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94. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 13. nóvember í Stykkishólmi. 
Mætt:   Kolbrún Reynisdóttir formaður, Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður, Þórólfur 
Halldórsson, Ásgeir Gunnar Jónsson, Eiríkur Snæbjörnsson, Sigurður Þórólfsson, 
Magnús A. Sigurðsson og Róbert Arnar Stefánsson, varamaður Þorleifs Eiríkssonar sem 
boðaði forföll. 
Fundarritari: Sigríður E. Elisdóttir.  
 
Formaður setti fund kl. 10:30. 
 
Dagskrá: 

 
Sjávarorka – kynning á starfsemi  
Gestir fundarins voru Baldur Gíslason og Sigurjón Jónsson, en þeir óskuðu eftir að koma 
á fund nefndarinnar og kynna starfsemi Sjávarorku, sem vinnur að undirbúningi 
mögulegrar virkjunar sjávarfallastrauma við mynni Hvammsfjarðar.  Þeir sögðu frá 
stofnun félagsins, starfsemi þess frá upphafi og framtíðaráformum.   
Afgreiðsla: Breiðafjarðarnefnd var ánægð með kynninguna og mun fylgjast með 
framgangi mála hjá fyrirtækinu. 
 
Baldur og Sigurjón yfirgáfu fundinn kl. 11:10. 
 
Fundargerð 93. fundar  
Fundargerðin var lesin upp og voru athugasemdir Þorleifs Eiríkssonar ræddar.   
Afgreiðsla: Fundargerðin var samþykkt án framkominna athugasemda. 
 
Samningur við Raunvísindastofnun 
Drög að samningi við Raunvísindastofnun vegna þeirrar vinnu sem þegar hefur verið 
unnin voru rædd. 
Afgreiðsla: Ákveðið var að senda Guðrúnu Gísladóttur samningsdrögin til yfirlestrar og 
henni gefinn kostur á að koma með athugasemdir 

 
Minnispunktar vegna sérfræðingafundar um menningarminjar 
Magnús lagði fram minnispunkta vegna fyrirhugaðs sérfræðingafundar um 
menningarminjar og sagði frá hugmyndum sínum.  Minnispunktarnir voru ræddir. 
Afgreiðsla: Ákveðið var að halda undirbúningsvinnu áfram og stefna að því að fundurinn 
verði haldinn í apríl 2009.  Ritari mun athuga hvort Hótel Stykkishólmur verði laust og 
formaður mun senda þeim aðilum sem nefndir eru í minnispunktunum bréf til að kynna 
hugmyndir nefndarinnar og kanna áhuga fyrir þátttöku. 
 
Fjármál Breiðafjarðarnefndar 
Lögð var fram og rædd fjárhagsáætlun fyrir Breiðafjarðarnefnd til áramóta 2008. 
Afgreiðsla: Ákveðið var fresta ákvarðanatöku um frekari útgjöld þar til fjárlög fyrir árið 
2009 liggja fyrir. 
  
Tilboð í prentun  
Lagt var fram og rætt tilboð frá prentsmiðjunni HjáGuðjónÓ í endurprentun á 
kynningarbæklingum um fuglalíf á Breiðafirði og náttúru og sögu. 
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Afgreiðsla: Ákveðið var að bíða með ákvörðun um endurprentun þar til fjárlög 2009 
liggja fyrir. 
 

 
Umsókn til umhverfisráðherra um aukið fjármagn 
Rædd voru drög að bréfi til umhverfisráðuneytisins þar sem óskað er eftir auknu 
fjárframlagi til að fylgja eftir skýrslu sérfræðinga um æskilegar rannsóknir á lífríki 
Breiðafjarðar, sem kom út í ársbyrjun 2008. Nokkrar fleiri hugmyndir voru ræddar í ljósi 
breyttra aðstæðna í þjóðfélaginu. 
Afgreiðsla: Ákveðið var að  senda ekki bréfið í ljósi gjörbreyttra aðstæðna í þjóðfélaginu.  
Í stað þess var ákveðið að huga að mótun á atvinnuskapandi verkefnum, sem falla vel að 
vernd náttúru- og menningarminja á Breiðafjarðarsvæðinu.  Nefndarmenn munu senda 
hugmyndir sínar til ritara fyrir næsta fund.  Þórólfur mun kanna stöðu atvinnumála á 
svæðinu. 
 
Svefneyjar 
Lagt var fram og rætt erindi Dagbjarts Einarssonar og Birnu Óladóttur til Breiðafjarðar-
nefndar, dags. 11. nóvember 2008.  Í erindinu vísa þau til erindis Gissurar Tryggvasonar 
og Ragnheiðar Axelsdóttur frá 14. september sl.  Dagbjartur og Birna segja að ekki hafi 
staðið til að gera flugbraut í Svefneyjum en að hugmyndir hafi komið upp um að slétta 
tún fyrir u.þ.b. 300 metra langan einkalendingarstað (grasbraut). 
Afgreiðsla: Ákveðið var að svara erindininu.  
 
Verndaráætlun fyrir Breiðafjörð 
Fram kom tillaga um dagskrárbreytingu og taka fyrst fyrir liðinn „Önnur mál.“ 
Afgreiðsla: Tillagan var samþykkt.  

 
Önnur mál 
 
Fundargerð umhverfisnefndar Stykkishólmsbæjar 
Sagt var frá bókun í fundargerð umhverfisnefndar Stykkishólmsbæjar frá 29. september 
sl. en undir „Önnur mál“ í fundargerðinni er eftirfarandi bókun: 
„Rætt um að ekki er hægt að sjá að Breiðarfjörður sé friðland, Breiðarfjarðarnefnd ætti að 
setja upp skilti þar sem gert væri grein fyrir friðlandinu.“   
 
Í verndaráætlun 2000-2004 kemur fram að „sem dæmi um samstarf við ferðaþjónustu-
aðila má nefna að tilvalið er að setja upp fræðsluskilti í Baldri, en einnig mætti kanna 
möguleika á að setja upp fræðsluskilti á áningastöðum sem Vegagerðin hefur komið upp 
á svæðinu svo sem yst á Fellsströnd þar sem er gott útsýni yfir svæðið, yfir Langeyjarnes 
og Dagverðarnes.”  Breiðafjarðarnefnd telur að æskilegt sé að setja upp skilti sem gætu 
verið staðsett við hafnirnar í Stykkishólmi, á Stað, á Brjánslæk og í Flatey.  Þetta gæti 
verið samstarfsverkefni við Vegagerðina og Ferðamálastofu.   
Afgreiðsla: Ákveðið var senda tillögu þess efnis til Vegagerðarinnar.  Málið verður tekið 
upp á fundi nefndarinnar í janúar. 
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Desemberfundur Breiðafjarðarnefndar 
Afgreiðsla: Ákveðið var að næsti fundur Breiðafjarðarnefndar verði haldinn í Leifsbúð í 
Búðardal.  Fundurinn verður  haldinn 4. eða 5. desember nk. Friðjóni Þórðarsyni, 
fyrrverandi formanni nefndarinnar, verður boðið á fundinn ásamt fyrrverandi 
nefndarmönnum. 
 
Fundargerðir Breiðafjarðarnefndar 
Afgreiðsla: Ákveðið var að fundargerðir Breiðafjarðarnefndar verði framvegis sendar út 
á rafrænu formi í tölvupósti.  Bréf verður sent með næstu fundargerð þar sem óskað 
verður eftir því að þeir aðilar sem nú fá fundargerðirnar sendar í pósti gefi upp netfang 
sem hægt er að senda þær á. 
 
 
Verndaráætlun fyrir Breiðafjörð 2008 
Yfirferð yfir texta verndaráætlunarinnar var haldið áfram frá síðasta fundi. 
Afgreiðsla: Ekki tókst að ljúka yfirferð yfir texta verndaráætlunarinnar og verður henni 
haldið áfram á fyrsta fundi næsta árs.   
Ákveðið var að boða Sigurð Á. Þráinsson á fund nefndarinnar eftir áramót til að kynna 
Ramsarskrána og heimsminjaskrána World Heritage. 
 
 
Fundi slitið kl. 16:00. 
Næsti fundur verður haldinn í Búðardal 4. eða 5. desember nk. kl. 11:00. 
 
 
 
 
 


