96. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 15. janúar 2009 í Umhverfisstofnun, Reykjavík
Mætt: Kolbrún Reynisdóttir formaður, Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður, Þórólfur
Halldórsson, Ásgeir Gunnar Jónsson, Eiríkur Snæbjörnsson, Sigurður Þórólfsson, Þorleifur
Eiríksson og Magnús A. Sigurðsson.
Fundarritari: Sigríður E. Elisdóttir.
Formaður setti fund kl. 11:00.
Dagskrá:

Ramsar skráin og Heimsminjaskráin World Heritage
Sigurður Á Þráinsson frá skrifstofu stefnumótunar og alþjóðamála í umhverfisráðu‐
neytinu var boðaður á fundinn og mætti kl. 11:00.
Sigurður hélt greinargóða kynningu fyrir nefndarmenn um Ramsar‐samninginn. Hann
gerði grein fyrir því hvað fælist í skuldbindingum og framkvæmd samningsins fyrir
aðildaríkin og hvaða áhrif slík tilnefning gæti haft fyrir Breiðafjörð. Hann svaraði síðan
spurningum nefndarmanna.
Sigurður nefndi að í umhverfisráðuneytinu væri ekki farið að vinna að tilnefningu
Breiðafjarðar eða hluta hans á Ramsar‐skrána, þótt það hafi verið rætt um það. Slík
vinna þyrfti ekki að vera bundin við allt verndarsvæðið. Hann kvað stefnuna vera þá að
friðlýsa svæði sem sett eru á Ramsar m.a. til þess að þau falli undir umsjón
Umhverfisstofnunar.
Hann sagði mikilvægasta ávinninginn með tilnefningu vera þá gríðarlegu kynningu sem
svæðið fengi, það myndi draga að fleiri ferðamenn, svæðið fengi alþjóðlega
viðurkenningu á því að þetta væri mikilvægt svæði fyrir fugla og það sé verndað. Með
tilnefningu væru þó settar skyldur á herðar okkur um að raska ekki vistvænum
eiginleikum svæðisins.
Sigurður sagði einnig frá því að Breiðafjarðarsvæðið sé á yfirlitslista fyrir
Heimsminjaskrána World Heritage.
Afgreiðsla: Fundarmenn þökkuðu Sigurði fyrir kynninguna og vék hann af fundinum kl.
12:30.
Fundargerð 95. fundar
Afgreiðsla: Fundargerðin var upplesin og samþykkt.
Samningur við Raunvísindastofnun
Guðrún Gísladóttir prófessor við Raunvísindadeild Háskóla Íslands var boðuð á fundinn
og mætti kl. 13:00.
Rædd voru drög að samningi um skráningu á örnefnum á Breiðafirði, vegna vinnu sem
þegar hefur verið unnin og greitt fyrir.
Guðrún sagði frá því að hún hafi rætt við Sólveigu Bachmann Gunnarsdóttur lögfræðing
hjá stjórnsýslunni í Háskóla Íslands, en hún hefur skoðað samningsdrögin.
Breiðafjarðarnefnd hafði áður borið samningsdrögin undir Erlu S. Árnadóttur, hrl., en
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ekki hefur náðst samkomulag um samningsdrögin vegna höfundarréttarákvæða og
ákvæðis um afhendingu gagna, sem nefndin telur brýnt að fá afhent á stafrænu formi.
Guðrún sagði að Raunvísindastofnun geti ekki undir neinum kringumstæðum afhent
gagnagrunninn sem unninn er í tengslum við verkefnið en sagði sjálfsagt að afhenda
textaskrár úr honum sem innhalda upplýsingar um örnefnin og staðsetningar þeirra.
Afgreiðsla: Guðrún mun hafa samband við Sólveigu Bachmann, lögfræðing hjá Háskóla
Íslands og Breiðafjarðarnefnd mun hafa samband við Erlu S. Árnadóttur, hrl. Óskað
verður eftir því að þær komist að sameiginlegri niðurstöðu um samninginn sem báðir
samningsaðilar geti sætt sig við.
Guðrún vék af fundi kl. 14:00.
Tillögur Þorleifs frá 93. fundi, sem ekki hafa fengið formlega afgreiðslu
Athugasemdir sem Þorleifur Eiríksson gerði við fundargerð 93. fundar, en Breiðafjarðar‐
nefnd féllst ekki á, voru endurfluttar með ósk um nánari skýringar.
Þorleifur gerði grein fyrir því sem hann taldi vanta í bókun 93. fundar.
Þórólfur ítrekaði að búið væri að afgreiða fundargerðir 93. og 94. fundar og ekki sé hægt
að endurupptaka umræðu um samþykktar fundargerðir og mótmælti að það væri gert.
Þorleifur ítrekaði að hann telji afgreiðslu á lið 2. gr. lið a. í erindi sínu til nefndarinnar
óskýra og hefur óskað eftir því að bókað verði hverjir eigi að fá verndaráætlunina senda
og hvenær. Hann telur óeðlilegt að Náttúrustofa Vestfjarða og Náttúrustofa Vesturlands
hafi ekki verið beðnar formlega um umsögn eins og Náttúrufræðistofnun Íslands.
Þórólfur gerði athugasemdir við bókun Þorleifs þar sem drögin að verndaráætluninni eru
samin af forstöðumanni Náttúrustofu Vesturlands og forstöðumaður Náttúrstofu
Vestfjarða situr í nefndinni.
Afgreiðsla: Breiðafjarðarnefnd mun setja drög að verndaráætlunni inn á heimasíðu
nefndarinnar þegar farið hefur verið yfir þær athugasemdir sem nefndinni hafa borist og
tekið tillit til þeirra. Þar verði fólki gert kleift að senda inn athugasemdir innan tiltekins
tíma.
‐‐
Í fundargerð 93. fundar var bókað í afgreiðslu á 2. gr. lið c. erindis Þorleifs að ákveðið
hafi verið að halda áfram yfirferð fyrir texta verndaráætlunarinnar og að töluliðir ii‐v í c
lið verði teknir fyrir á þeim stað sem við á í verndaráætluninni.
Þorleifur vill að það verði bókað að ekki hafi verið tekið tillit tillögu hans í 2. gr. lið c, nr.
ii.
Afgreiðsla: Breiðafjarðarnefnd hefur áður tekið jákvætt í að yfirlitskafli
verndaráætlunarinnar verði gerður skýrari og gerð verði nánari samantekt um það sem
hefur áunnist eða tapast, þó það hafi ekki verið bókað sérstaklega.
‐‐‐‐‐
Í erindi sínu (lið iii) óskaði Þorleifur eftir því að í verndaráætlun verði skýr og röskudd
afstaða til varnaraðgerða á borð við skráningu Breiðafjarðar á Heimsminjaskrá, Ramsar
og verndun menningarsögulegra minja.
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Afgreiðsla: Breiðafjarðarnefnd mun ræða málið nánar þegar kaflarnir um Ramsar og
Heimsminjaskrána verða ræddir við yfirferð verndaráætlunarinnar. Lögð verður áhersla
á að stefnumótun um þetta verði unnin í nánu samstarfi við sveitarfélögin.
‐‐‐
Í lið iv í erindi sínu óskar Þorleifur eftir að reglugerð um verndun menningar‐ og
náttúruminja sé lögð fram samhliða verndaráætlun.
Afgreiðsla: Drög að reglugerð um menningarminjar liggur þegar fyrir og unnið verður að
drögum að reglugerð um náttúruminjar.
‐‐‐
Í lið v í erindi Þorleifs óskar hann eftir að dregin verði fram nokkur atriði úr fyrirliggjandi
rannsóknaáætlun sem nýtast beint til verndaraðgerða og tilgreina í verndaráætlun, svo
sem kortlagningu á fjörum og botni Breiðafjarðar.
Afgreiðsla: Við yfirferð verndaráætlunar mun nefndin vinna tillögu um forgangsröðun
rannsóknaverkefna skv. rannsóknaáætlun.

Þóknun vegna nefndarsetu 2008
Lögð voru fram drög að umsókn um þóknun og reiknaðar einingar vegna nefndarsetu í
Breiðafjarðarnefnd á árinu 2008.
Afgreiðsla: Drögin voru samþykkt og ekki voru gerðar athugasemdir við þann fjölda
eininga sem nefndarmönnum voru reiknaðar.
Vinnufundur sérfræðinga 17. – 18. apríl 2009
a. Bréf Fornleifaverndar ríkisins, dags. 17. desember 2008
Lagt var fram og rætt bréf Fornleifaverndar ríksins varðandi fyrirhugaðan fund
sérfræðinga um menningarminjar.
Fornleifavernd ríkisins hefur fulltrúa í Breiðafjarðarnefnd.
Brýnt er að stofna vinnuhóp til að skipuleggja vinnufundinn.
Afgreiðsla: Magnús mun ræða við Kristínu Huld Sigurðardóttur, forstöðumann
Fornleifaverndar ríkisins, um fyrirhugaðan vinnufund og að stofna undirbúningshóp.
Lagt var fram til kynningar:
b. Tölvupóstur frá Bjarna F. Einarssyni, dags. 19. desember 2008, Óskari L.
Arnarsyni, dags. 5. janúar 2009 og Nikulási Úlfari Mássyni, dags. 12.
janúar 2009.
Ofangreindir aðilar hafa þegið boð um að mæta eða senda fulltrúa á fyrrgreindan
vinnufund.
c. Styrking á vernd Breiðafjarðar. Erindi frá Snæfellsbæ, dags. 14. nóv. 2008
Lagt var fram og rætt erindi frá bæjarráði Snæfellsbæjar þar sem vakin er athygli á því að
hugsanlegur starfsmaður Breiðafjarðarnefndar gæti átt mikla samleið með starfsfólki
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Rannsóknarseturisins Varar í Snæfellsbæ og að hann gæti hugsanlega fengið
starfsaðstöðu hjá Vör.
Afgreiðsla: Breiðafjarðarnefnd mun þakka bæjarráði Snæfellsbæjar fyrir að bjóða fram
aðstöðu fyrir starfsmann. Jafnframt mun nefndin benda á að sá starfsmaður sem
nefndin telur brýnt að verði ráðinn til að vinna að vernd svæðisins, fylgja eftir
verndaráætlun og stuðla að auknum rannsóknum á náttúru og menningarminjum yrði
ekki starfsmaður nefndarinnar.
Verkefni á verndarsvæði Breiðafjarðar
Þórólfur sagði frá því að hann hafi átt fund í morgun með Karli Sigurðssyni hjá
Vinnumálastofnun og að hann hafi bent á 9. gr. nýrrar reglugerðar sem heitir “Reglugerð
um þátttöku atvinnuleitenda sem tryggðir eru innan atvinnuleysistrygginakerfisins í
vinnnumarkaðsaðgerðum og um búferlastyrki” og dagsett er 9. janúar sl.
Þórólfur sagði frá því hvernig ferlið er ef ráða á fólk af atvinnuleysisskrá í vinnu í sérstök
verkefni. Hann lagði til að í stað þess að leita beint til sveitarfélaganna myndi
Breiðafjarðarnefnd leggja hugmyndina fyrir Náttúrustofu Vesturlands og Náttúrustofu
Vestfjarða, enda þær fjármagnaðar að hluta af sveitarfélögum. Síðan yrði málið unnið
áfram með skrifstofum Vinnumálastofnunar á Vesturlandi og Vestfjörðum.
Magnús sagði frá því að talað hafi verið um að ráðast í húsakönnun í Flatey en hann hafi
komist að því að nú þegar hafi slík vinna farið fram á vegum Reykhólahrepps og
Húsafriðunarnefndar. Ritari hefur fengið eintak af bæjar‐ og húsakönnun í Flatey sem
unnin var af Guðmundi L. Hafsteinssyni og mun dreifa til nefndarmanna á næsta fundi.
Magnús stakk upp á því að ráðinn verði aðili til að koma fornleifaskráningum í Flatey í
nútímalegt horf.
Þorleifur sagði frá því að Náttúrustofa Vestfjarða hafi nokkrum sinnum ráðið til sín
starfsmenn með umræddum hætti, þ.e. með styrkjum frá Vinnumálastofnun á móti
launum.
Afgreiðsla: Ákveðið var að senda erindi til Náttúrustofu Vesturlands og Náttúrustofu
Vestfjarða, með afriti til sveitarfélaganna við Breiðafjörð, og kynna fyrir þeim þessa nýju
reglugerð og hugmyndir nefndarinnar. Þórólfur mun setja upp drög að bréfi og senda til
ritara. Nefndin gerir ráð fyrir að kostnaður hennar vegna verkefnisins verði u.þ.b. 1200
þúsund krónur.
Starfsskýrsla Breiðafjarðarnefndar 2008 ‐ Drög
Lögð voru fram drög að starfsskýrslu Breiðafjarðarnefndar vegna ársins 2008.
drögunum er tafla með yfirliti yfir fjármál ekki tilbúin.
Afgreiðsla: Breiðafjarðarnefnd gerir ekki athugasemdir við texta starfsskýrslunnar.
Önnur mál
Verndaráætlun
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Þorleifur lagði fram athugasemdir Náttúrustofu Vesturlands við drög að verndaráætlun
og greindi frá því að athugasemdir Náttúrustofu Vestfjarða berist nefndinni fljótlega.
Förgun á óreiðuskipum
Magnús lagði fram til kynningar svör umhverfisráðherra við fyrirspurn Guðmundar
Hallvarðssonar um áætlun um hreinsun stranda og hafnarsvæða af skipsflökum í óreiðu.
Upplýsingaflæði til Breiðafjarðarnefndar
Nefndarmönnum fannst ekki gott að Breiðafjarðarnefnd fengi ekki sendar upplýsingar
um rannsóknir og aðra vinnu sem verið er að vinna á verndarsvæðinu.
Afgreiðsla: Breiðafjarðarnefnd mun skrifa þeim stofnunum sem vinna að rannsóknum
og verkefnum á svæðinu erindi og óska eftir því að nefndin fái upplýsingar um þau
verkefni sem unnin eru á svæðinu. Nauðsynlegt er að slíkt yfirlit sé aðgengilegt á
heimasíðu nefndarinnar.
Fundi var slitið kl. 16:30. Næsti fundur ákveðinn miðvikudaginn 4. febrúar kl. 10:30 í
Stykkishólmi. Sá fundur verður vinnufundur um verndaráætlun.
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