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137. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 11. desember 2013 í Stykkishólmi 
Mætt:  Halla Steinólfsdóttir formaður, Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður, 
Arnheiður Jónsdóttir, Magnús A. Sigurðsson, Trausti Baldursson,  Sigurður Þórólfsson og 
Erla Friðriksdóttir.  Eiríkur Snæbjörnsson boðaði forföll.  
 
Fundarritari: Pálmi Freyr Sigurgeirsson 
 
Formaður setti fund kl. 10:30.  
 
Fundargerð 136. fundar 
Afgreiðsla: Fundargerðin var upplesin og samþykkt. 
 
 
Beiðni um upplýsingar um friðlýst svæði – Melrakkaey 
Umhverfisstofnun óskar eftir upplýsingum um Melrakkaey sem er friðlýst svæði.   
Afgreiðsla: 
Breiðafjarðarnefnd bendir á að  friðlýsta svæðið Melrakkaey   er ekki í umsjón 
Breiðafjarðarnefndar skv. lögum um náttúruvernd.  Auk þess vill Breiðafjarðarnefnd 
benda á að á verndarsvæðinu eru 4 friðlýst svæði skv. náttúruvernd, það eru: 
Melrakkaey, Flatey, Hrísey og Vatnsfjörður. 
 
Bæklingur um nytjar á Breiðafirði 
Erla, Magnús, Pálmi, Halla ásamt Árna frá  Rannsóknasetri HÍ á Snæfellsnesi gera tillögur 
að myndum fyrir bæklinginn. Pálmi mun afla tilboða í prentun. 
 
Tölvupóstur frá Pétri Kristinssyni 
Pétur spyr fyrir um byggingu húsa í eyjum á Breiðafirði. 
Afgreiðsla: 
Breiðafjarðarnefnd bendir á vinnureglur nefndarinnar um húsbyggingar á 
verndarsvæðinu og aðalskipulag sveitarfélaga.  Formanni falið að svara erindinu. 
 
Fjármál Breiðafjarðarnefndar 
Ritari lagði fram fjárhagsáætlun Breiðafjarðarnefndar 2013.  Nefndarmenn eru beðnir að 
koma með tillögur að fjárhagsáætlun 2014 á næsta fundi nefndarinnar. 
 
 
Örnefnaskráning í Dalabyggð 
Lögð var fram greinargerð frá Huldu Birnu Albertsdóttur frá Náttúrustofu Vestfjarða um 
örnefnaskráningu í Dalabyggð. 
Halla formaður mun ræða við Huldu Birnu varðandi framhald verkefnisins. 
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Verndaráætlun Breiðafjarðar 
Lagt var fram bréf dags. 9. des. 2013 frá Stykkishólmsbæ fyrir hönd þriggja sveitarfélaga  
á Snæfellsnesi þar sem óskað er eftir fresti á að skila umsögn um verndaráætlun 
Breiðafjarðar og að haldin verði kynning á áætluninni. 
Afgreiðsla: 
Breiðafjarðarnefnd samþykkir að veita frest og verða við ósk um kynningu á 
verndaráætlunni.  Kynningarfundur fyrir sveitarfélögin við Breiðafjörð verður haldinn 16 
janúar 2014. 
 
 
 
 
Önnur mál 
Guðríður leggur til að Breiðafjarðarnefnd taki fyrir á næsta fundi drög að reglugerðum 
skv. lögum um vernd Breiðafjarðar. 
 
Breiðafjarðarnefnd hefur ákveðið að miða fundi nefndarinnar við annan miðvikudag í 
hverjum mánuði. Afboða skal fund með minnst viku fyrirvara. 
 
 
 
 
 
Fundi var slitið kl. 15:40.  Næsti fundur verður ákveðinn síðar.   
 
 


