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93. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 30. október 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: 

 
Fundargerð 92. fundar  
Afgreiðsla: Fundargerðin var upplesin og samþykkt. 
 
Starfshættir Breiðafjarðarnefndar og Verndaráætlun fyrir Breiðafjörð 
Lagt var fram bréf Þorleifs Eiríkssonar, fulltrúa Náttúrustofu Vestfjarða, Náttúrustofu 
Vesturlands og Náttúrufræðistofnunar Íslands í Breiðafjarðarnefnd.  Hann óskaði 
sérstaklega eftir því að erindið yrði rætt áður en yfirlestri yfir Verndaráætlunina verði 
haldið áfram.  
 
1. gr. erindisins er svohljóðandi: 

“Starfshættir Breiðafjarðarnefndar 
Að gefnu tilefni vill Breiðafjarðarnefnd láta koma fram. Lögum samkvæmt er 
meginhlutverk nefndarinnar að vera umhverfisráðherra til ráðgjafar um hvað eina er 
varðar verndun Breiðafjarðar. Það hlutverk rækir nefndin með því að taka upp einstök 
mál, gera verndar- og  rannsóknaráætlanir og semja reglugerðir um verndun 
menningar- og náttúruminja í Breiðafirði. Einnig að rækir nefndin ráðgjafarhlutverk 
sitt með því að taka út stöðu einstakra verndarþátta, kanna hvort og þá hvaða aðgerðir 
séu nauðsynlegar  og koma ábendingum þar að lútandi til umhverfisráðherra og 
sveitarstjórna eftir því sem við á. Nefndin er ekki framkvæmdaaðili.” 

 
Afgreiðsla á 1. gr.:  Nefndarmenn voru ekki sammála því að taka tillit til tillögunnar.  
Hún væri óþörf þar sem nú þegar sé hlutverk nefndarinnar skýrt í lögum um vernd 
Breiðafjarðar, í verndaráætlun og á heimasíðu nefndarinnar. 
 
2. gr. erindisins er svohljóðandi: 
 

“Verndaráætlun 
Í fyrirliggjandi drögum er ítarleg grein gerð fyrir verndarsvæðinu og því sem talið er 
verndar þurfi. Hins vegar þarf að skerpa suma kafla og gera tillögur beinskeyttari og 
því er lagt til: 
 

a) að drög að verndaráætlun verði ekki eingöngu send til umsagnar 
Sveitarfélaganna, Náttúrufræðistofnunar Íslands og Fornleifaverndar heldur 
þegar send út til umsagnar til annarra aðila sem tilgreindir eru í kafla 1.4 í 
drögunum, þ.e. Umhverfisráðuneytinu, Umhverfisstofnun, Skipulagsstofnun, 
Náttúrustofu Vesturlands, Náttúrustofu Vestfjarða, Háskólasetri Snæfellsness, 
Vör – sjávarrannsóknarsetri við Breiðafjörð, Veiðimálastofnun, Minjaverði 
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Vesturlands og Vestfjarða, Ferðamálastofu og Ferða- og Atvinnufulltrúa 
Vesturlands, Ferðaþjónustuaðila á svæðinu og æðarræktarfélögum við 
Breiðafjörð og að auki til eftirfarandi aðila: Vegagerðarinnar, 
Siglingamálastofnunar og Flugstoða, Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða og 
þeim gefinn mánuður til að skila umsögnum (kringum 1. des. n.k.).” 

 
Afgreiðsla á 2. gr, lið 1.a.:  Nefndarmenn telja eðlilegt og í samræmi við 2. mgr. 4. gr. 
laga um vernd Breiðafjarðar að sveitarfélögin fái drögin fyrst til yfirlesturs og geti gert 
athugasemdir áður en þau verða send öðrum.   

 
 

b)  “að frekari vinnu við áætlunina verði frestað af hálfu nefndarinnar þar til 
umsagnarfrestur er liðinn.”  

 
Afgreiðsla á 2. gr., lið b.:  Ákveðið var að halda áfram með yfirlestur verndaráætlunar 
þar sem farið verður yfir hverja efnisgrein fyrir sig og að töluliðir ii - v í c lið verði teknir 
fyrir á þeim stað í Verndaráætluninni sem við á. 
 

c) “að fyrirliggjandi drög verði aukin og breytt með eftirfarandi í huga: 
i. Breiðafjarðarnefnd verði ekki falin framkvæmd einstakra 

verkefna í þessari verndaráætlun, heldur ber að leggja áherslu á 
ráðgjafarhlutverk hennar. 

 
ii. Að tekin verði saman yfirlitskafli í upphafi skýrslunnar um 

verndarstöðu og ógnir, sundurliðað eftir helstu verndarþáttum 
og svæðum. Eins hvað hefur áunnist varðandi þau verðmæti 
sem lög um verndun Breiðafjarðar beinast að, t.d. fjörur og 
menningarminjar. 

 
iii. að í verndaráætlun verði tekin skýr og rökstudd afstaða til 

verndaraðgerða á borð við skráningu Breiðafjarðar á 
Heimsminjaskrá (sbr. yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar), Ramsar 
(sbr. yfirlýsingu  umhverfisráðherra) og verndun 
menningarsögulegra minja. 

 
iv. að drög að reglugerðum um verndun menningar- og 

náttúruminja séu lögð fram samhliða verndaráætlun. 
 

v. Að draga fram nokkur atriði úr fyrirliggjandi drögum að 
rannsóknaráætlun, sem nýtast beint til verndaraðgerða og 
tilgreina í verndaráætlun, svo sem kortlagningu á fjörum og 
botni Breiðafjarðar.” 

 
Afgreiðsla á 2. gr., lið c:  

i. Breiðafjarðarnefnd telur óþarft að setja nefndinni þau takmörk að geta ekki 
farið í einstök verkefni sem nefndin telur brýn. 
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Haldið var áfram yfirferð yfir  texta Verndaráætlunarinnar og gerðar athugasemdir við 
nokkra efnisþætti.  
 
Ekki tókst að ljúka yfirferð yfir drög verndaráætlunarinnar.  Yfirferð verður haldið áfram 
á næsta fundi. 
 
 
Fundi slitið kl. 16:00. 
Næsti fundur ákveðinn 13. nóvember nk. kl. 10:30. 
 
 
 
 


