86. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 11. mars 2008 í Stykkishólmi.
Mætt: Friðjón Þórðarson formaður, Ásgeir Gunnar Jónsson, Eiríkur Snæbjörnsson,
Magnús A. Sigurðsson, Sigurður Þórólfsson og Þórólfur Halldórsson.
Guðríður Þorvarðardóttir boðaði forföll vegna veikinda og Róbert A. Stefánsson boðaði
forföll vegna anna.
Fundarritari: Sigríður E. Elisdóttir.
Formaður setti fund kl. 11:00. Hann byrjaði á því að óska Eiríki Snæbjörnssyni og konu
hans Sigfríði Magnúsdóttur til hamingju með að hafa nýlega hlotið Landbúnaðarverðlaunin 2008. Verðlaunin eru viðurkenning til þeirra sem á einn eða annan hátt
tengjast landbúnaði og hafa sýnt áræðni og dugnað í verkum sínum og framkvæmdum.
Dagskrá:
Fundargerð 85. fundar
Fundargerðin var lesin upp.
Afgreiðsla: Fundargerðin var samþykkt.
Aðalskipulag fyrir Reykhólahrepp 2006-2018
Lögð var fram tillaga að aðalskipulagi fyrir Reykhólahrepp 2006-2018.
Nefndarmenn fóru í gegnum skipulagstillöguna og gerðu athugasemdir.
Afgreiðsla: Breiðafjarðarnefnd mun senda athugasemdir við skipulagstillöguna til
Landmótunar ehf. og Reykhólahrepps.
Örnefnaskráningar á Breiðafirði
Lögð voru fram drög að samstarfssamningi við Raunvísindastofnun Háskóla Íslands um
örnefnaskráningar á Breiðafirði. Breiðafjarðarnefnd telur orðalag ekki nógu skýrt
varðandi viss atriði samningsins.
Þá voru lagðar fram tillögur frá Guðrúnu Gísladóttur um áframhald á verkefni um
skráningar örnefna á sjó á Breiðafirði og upphaf skráningar örnefna á eyjum.
Afgreiðsla: Þórólfur og Ásgeir Gunnar tóku að sér að óska eftir mati sérfræðings á því
hvað felist nákvæmlega í samningnum við Raunvísindastofnun. Einnig munu þeir leita
álits Svavars Sigmundssonar, forstöðumanns Örnefnastofnunar, á samningsdrögunum.
Umræðu um áframhald á verkefninu var frestað til næsta fundar.
Jarðaskráningar á Breiðafirði
Lögð var fram hugmynd Guðrúnar Gísladóttur um verkefni um skráningu jarða á
Breiðafirði og ábúendatal.
Afgreiðsla: Umræðu um verkefnið var frestað til næsta fundar.
Rannsóknaáætlun fyrir Breiðafjörð
Breiðafjarðarnefnd hefur ákveðið að senda umhverfisráðherra rannsóknaáætlun fyrir
Breiðafjörð ásamt greinargerð. Guðríður tók að sér að skrifa greinargerðina fyrir þennan
fund.

1

Afgreiðsla: Guðríður náði ekki að vinna greinargerðina fyrir fundinn. Umræðu var því
frestað til næsta fundar.
Skipulagsmál á Breiðafirði
Afgreiðsla: Umræðu var frestað vegna fjarveru Guðríðar og Róberts.
Starfsskýrsla Breiðafjarðarnefndar 2007
Ritari afhenti nefndarmönnum starfsskýrslu Breiðafjarðarnefndar fyrir árið 2007.
Afgreiðsla: Formaður og varaformaður munu óska eftir fundi með umhverfisráðherra og
afhenda starfsskýrsluna. Þegar ráðherra hefur fengið hana afhenta mun skýrslan verða
gerð aðgengileg á heimasíðu Breiðafjarðarnefndar og send sveitarfélögunum við
Breiðafjörð og fleirum.

Önnur mál
Fornleifaskráningar við Breiðafjörð
Magnús sagði frá því að hann hafi rætt við Guðrúnu Öldu Gísladóttur fornleifafræðing
um þau verkefni sem hún vinnur að á Breiðafirði.
Friðjón sagði frá því að nú hafi verið stofnað Fornleifafélag Barðstrendinga og
Dalamanna. Hann var meðal annarra skipaður í stjórn félagsins.
Afgreiðsla: Ákveðið var að bjóða Guðrúnu Öldu Gísladóttur fornleifafræðingi og Birni
Samúelssyni ferðamálafrömuði á Reykhólum að koma á næsta fund Breiðafjarðarnefndar.
Vettvangsferð Breiðafjarðarnefndar
Ákveðið var að Breiðafjarðarnefnd fari í vettvangsferð 2. júlí nk. Til stendur að fara í
Svefneyjar og Hvallátur og enda í Flatey.
Afgreiðsla: Ritara var falið að óska eftir tilboði í ferðina.

Fundi slitið kl. 14:00.
Næsti fundur ákveðinn fimmtudaginn 10. apríl nk.

2

