91. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 22. september í Stykkishólmi.
Mætt: Kolbrún Reynisdóttir formaður, Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður, Þórólfur
Halldórsson, Ásgeir Gunnar Jónsson, Eiríkur Snæbjörnsson, Sigurður Þórólfsson,
Magnús A. Sigurðsson og Þorleifur Eiríksson.
Fundarritari: Sigríður E. Elisdóttir.
Formaður setti fund kl. 10:30.
Dagskrá:
Breiðafjarðarnefnd, skipuð 17. júlí 2008
Þann 17. júlí sl. skipaði umhverfisráðherra, Þórunn
Breiðafjarðarnefnd til næstu fjögurra ára. Í nefndinn sitja nú:

Sveinbjarnardóttir

Formaður skipaður án tilnefningar
Kolbrún Reynisdóttir, formaður
Guðríður Þorvarðardóttir, varaformaður
Samkvæmt tilnefningu Fornleifaverndar ríkisins
Magnús A. Sigurðsson
Agnes Stefánsdóttir varamaður
Samkvæmt sameiginlegri tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands, Náttúrustofu
Vesturlands og Náttúrustofu Vestfjarða
Þorleifur Eiríksson
Róbert Arnar Stefánsson varamaður
Samkvæmt tilnefningu Héraðsnefndar Snæfellinga
Ásgeir Gunnar Jónsson
Trausti Tryggvason varamaður
Samkvæmt tilnefningu Reykhólahrepps f.h. Héraðsnefndar A-Barðastrandarsýslu
Eiríkur Snæbjörnsson
Jóhannes Geir Gíslason varamaður
Samkvæmt tilnefningu Dalabyggðar, f.h. Héraðsnefndar Dalasýslu
Sigurður Þórólfsson
Halla S. Steinólfsdóttir varamaður
Samkvæmt tilnefningu sveitarfélaganna í Vestur Barðastrandarsýslu
Þórólfur Halldórsson
Úlfar B. Thoroddsen varamaður
Fundargerð 90. fundar
Afgreiðsla: Fundargerðin var upplesin og samþykkt.
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Minnisblað um styrkingu á vernd Breiðafjarðar
Minnisblað um styrkingu á vernd Breiðafjarðar sem afhent var umhverfisráðherra og
menntamálaráðherra á fundi með Breiðafjarðarnefnd í Flatey 9. júlí sl. var rætt. Í
minnisblaðinu er sagt frá vinnufundi sérfræðinga á sviði rannsókna- og vöktunar á náttúru
Breiðafjarðar sem Breiðafjarðarnefnd stóð fyrir og haldinn var 12. – 13. september 2007.
Ákveðið var að stefna að því að halda vinnufund með svipuðu sniði þar sem fjallað
verður um menningarminjar. Magnús mun vinna drög að minnisblaði fyrir næsta fund
varðandi helstu umfjöllunarefni og hvaða sérfræðinga skuli kalla til.
Afgreiðsla: Ákveðið var að senda sveitarfélögunum við Breiðafjörð, Fornleifavernd
ríkisins og Náttúrufræðistofnun Íslands minnisblaðið til kynningar.
Fundur nýskipaðs formanns og varaformanns með umhverfisráðherra
Þann 22. ágúst sl. funduðu Kolbrún Reynisdóttir formaður Breiðafjarðarnefndar og
Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður með Þórunni Sveinbjarnardóttur
umhverfisráðherra, Magnúsi Jóhannessyni ráðuneytisstjóra og Önnu Kristínu Ólafsdóttur
aðstoðarkonu ráðherra. Þær sögðu frá fundinum og því sem um var rætt.
Verndaráætlun fyrir Breiðafjörð
Lagður var fram texti Verndaráæltunar fyrir Breiðafjörð 2008-2018. Textinn er
fullunninn af hálfu höfunda fyrir utan að í hann vantar uppfærðar upplýsingar um friðlýst
æðarvörp en beðið er eftir upplýsingum um þau.
Afgreiðsla: Ákveðið var að senda sveitarfélögunum við Breiðafjörð, Fornleifavernd
ríkisins og Náttúrufræðistofnun Íslands verndaráætlunina. Þeim verður veittur frestur til
1. desember nk. til að senda inn athugasemdir við áætlunina.
Þá var ákveðið að næsti fundur Breiðafjarðarnefndar verði einungis tileinkaður
verndaráætluninni og þá verði farið í textann lið fyrir lið. Fundurinn verður haldinn
fimmtudaginn 9. október nk. í Stykkishólmi.
Skráning á sögu Breiðafjarðar
Lögð var fram til kynningar áfangaskýrsla Sverris Jakobssonar frá 1. júlí sl.
Samstarfssamningur við Háskóla Íslands um örnefnaskráningar
Lagt var fram bréf frá Guðrúnu Gísladóttur þar sem hún óskar eftir að samningnum verði
frestað vegna óviðráðanlegra aðstæðna.
Afgreiðsla: Ákveðið var að fresta gerð samningsins en ganga þarf frá samningi vegna
þess hluta sem þegar hefur verið unninn og greitt fyrir.
Fyrirhuguð gerð flugvallar í Svefneyjum
Erindi Gissurar Tryggvasonar og Ragnheiðar Axelsdóttur, dags. 13. september sl. var
rætt. Í erindinu lýsa þau áhyggjum sínum af umræðum meðeigenda sinna að
Svefneyjalöndum um flugvallargerð á heimaeyjunni.
Afgreiðsla: Breiðarfjarðarnefnd sendi fyrirspurn til byggingarfulltrúans í Reykhólahreppi
um hvort erindi hafi borist erindi varðandi flugvallargerð í Svefneyjum. Hann kvað svo
ekki vera. Ef slíkt erindi bærist byggingafulltrúa kæmi beiðni um umsögn frá
byggingafulltrúanum til Breiðafjarðarnefndar, skv. lögum um vernd Breiðafjarðar nr.
54/1995.
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Fjármál Breiðafjarðarnefndar
Rædd var staða fjármála Breiðafjarðarnefndar.
Afgreiðsla: Ákveðið var að óska eftir tilboði í endurprentun á báðum
kynningarbæklingunum í 5 þúsund eintökum á íslensku og 10 þúsund á ensku og í
prentun á 200 eintökum af verndaráætluninni.
Ákveðið var að senda erindi til umhverfisráðuneytisins og óska eftir auknu fjárframlagi
til Breiðafjarðarnefndar til að unnt verði að leiðrétta kortlagningu og grunnupplýsingar
sbr. niðurstöður sérfræðingafundar sem haldinn var í Stykkishólmi í september 2007.

Önnur mál
Náttúrustofuþing
Föstudaginn 26. september nk. bjóða náttúrustofur til opinnar ráðstefnu í Fjölbrautaskóla
Snæfellinga í Grundarfirði frá kl. 14:00-18:15. Þar munu náttúrustofurnar og
boðsfyrirlesarar flytja fyrirlestra um ýmis áhugaverð málefni. Dagskrá ráðstefnunnar var
lesin upp en nefndarmönnum hefur sérstaklega verið boðið að mæta.
Fráfarandi formaður, Friðjón Þórðarson
Þann 17. júlí sl. lét Friðjón Þórðarson af störfum sem formaður Breiðafjarðarnefndar. Því
starfi sinnti hann allt frá því að nefndin tók til starfa en fyrsti fundur hennar var haldinn á
Hótel Stykkishólmi 11. apríl 1996.
Háskólasetur á Ísafirði
Guðríður sagði frá því að nú sé m.a. hægt að stunda meistaranám í haf- og strandsvæðastjórnun við Háskólasetrið á Ísafirði.

Fundi slitið kl. 13:20
Næsti fundur ákveðinn 9. október nk.
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