
84. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 10. desember 2007 í Umhverfisstofnun, 
Reykjavík.  

 
Mætt:  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. 
Umhverfisráðherra var boðið að mæta á fundinn en hún gat ekki þegimagð boðið þar sem 

hún var erlendis. 
Formaður setti fund kl. 11:00.  Hann hóf fundinn á því að óska varaformanni til hamingju 

með gullmerki Ferðafélags Íslands, sem hún var sæmd þann 27. nóvember sl. 
 
Dagskrá: 

 
Sverrir Jakobsson sagnfræðingur og Guðrún Gísladóttir prófessor við Háskóla 

Íslands mættu kl. 11:00. 

 
Skráning á sögu Breiðafjarðar 
Lagður var fram samstarfssamningur milli Breiðafjarðarnefndar og Sverris Jakobssonar 
vegna vinnu við skráningar á sögu Breiðafjarðar á árinu 2008.  
Sverrir sagði frá því að einn annar styrktaraðli hafi komið að verkefninu, auk þess sem 
hann er á rannsóknastyrk frá Háskóla Íslands.  Hann segist því eins og er hafa ágætis 
svigrúm til að halda vinnunni áfram með öðrum störfum og segir verkið ganga eftir 
áætlun. 

 
Afgreiðsla:  Samstarfssamningurinn var undirritaður af formanni Breiðafjarðarnefndar og 

Sverri Jakobssyni. 
 
Örnefnaskráningar á Breiðafirði 
Guðrún lagði fram forgangsröðun næstu verkefna ásamt kostnaðaráætlun vegna vinnu við 
skráningar á örnefnum á Breiðafirði.  Hún ræddi forgangsröðunina við nefndarmenn og 
svaraði spurningum. 

 

Afgreiðsla:  Afgreiðslu var frestað þar til síðar á fundinum. 
 
Heimildir um búsetu í eyjum á Breiðafirði 
Rætt var við Guðrúnu um hugsanlegt samstarf við Raunvísindadeild H.Í. vegna skráninga á 
heimildum um eignarhald og búsetu í eyjum á Breiðafirði. Guðrún sagði erfitt að átta sig á 
umfangi verkefnisins án þess að fá nánari upplýsingar um það. 

 
Afgreiðsla:  Ákveðið var að ræða og skilgreina nánar hvað nefndin vill að felist í 

verkefninu.  Málið verður rætt nánar á næsta fundi. 
Sverrir vék af fundi kl. 12:30. 

 
Strandmenning Íslands 
Guðríður sagði frá ráðstefnu sem haldin var 5. október sl. um strandmenningu Íslands og 
hún sótti fyrir hönd Breiðafjarðarnefndar. Magnús sat ráðstefnuna fyrir hönd 



Fornleifaverndar ríkisins.  Hún taldi upp ýmis atriði sem henni þótti vanta inn í umræðuna 

á ráðstefnunni. 
Guðrún vék af fundi kl. 12:35. 

 
Örnefnaskráningar á Breiðafirði - framhald 
Umræðu um forgangsröðun og kostnaðaráætlun vegna örnefnaskráninga á Breiðafirði var 
haldið áfram.  Rætt var um að óska eftir fjárhagslegum styrk frá umhverfisráðuneytinu 
vegna verkefnisins þar sem nefndin er að leggja út í kostnað vegna löngu tímabærra 
leiðréttinga á kortum af Breiðafirði. 

 
Afgreiðsla:  Ákveðið var að óska eftir sundurliðun á þeim tölum sem fram koma í 
kostnaðaráætlun forgangsröðunarinnar. Breiðafjarðarnefnd mun óska eftir því að 
Raunvísindastofnun endurskoði kostnaðaráætlun á liðum nr. 1-3 með það til hliðsjónar að 
nefndin hefur samþykkt að ráðstafa 900 þús. kr. í verkefnið á þessu ári.  
Ákveðið var að óska eftir fundi með  umhverfisráðherra og ræða um að ráðuneytið styrki 

verkefnið fjárhagslega.  Þórólfur, Friðjón og Guðríður munu óska eftir fundi með ráðherra. 
 
Fundargerð 83. fundar  
Fundargerð 83. fundar var rædd. 

 

Afgreiðsla:  Fundargerðin var samþykkt með breytingum sem gerðar voru á fundinum. 
 
Rannsóknaáætlun fyrir Breiðafjörð  
Róbert lagði fram drög að rannsóknaáætlun fyrir Breiðafjörð.  

 
Afgreiðsla:  Nefndarmenn munu skoða drögin. 

 
Verndaráætlun fyrir Breiðafjörð  
Erindi Grundarfjarðarbæjar, dags. 26. nóvember 2007 var rætt.  Í erindinu var óskað eftir 
upplýsingum um hvenær til standi að kynna drög að verndaráætlun fyrir sveitarstjórnum 
við Breiðafjörð. 

 
Afgreiðsla:  Verndaráætlun fyrir Breiðafjörð er í vinnslu og verður send öllum 
sveitarfélögunum við Breiðafjörð til umsagnar. Breiðafjarðarnefnd mun fara yfir 
athugasemdir og ábendingar sem kunna að berast áður en áætlunin verður send 

umhverfisráðherra til staðfestingar. 

 
Breiðafjarðarfléttan – Klasasamstarf í ferðaþjónustu á Breiðafjarðarsvæðinu 
Magnús og Sigurður sóttu fund stjórnar Breiðafjarðarfléttunnar fyrir hönd 
Breiðafjarðarnefndar.  Fundurinn var haldinn í Búðardal 9. nóvember 2007.  Þá sat Magnús 
fund samtakanna í Grundarfirði 8. desember sl.  
Breiðafjarðarnefnd hefur verið boðið að gerast aðili að Breiðafjarðarfléttunni og ræddu 
nefndarmenn hvort það væri æskilegt.  Magnús greindi frá því hvað felist í þátttöku í 
samstarfinu. 

 
Afgreiðsla: Breiðafjarðarnefnd telur rétt að styðja við bakið á Breiðafjarðarfléttunni.  
Nefndarmenn telja ekki rétt að gerast aðili að samstarfinu að svo stöddu en ákváðu að 
óska eftir heimild fyrir því að fulltrúi frá nefndinni sitji fundi Breiðafjarðarfléttunnar. 



   
Reglur um byggingar á verndarsvæðum í nágrannalöndunum 
Guðríður greindi frá því að hún hafi sent út fyrirspurn um hvernig reglum um byggingar á 
verndarsvæðum í nágrannalöndunum sé háttað.  Hún hefur ekki fengið svar. 

 
Afgreiðsla:  Umræðu var frestað þar til svör hafa borist við fyrirspurn Guðríðar. 

 
Fundi var slitið kl. 14:10. 

Næsti fundur ákveðinn síðar. 
	  


