85. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 21. febrúar 2008 í Stykkishólmi.
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.
Boðað var til 85. fundar 21. janúar og aftur 7. febrúar, en bæði skiptin þurfti að fresta
fundi vegna veðurs og ófærðar.
Formaður setti fund kl. 11:00.
Dagskrá:
Fundargerð 84. fundar
Fundargerðin var lesin upp.
Afgreiðsla: Fundargerðin var samþykkt.
Örnefnaskráningar á Breiðafirði
Lögð var fram endurskoðuð forgangsröðun verkefna ásamt kostnaðaráætlun við
örnefnaskráningar á Breiðafirði.
Þórólfur sagði frá því að hann hafi hlustað á útvarpsviðtal við Guðrúnu Öldu Gísladóttur,
fornleifafræðing hjá Fornleifastofnun Íslands, þar sem hún sagði frá því að hún væri að
vinna að skráningum örnefna m.a. í Öxney á Breiðafirði.
Afgreiðsla: Ákveðið var að ganga til samninga við Raunvísindastofnun Háskóla Íslands
um verkefni 1-3 í verkefnaáætluninni. Einnig var ákveðið að óska eftir því að fá tilboð
frá Raunvísindastofnun um áframhald á verkefninu.
Ákveðið var að athuga hvort Guðrún Alda Gísladóttir hafi tök á að mæta á fund
nefndarinnar til að ræða betur um þau verkefni sem hún vinnur að á Breiðafirði.
Jarðaskráningar á Breiðafirði
Lagðar voru fram og ræddar hugmyndir Guðrúnar Gísladóttur, dósents við
Raunvísindadeild Háskóla Íslands, um skráningar á heimildum um eignarhald og búsetu í
eyjum á Breiðafirði.
Afgreiðsla: Ákveðið var að óska eftir tillögu um nánari útfærslu á verkefninu ásamt
kostnaðaráætlun.
Rannsóknaáætlun fyrir Breiðafjörð
Róbert afhenti nefndarmönnum rannsóknaáætlun fyrir Breiðafjörð. Þá sagði hann frá því
að vinna við frágang niðurstaðna fundarins og skrif áætlunarinnar hefði nánast eingöngu
lent á Náttúrustofu Vesturlands en í upphafi var gert ráð fyrir að sú vinna dreifðist á fleiri
aðila. Hann lagði fram yfirlit yfir útlagðan kostnað Náttúrustofunnar vegna þeirrar vinnu
og fór fram á að nefndin greiddi hann.
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Afgreiðsla: Ákveðið var senda ráðherra rannsóknaáætlunina ásamt greinargerð. Í
framhaldinu verður óskað eftir fundi með ráðherra m.a. til að ræða um rannsóknaáætlunina og hvernig best sé að fylgja henni eftir.
Ákveðið var að ítreka umsókn til umhverfisráðuneytisins, sem send var í lok ágúst 2007,
um styrk vegna kostnaðar við ráðstefnuna.
Þá var samþykkt að greiða Náttúrustofu Vesturlands útlagðan kostnað vegna skýrsluskrifa.
Úrskurður umhverfisráðuneytisins vegna stjórnsýslukæru
Lagður var fram og ræddur úrskurður umhverfisráðuneytisins frá 4. janúar 2008 um
stjórnsýslukæru vegna ákvörðunar Umhverfisstofnunar frá 5. júlí 2007 þar sem synjað er
um leyfi til að byggja hús í Skáley á Breiðafirði.
Drög að starfsskýrslu 2007
Lögð voru fram drög að starfsskýrslu 2007. Drögin voru rædd.
Afgreiðsla: Starfsskýrslan var samþykkt með smávægilegum breytingum.
Þóknun vegna nefndarsetu 2007
Lögð voru fram drög að umsókn um greiðslu þóknunar til nefndarmanna vegna
nefndarsetu ársins 2007 ásamt þeim einingafjölda sem reiknaður er hverjum og einum.
Afgreiðsla: Formaður óskaði eftir að skoða einingafjöldann nánar áður en óskað verður
eftir uppgjöri við nefndarmenn. Aðrir nefndarmenn samþykktu þær einingar sem þeim
eru reiknaðar.
Reglur um byggingar á verndarsvæðum í nágrannalöndunum
Guðríður sagði frá því að hún hafi enn ekki fengið svör við fyrirspurnum sínum um það
hvernig reglum er háttað um byggingar á verndarsvæðum í nágrannalöndunum. Hún
sagði jafnframt frá því að hún færi fljótlega á fund í Wales og þar muni hún spyrjast fyrir
um þetta.
Aðalskipulag fyrir Reykhólahrepp 2006-2018
Lögð var fram tillaga að aðalskipulagi fyrir Reykhólahrepp 2006-2018
Afgreiðsla: Ákveðið var að nefndarmenn skoði skipulagstillöguna betur og komi með
athugasemdir á næsta fund.
Loftmyndataka og kortagerð af Breiðafirði
Erindi Landmælinga Íslands, dags. 4. febrúar 2008 var lagt fram og rætt.
Í nýlegum samstarfssamningum Landmælinga Íslands og Umhverfisstofnunar annars
vegar og Landmælinga Íslands og Landhelgisgæslunnar hins vegar er tekið fram að
stofnanirnar skuli vinna að því á árinu 2008 að skilgreina þörf á nýjum gögnum vegna
kortagerðar af Breiðafirði, fjármögnun þess verkefnis og framkvæmd í beinu framhaldi.
Framangreindar stofnanir óska eftir samstarfi við Breiðafjarðarnefnd varðandi verkefnið
og að Breiðafjarðarnefnd tilnefni tengilið vegna þess.
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Afgreiðsla: Breiðafjarðarnefnd fagnar þessu frumkvæði og tilnefndi Ásgeir Gunnar sem
tengilið nefndarinnar vegna verkefnisins.

Önnur mál
Greinargerðir um ástand hörpudisksstofnsins og um áhrif vegfyllingar við
Kolgrafafjörð á þéttleika og landnotkun minks
Róbert kynnti greinargerð um ástand hörpudisksstofnsins, sem unnin var af Jónasi Páli
Jónassyni fyrir Háskólasetur Snæfellsness og Náttúrustofu Vesturlands.
Einnig kynnti hann lokaskýrslu Náttúrustofu Vesturlands til Vegagerðarinnar um áhrif
vegfyllingar við Kolgrafafjörð á þéttleika og landnotkun minks. Skýrslurnar eru
aðgengilegar á heimasíðu Náttúrustofunnar www.nsv.is.
Örnefni - fiskimið
Guðríður sagði frá fyrirspurn sem henni barst frá Inger Pedersen í Vega, Noregi. Spurt
var um örnefnaskráningar á Breiðafirði og hvort einnig sé safnað saman heitum á
fiskimiðum. Inger óskaði jafnframt eftir samstarfi þar sem verið sé að vinna að svipuðu
verkefni í Vega. Guðríður hefur nú þegar svarað henni og áframsent erindi hennar til
Guðrúnar Gísladóttur og Hjördísar Lindu Jónsdóttur.
Afgreiðsla: Ákveðið var að senda Inger skýrsluna Örnefni í sjó á Breiðafirði
Rannsókn á áhrifum skelfisksveiða á rauðbrysting í Vaðlahafi
Róbert sagði frá áhugaverðri rannsókn á rauðbrystingi sem Hollendingar unnu á áhrifum
veiða á hjartaskel, sem er helsta fæða rauðbrystingsins þar. Veiðarnar eru taldar orsök
fyrir verulegri fækkun í stofni rauðbrystings.

Fundi slitið kl. 14:20.
Næsti fundur ákveðinn þriðjudaginn 11. mars 2008 í Stykkishólmi.
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