100. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 30. apríl 2009 í Stykkishólmi
Mætt: Kolbrún Reynisdóttir formaður, Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður,
Þórólfur Halldórsson, Ásgeir Gunnar Jónsson, Eiríkur Snæbjörnsson, Sigurður Þórólfsson,
Magnús A. Sigurðsson og Trausti Baldursson, varamaður Þorleifs Eiríkssonar, sem var
forfallaður vegna veikinda.
Fundarritari: Sigríður E. Elisdóttir.
Formaður setti fund kl. 10:30.
Fundargerð 99. fundar
Afgreiðsla: Fundargerðin var upplesin og samþykkt.
Vinnufundur um menningarminjar
Magnús kynnti niðurstöður frá vinnufundi sérfræðinga um menningarminjar sem
haldinn var á Hótel Stykkishólmi dagana 17. og 18. apríl sl. fyrir tilstuðlan
Breiðafjarðarnefndar.
Afgreiðsla: Magnús tók að sér að vinna skýrslu um niðurstöður fundarins sem hann
mun skila til Breiðafjarðarnenfndar.
Skilti við ferjubryggjur á Breiðafirði
Trausti lagði fram drög að texta á skilti sem fyrirhugað er að setja upp á höfnunum í
Stykkishólmi, í Flatey og á Brjánslæk.
Ásgeir Gunnar merkt siglingaleiðir og fleira inn á kort eins og talað var um á síðasta
fundi, en telur varasamt að setja inn siglingaleiðir inn á kort skiltanna.
Ritari hefur fengið leyfi þeirra sem eiga ljósmyndir í bæklingum Breiðafjarðarnefndar
fyrir því að myndir þeirra verði notaðar á skiltin gegn birtingarréttsgjaldi.
Farið var yfir myndir frá Breiðafirði og nokkrar valdar úr.
Afgreiðsla: Ákveðið var að hafa samband við Sigurgeir Skúlason og biðja hann um að
fullvinna kort af Breiðafirði sem nota á á skiltin, en skerpa þarf þau svæði sem nefnd eru
í textanum svo þau verði auðfinnanlegri á kortinu.
Formaður mun senda tillögu að texta og myndir til Halldórs Jóhannssonar hjá Teikn á
lofti.
Í framhaldinu verður sótt um leyfi fyrir uppsetningu skiltanna hjá viðkomandi
sveitarfélögum.

Samningur um örnefnaskráningar
Formaður hafði samband við Erlu S. Árnadóttur lögfræðing eftir síðasta fund og óskaði
eftir að hún fundi með lögfæðingi Háskólans og að þær í sameiningu fullvinni samning
milli Breiðafjarðarnefndar og Raunvísindadeildar Háskóla Íslands.
Þórólfur sagði að Erla hafi í samtali við sig bent á að við vinnu eins og þá sem
samningurinn fjallar um sé hyggilegt að óska eftir því að heimildarmenn gefi leyfi sitt
fyrir því að heimildir þeirra verði gerðar opinberar.
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Afgreiðsla: Lögfræðingarnir hafa ekki haft tök á því að hittast enn sem komið er en verið
er að vinna í málinu.
Atvinuskapandi verkefni
Þórólfur sagði frá því að Dalabyggð hafi sent umsókn til Vinnumálastofnunar vegna
hugmynda nefndarinnar um atvinnuskapandi verkefni við örnefnaskránignar í
Dalabyggð. Breiðafjarðarnefnd mun leggja 1.200 þús kr. til verkefnisins.
Lagt var fram til kynningar afrit af bréfi Vinnumálastofnunar til Dalabyggðar, dags. 22.
apríl sl., þar sem fram kemur að Vinnumálastofnun hafi samþykkt umsókn Dalabyggðar
um 2 störf í 5 mánuði vegna örnefnaskráninga.
Afgreiðsla: Samningur verður gerður við Dalabyggð um framlag nefndarinnar vegna
örnefnaskráninganna.
Vettvangsferð
Lagt var fram tilboð frá Sæferðum ehf. í vettvangsferð Breiðafjarðarnefndar þann 1. júlí
nk.
Sigurður lagði fram tillögu að breytingum á ferðatilhögun vegna sjávarfalla.
Afgreiðsla:
Tillaga Sigurðar var samþykkt og mun ritari bara hana undir Pétur
Ágústsson og óska eftir að hann setji upp breytt ferðaplan.
Ákveðið var að bjóða Svavari Sigmundssyni, Jónínu Hafsteinsdóttur og Óskari Leifi með í
ferðina.
Tilkynning um umsókn um kræklingarækt
Lögð var fram til kynningar tilkynning frá Umhverfisstofnun um umsókn Nesskeljar ehf.
um starfskleyfi fyrir kræklingarækt í Hvammsfirði og Króksfirði. Stofnunin vinnur við
tillögu að starfsleyfi fyrir starfsemina og mun leita álits nefndarinnar á tillögunni þegar
hún liggur fyrir.

Önnur Mál
EUROPARK
Erindi Dan Bloomfield, sem barst í tölvupósti til nefndarinnar þann 25. febrúar sl. var lagt
fram á 98. fundi. Nefndarmenn vildu fá fram nánari kostnaðartölur áður en tekin væri
afstaða til erindisins.
Ritari sendi Dan fyrirspurn fyrir hönd nefndarinnar þann 25. mars sl. og óskaði eftir
nánari upplýsingum um þann kostnað sem nefndin þyrfti að bera ef til samstarfs kæmi.
Svar barst þann 22. apríl sl.
Afgreiðsla: Guðríður mun hafa samband við Dan og óska eftir ýtarlegri upplýsingum.
Fundi var slitið kl. 15:30.
Næsti fundur ákveðinn miðvikudaginn 13. maí, til vara 20. maí nk. kl. 10:30 í
Stykkishólmi.
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