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Formaður setti fund kl. 10:30.
Fundargerð 117. fundar
Afgreiðsla: Fundargerðin var upplesin og samþykkt.

Vestfjarðavegur (60) milli Eiðis í Vattarfirði og Þverár í Kjálkafirði
Beiðni Skipulagsstofnunar um umsögn um tillögu að matsáætlun.
Afgreiðsla:
Breiðafjarðarnefnd gerir ekki athugasemdir við tillögu að matsáætlun.
Starfsleyfistillaga til kræklingaræktar vegna Íslenskrar bláskeljar
Heilbrigðiseftirlit Vesturlands sendir Breiðafjarðarnefnd til umsagnar starfsleyfistillögu
vegna fyrirhugaðrar starfsemi Íslenskrar bláskeljar (kræklingarækt) á fjórum stöðum í
Breiðafirði.
Afgreiðsla:
Breiðafjarðarnefnd gerir ekki athugasemdir við starfsleyfistillöguna enda er hún
sambærileg öðrum starfsleyfum sem fyrirtæki í sömu atvinnugrein starfa eftir. Hins
vegar vill nefndin benda á nauðsyn þess að tekin verði upp sú starfsregla að tekin verði
sýni úr nærliggjandi fjörum, áður en ný svæði eru tekin til notkunar, til að lýsa fjörum í
því ástandi sem þær eru svo hægt verði að meta með óyggjandi hætti ástand og áhrif
kræklingaeldis á nærumhverfið. Þetta er sérstaklega nauðsynlegt á þeim svæðum sem
eru þétt setin, sbr. svæðið sem liggur meðfram Efri‐ og fremri‐Langey, norður af Grímsey
og vestur af Dagverðarnesi.
Styrkbeiðni Sverris Jakobssonar vegna skráningu á sögu Breiðafjarðar
Framhald af fyrri vinnu Sverris við ritun á sögu Breiðafjarðar
Afgreiðsla
Nefndin sér sér ekki fært að þessu sinni að verða við styrkbeiðninni.

Samantekt starfshóps um úttekt á lögum nr. 54/1995 um vernd Breiðafjarðar
Umhverfisráðuneytið óskar eftir athugasemdum Breiðafjarðarnefndar um samantekt
starfshóps um vernd Breiðafjarðar.
Afgreiðsla:
Nefndin lýsir yfir óánægju sinni á tillögu starfshópsins á skipan Breiðafjarðarnefndar.
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Breiðafjarðarnefnd telur nauðsynlegt að lög um verndun Breiðafjarðar verði
endurskoðuð og tilheyrandi reglugerðir verði samdar. Nefndin telur að framhald málsins
þurfi að vera með beinni aðkomu sveitarfélaganna. Til þess að verndun Breiðafjarðar nái
markmiðum sínum þarf að vinna stjórnunaráætlanir í samráði og sátt við íbúa og
hagsmunaaðila. Nauðsynlegt er að ræða sameiginlega um framtíð verndarsvæðis
Breiðafjarðar, ekki eingöngu út frá breytingu á lögum um vernd Breiðafjarðar heldur í
mun stærra samhengi.
Verndaráætlun
Vinnuhópur um að gerð verndaráætlunar hittist í Garðabæ í febrúar síðastliðinn og átti
góðan vinnudag. Gurrý fór yfir það sem áunnist hefur og það sem eftir er að vinna enn.
Áætlað er að vinnuhópurinn hittist aftur bráðlega og haldi áfram störfum.
Örnefnaskráning í Dalabyggð
Þorleifur sagði frá minnisblaði vegna örnefnaskráningar í Dalabyggð sem Hulda Birna
Albertsdóttir hjá Náttúrustofu Vestfjarða gerði.
Sigurður lagði fram skriflegar athugasemdir og leiðbeiningar við drög að
örnefnaskráningu í Dalabyggð sem hann afhenti Þorleifi hjá Náttúrustofu Vestfjarða.
Ákveðið var að kortleggja gömlu boðleiðirnar milli bæja í hreppum.
Trossan – Verkefni stofnunar Vilhjálms Stefánssonar
Lagt var fram til kynningar bréf frá Stofnun Vilhjálms Stefánssonar á Akureyri. Stofnunin
vinnur að verkefni sem kallast Fishernet sem er Evrópuverkefni. Unnið er að skráningu á
flestu því sem lýtur að strand‐ og fiskveiðimenningu.
Fyrir áhugasama má finna gagnasafnið á slóðinni www.fishernet.is

Önnur mál
Kynnt var bréf frá Mennta‐ og Menningarmálaráðuneytinu
Tilkynning til heimsminjaskrifstofu UNESCO um nýja yfirlitsskrá Íslands. Meðal svæða
sem hugsanlega verða tilnefnd á heimsminjaskrá UNESCO á næstu árum er
Breiðafjörður.

Fundi var slitið kl. 15:00.
Næsti fundur verður haldinn þann 14. apríl 2011.
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