87. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 10. apríl 2008 í Stykkishólmi.
Mætt: Friðjón Þórðarson formaður, Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður, Ásgeir
Gunnar Jónsson, Eiríkur Snæbjörnsson, Magnús A. Sigurðsson og Róbert A. Stefánsson
Þórólfur Halldórsson boðaði seinkun vegna ófærðar á Klettshálsi og mætti til fundar kl.
11:50.
Sigurður Þórólfsson boðaði forföll.
Fundarritari: Sigríður E. Elisdóttir.
Gestir fundarins voru Adolf Friðriksson og Guðrún Alda Gísladóttir frá Fornleifastofnun
og Björn Samúelsson frá Reykhólum.
Formaður setti fund kl. 11:00 og bauð gesti velkomna.
Dagskrá:
Fornleifaskráningar á Breiðafirði
Adolf og Guðrún sögðu frá því að þau hafi verið að vinna að mörgum verkefnum á
verndarsvæði Breiðafjarðar og kynntu fyrirliggjandi verkefni. Fram kom að á svæðinu
hafi takmarkaðar fornleifarannsóknir farið fram og því ýmsir möguleikar á áhugaverðum
rannsóknum.
Björn sagði frá tilurð Fornleifafélags Barðstrendinga og Dalamanna og hvaða hugmyndir
eru uppi um starfsemi félagsins.
Bent var á að Sverrir Jakobsson er að skrifa sögu Breiðafjarðar og fornleifaskráningar á
Breiðafirði falla að því verkefni.
Þá var rætt um mögulegt samstarf nefndarinnar við Fornleifafélagið og Fornleifastofnun,
m.a. hvernig hægt væri að samnýta ferðir út á Breiðafjörð til heimildaöflunar. Var talið
æskilegt að koma á og efla samstarf mismunandi aðila þar sem það á við.
Að lokum óskuðu þau Guðrún Alda og Adolf eftir að fá að koma á fund nefnarinnar með
reglulegum hætti, t.d. á u.þ.b. 1-2 ára fresti, og kynna niðurstöður rannsókna sinna.
Nefndarmenn fögnuðu því.
Gestir viku af fundi kl. 13:10.
Fundargerð 86. fundar
Afgreiðsla: Fundargerðin var lesin upp og samþykkt.
Örnefnaskráningar á Breiðafirði
Rædd voru drög að samstarfssamningi við Raunvísindastofnun Háskóla Íslands um
örnefnaskráningar á Breiðafirði. Einnig voru ræddar tillögur frá Guðrúnu Gísladóttur um
áframhald á verkefni um skráningar örnefna á sjó á Breiðafirði og upphaf skráningar
örnefna á eyjum.
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Breiðafjarðarnefnd taldi rétt að þar sem Breiðafjarðarnefnd er verkkaupi sé eðlilegt að
nefndin hafi fullan aðgang að gögnunum og geti gert þau aðgengileg fyrir almenning
þegar þau eru tilbúin.
Afgreiðsla: Breiðafjarðarnefnd mun greiða Raunvísindastofnun Háskóla Íslands fyrir þá
vinnu sem Hjördís Linda Jónsdóttir hefur þegar unnið við örnefnaverkefnið. Þórólfur
mun setja sig í samband við Guðrúnu Gísladóttur og ræða við hana um samninginn fyrir
hönd nefndarinnar.
Varðandi áframhald á verkefni um skráningar á sjó og upphaf skráningar á eyjum var
ákveðið að halda áfram samstarfi við Raunvísindastofnun.
Jarðaskráningar á Breiðafirði
Rædd var tillaga sem Guðrún Gísladóttir setti fram eftir óskum nefndarinnar um verkefni
um skráningu jarða á Breiðafirði. Nefndarmönnum leist vel á verkefnið og telja brýnt að
farið verði út í slíkar skráningar.
Afgreiðsla: Ákveðið var að bíða með þetta verkefni þar sem nefndin hefur að öllu
óbreyttu ekki fjármagn á þessu ári til að ráðast í það.
Rannsóknaáætlun fyrir Breiðafjörð
Guðríður lagði fram drög að bréfi sem hún skrifaði og mun fylgja rannsóknaáætlun fyrir
Breiðafjörð þegar hún verður send ráðherra.
Afgreiðsla: Drögin voru samþykkt og mun greinargerðin verða send ráðherra ásamt
rannsóknaáætlun fyrir Breiðafjörð.
Starfsskýrsla Breiðafjarðarnefndar 2007
Friðjón og Guðríður fóru á fund ráðherra þann 2. apríl sl. og afhentu m.a. starfsskýrslu
nefndarinnar fyrir árið 2007. Þau voru ánægð með fundinn og greindu frá því sem um
var rætt.
Afgreiðsla: Starfsskýrslan verður send sveitarfélögunum við Breiðafjörð og fleirum. Hún
er nú þegar aðgengileg á heimasíðu nefndarinnar www.breidafjordur.is.
Vettvangsferð Breiðafjarðarnefndar
Rædd var tillaga Péturs Ágústssonar varðandi dagskrá vettvangsferðar
Breiðafjarðarnefndar. Þar sem Pétur benti á að sjávarföll væru óhagstæð þann 2. júlí var
ákveðið að fara miðvikudaginn 9. júlí og að dagskránni verði breytt þannig að fyrst verði
farið í Svefneyjar og síðan í Hvallátur. Umhverfisráðherra og aðstoðarmanni hennar
verður boðið í ferðina.
Afgreiðsla: Guðríður mun hafa samband við ráðherra og láta vita af dagsetningu
ferðarinnar.
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Önnur mál
Sögugarður á Grundarkampi
Nýverið hlaut Eyrbyggja - Sögumiðstöð í Grundarfirði, styrk í verkefni varðandi
"Sögugarð" á Grundarkampi að fjárhæð 6 milljónir króna vegna mótvægisaðgerða
ríkisstjórnarinnar á sviði ferðaþjónustu 2008-2009.
Afgreiðsla: Breiðafjarðarnefnd fagnar styrkveitingunni og óskar Eyrbyggju til hamingju.
Green Globe vottun sveitarfélaganna á Snæfellsnesi
Róbert sagði frá því að síðustu daga hafi tveir úttektaraðilar frá Green Globe
samtökunum verið staddir á Snæfellsnesi til að meta starfsemi sveitarfélaganna fimm
(Eyja- og Miklaholtshrepps, Snæfellsbæjar, Grundarfjarðarbæjar, Helgafellssveitar og
Stykkishólmsbæjar) og Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls og hvort hún sé í samræmi við
markmið sjálfbærrar þróunar. Sveitarfélögin hafa á undanförnum árum unnið að
undirbúningi þess að fá Green Globe vottun. Á næstu dögum mun skýrast hvort
sveitarfélögin hafi náð vottun.
Fundi slitið kl. 14:30.
Næsti fundur var ákveðinn miðvikudaginn 14. maí 2008.
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