sverris. 

 
Önnur mál 
 
Strandmenning Íslands 
Lögð var fram og kynnt dagskrá ráðstefnu um strandmenningu Íslands, stöðu hennar og 
framtíð, sem haldin verður í Reykjavík 5. október 2007. 

Afgreiðsla:  Ákveðið var að Guðríður fari á ráðstefnuna fyrir hönd nefndarinnar. 
 
Kynningar:  
Guðríður sagði frá því að hún hafi sótt vinnufund Europarc sem haldinn var í Tékklandi og 
sagði m.a. frá starfi í vinnuhópnum „Coastal and marine protected areas”. Þar kom m.a. 
fram að stefnt er að því að stofna sjávarþjóðgarð í Svíþjóð árið 2009, Kosterhavet Marin 
National Park, en þá verða liðin 100 ár frá stofnun fyrstu þjóðgarðanna í Svíþjóð. 
Norðmenn eru einnig að vinna að stofnun sjávarþjóðgarðs sem er í beinu framhaldi af 
þeim sænska og er sá norski kenndur við Ytre Hvaler.  
 
Guðríður kynnti nýútkomna skýrslu „Making the Connection Between Land and Sea” þar 



sem m.a. er fjallað um strandsvæði og mörk þeirra og ýmiss konar starfsemi á ströndinni, 

en skýrslan er gefin er út af Europarc Atlantic Isles.   
 
Loftmyndagrunnur 
Magnús sagði frá því að hann teldi æskilegt að Breiðafjarðarnefnd hefði aðgang að 
loftmyndagrunni fyrir Breiðafjörð. 

Afgreiðsla:  Ákveðið var að óska eftir tilboði í grunninn hjá Loftmyndum ehf. 
 
Skipsflök á Breiðafirði 
Ásgeir Gunnar lagði fram lista sem hann hefur tekið saman yfir skipsflök í fjörum á 

sunnanverðum Breiðafirði. 
 
Fundi slitið kl. 14:15. 

Næsti fundur ákveðinn mánudaginn 5. nóvember 2007. 
	  


