121. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 17. ágúst 2011 í Stykkishólmi
Mætt: Kolbrún Reynisdóttir formaður, Þórólfur Halldórsson, Ásgeir Gunnar Jónsson,
Eiríkur Snæbjörnsson, Magnús A. Sigurðsson og Halla Steinólfsdóttir varamaður
Sigurðar.
Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður, Sigurður Þórólfsson og Þorleifur Eiríksson
forfölluðust.
Fundarritari: Pálmi Freyr Sigurgeirsson
Formaður setti fund kl. 10:30.
Vettvangsferð Breiðafjarðarnefndar um Breiðafjörð 7. júlí 2011.
Mætt: Kolbrún Reynisdóttir formaður, Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður, Þórólfur
Halldórsson, Ásgeir Gunnar Jónsson, Eiríkur Snæbjörnsson, Sigurður Þórólfsson og Pálmi
Freyr Sigurgeirsson ritari. Þorleifur Eiríksson og Magnús A. Sigurðsson komust ekki með í
ferðina.
Breiðafjarðarnefnd hélt í vettvangsferð frá Stykkishólmshöfn kl. 09.00. Farið var með
skipi frá Sæferðum. Þegar komið var út úr höfninni var farið vestur með landinu og inn
Ögursvog og síðan áfram vestur með Jónsnesi og að Kumbaravogi við Bjarnarhöfn. Eftir
að hafa skoðað það svæði frá sjó var haldið áfram vestur að Akureyjum þar sem
ábúendur ferjuðu hópinn í land. Hjónin Jóhann Ásgeirsson og Ágústína Jónsdóttir og
sonur þeirra Jón Einar sýndu gestum umhverfi og húsakynni en mikil vinna hefur verið
lögð í endurbyggingu mannvirkja og meðal annars sjávarhúss sem staðsett er við
bryggjuna þar sem vinnsla á grásleppuhrognum fer fram. Bæjarstæðið er upp af
Bæjarvogi sem gengur sunnan í miðja aðal eynna. Að því loknu var boðið upp á
morgunkaffi og með því að gömlum góðum sið. Frá Akureyjum var haldið áfram vestur
með Eyrarplássi, þvert fyrir mynni Grundarfjarðar að Krossnesi og inn á Sandvík.
Hádegisverður var framreiddur um borð og var sjávarfang úr Breiðafirði meðal annars á
boðstólnum. Síðan var haldið inn Grundarfjörð að vestanverðu inn með Kvíabryggju inn
í höfn í Grundafirði þar sem farið var í land í skoðunarferðir. Fyrst var farið í heimsókn til
Sægarps ehf., sem sérhæfir sig í að veiða og verka beitukóng. Ásgeir Valdimarsson
framkvæmdarstjóri Sægarps ehf. sagði frá starfsemi fyrirtækisins og fengu gestir að
smakka á beitukóngnum sem flestum þótti afbragðs góður. Síðan var farið í
Sögumiðstöðina þar sem Ingi Hans Jónsson forstöðumaður og Sigurborg Kr.
Hannesdóttir forseti bæjarstjórnar Grundarfjarðarbæjar sýndu gestum sögusafnið og
sögðu frá lifnaðarháttum Íslendinga áður fyrr.
Að því loknu var farið á stefnumót við Kára Pétur Ólafsson framkvæmdastjóra
Reykofnsins sem sagði frá starfsemi fyrirtækisins. Ekki var hægt að skoða aðstöðu þar
sem engin vinnsla var í gangi og verið að mála húsnæðið.
Næst var haldið frá Grundarfjarðarhöfn og siglt að Melrakkaey og ferjað þar í land. Þar
tók séra Aðalsteinn Þorvaldsson á móti hópnum og sagði stuttlega frá umhverfi
Melrakkaeyjar. Að lokum var siglt aftur til Stykkishólms. Komið var að Melrakkaey
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vestan Stykkishólms og sögð saga eyjarinnar og Höfnersgarðsins sem er rétt ofan við
lendinguna.
Gestir í ferðinni voru Svandís Svavarsdóttir umhverfis‐ og starfandi
menntamálaráðherra, eiginmaður hennar Torfi Hjartarson, Skúli Oddsson bílstjóri,
Hafdís Gísladóttir aðstoðarmaður ráðherra og hennar maður ásamt mökum flestra
nefndarmanna og tengdaföður Pálma ritara.
Komið var í land í Stykkishólmi um kl. 18:30. Skipstjóri og fararstjóri í ferðinni var Pétur
Ágústsson.
Breiðafjarðarnefnd vill þakka öllum þeim sem tóku á móti nefndinni og gestum hennar
kærlega fyrir höfðinglegar móttökur.

Fundargerð 120. fundar
Afgreiðsla: Fundargerðin var upplesin og samþykkt.

Breyting á aðalskipulagi Vesturbyggðar 2006‐2018 og deiliskipulag fyrir Vestfjarðaveg
Óskað er eftir umsögn Breiðafjarðarnefndar um tillögu að breytingu á Aðalskipulagi
Vesturbyggðar 2006‐2018 og tillögu að deiliskipulagi fyrir Vestfjarðaveg.
Afgreiðsla:
Breiðafjarðarnefnd gerir ekki athugasemdir við framlögð gögn.

Breyting á aðalskipulagi Reykhólahrepps 2006‐2018 og deiliskipulag fyrir Vestfjarðaveg
Óskað er eftir umsögn Breiðafjarðarnefndar um tillögu að breytingu á Aðalskipulagi
Reykhólahrepps 2006‐2018 og tillögu að deiliskipulagi fyrir Vestfjarðaveg.
Afgreiðsla:
Breiðafjarðarnefnd gerir ekki athugasemdir við framlögð gögn.

Vestfjarðavegur (60) milli Eiðis í Vattarfirði og Þverár í Kjálkafirði
Óskað er eftir umsögn Breiðafjarðarnefndar um mat á umhverfisáhrifum vegagerðar á
Vestfjarðavegi (60) milli Eiðis í Vattarfirði og Þverár í Kjálkafirði í sveitarfélögunum
Reykhólahreppi og Vesturbyggð.
Afgreiðsla:
Breiðafjarðarnefnd leggst ekki gegn þeirri veglínu sem Vegagerðin leggur til miðað við
fyrirliggjandi gögn. Nefndin telur að neikvæðum umhverfisáhrifum sé haldið í því
lágmarki sem unnt er miðað við þá þröngu kosti sem landsvæðið býður upp á til
vegagerðar. Nefndin telur að þau áform um mótvægisaðgerðir og vöktun sem fram
koma í frummatsskýrslunni séu ásættanleg.

2

Önnur mál
Annað upplag af Breiðafjarðarbæklingunum hefur verið prentað og fer í dreifingu
fljótlega. Prentað var 5.000 stk bæði á íslensku og ensku af ,,Fuglalíf“ og 5.000 stk af
,,Náttúra og saga“ á íslensku.
Farið var yfir fjárhagsstöðu og fjárhagsáætlun Breiðafjarðarnefndar.
Fundi var slitið kl. 13:45
Næsti fundur er áætlaður þann 15. september 2011.
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