98. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 4. mars 2009 í Stykkishólmi
Mætt: Kolbrún Reynisdóttir formaður, Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður,
Þórólfur Halldórsson, Ásgeir Gunnar Jónsson, Eiríkur Snæbjörnsson, Sigurður Þórólfsson,
Magnús A. Sigurðsson og Trausti Baldursson, varamaður Þorleifs Eiríkssonar, sem var
forfallaður vegna veikinda.
Fundarritari: Sigríður E. Elisdóttir.
Formaður setti fund kl. 10:30.
Fundargerð 97. fundar
Afgreiðsla: Fundargerðin var upplesin og samþykkt.
Vinnufundur um rannsóknir á menningarminjum á verndarsvæði Breiðafjarðar 17. til
18. apríl 2009
Magnús lagði fram drög að dagskrá vinnufundarins ásamt nafnalista yfir þá sem þegar
hafa tilkynnt þátttöku.
Afgreiðsla: Magnús mun halda áfram undirbúningi og skipulagningu ásamt þeim Svavari
Sigmundssyni og Ragnari Edvardssyni, sem einnig eru í undirbúningsnefndinni. Magnús
mun senda út drög að dagskrá fundarins og þau verða jafnframt gerð aðgengileg á
heimasíðu nefndarinnar.
Fjármál Breiðafjarðarnefndar
Skv. fjárlögum 2009 hefur nefndin 8,4 milljónir til reksturs og ráðstöfunar á árinu 2009.
Afgreiðsla: Nefndarmenn ræddu stöðuna og munu reyna að halda ferðakostnaði í
lágmarki. Frekari ákvarðanir um forgangsröðun verkefna verður tekin síðar.
Svarbréf vegna rannsókna og/eða verkefna á verndarsvæði Breiðafjarðar
Lögð voru fram til kynningar svarbréf sem nefndinni hafa borist við fyrirspurn sem send
var til ýmissa stofnana og einstaklinga um verkefni og rannsóknir sem verið er að vinna á
verndarsvæði Breiðafjarðar.
‐ Félags‐ og mannvísindadeild Háskóla Íslands
‐ Húsafriðunarnefnd
‐ Landmælingar Íslands
‐ Náttúrustofa Vesturlands
‐ Náttúrustofa Vestfjarða
‐ Einar G Pétursson rannsóknaprófessor
‐ Landgræðsla ríkisins
‐ Landhelgisgæsla Íslands
Afgreiðsla: Nefndarmenn voru ánægðir með þau svör sem nefndinni hafa borist, en þau
má finna á heimasíðu nefndarinnar www.breidafjordur.is undir linknum Fróðleikur.
Rætt var um að æskilegt væri að gera einn heildarlista yfir rannsóknir og verkefni á
svæðinu sem nefndinni er kunnugt um þegar fleiri svör hafa borist og tími gefst til.
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Atvinnuskapandi verkefni
Lögð voru fram og rædd eftirfarandi bréf vegna atvinnuskapandi verkefna:
‐ svarbréf Náttúrustofu Vesturlands, dags. 5. febrúar 2009
‐ svarbréf Náttúrustofu Vestfjarða, dags. 10. febrúar 2009
‐ afrit af bréfi Stykkishólmsbæjar til atvinnumálanefndar bæjarins, dags. 19.
febrúar 2009
Eftir síðasta fund var haft samband við sveitarstjóra Dalabyggðar og honum kynntar
hugmyndir nefndarinnar um atvinnuskapandi verkefni. Lagður var fram úrdráttur úr
fundargerð byggðarráðs Dalabyggðar sem haldinn var miðvikudaginn 11. febrúar 2009.
Afgreiðsla: Þórólfur og Sigurður munu hafa samband við Grím Atlason, sveitarstjóra í
Dalabyggð til að koma af stað verkefni við að skrá örnefni á eyjum og strandlengju í
Dalabyggð.
Styrking á vernd Breiðafjarðar
Lagt var fram bréf frá bæjarstjórn Snæfellsbæjar, dags. 19. febrúar 2009, þar sem bent
er á að það sé vel hugsanlegt að Sjávarrannsóknasetrið Vör í Snæfellsbæ geti tekið að
sér verkefni vegna styrkingar á vernd Breiðafjarðar sem verktaki Breiðafjarðarnefndar.
Afgreiðsla: Vegna breyttra aðstæðna í þjóðfélaginu er þetta mál í biðstöðu.
Breiðafjarðarnefnd fagnar þó áhuga Varar og bæjarstjórnar Snæfellsbæjar.
Tillaga að deiliskipulagi Grundarkamps í Grundarfirði
Erindi Eyrbyggju – sögumiðstöðvar, dags. 9. febrúar 2009 var lagt fram.
Afgreiðsla: Breiðafjarðarnefnd þakkar kynninguna og óskar eftir að fá deiliskipulagið
sent til umsagnar þegar endanleg útfærsla verður tekin fyrir í umhverfisnefnd
Grundarfjarðarbæjar.
Skilti við ferjuhafnir á Breiðafirði
Bent var á í fundargerð umhverfisnefndar Stykkishólmsbæjar frá 29. september sl. að
setja ætti upp skilti þar sem bent er á að Breiðafjörður sé verndaður með lögum.
Ákveðið var á 94. fundi Breiðafjarðarnefndar að taka málið upp og óska eftir samstarfi
við Vegagerðina.
Afgreiðsla: Kolbrún mun kanna það hjá Vegagerð ríkisins hvort mögulegt sé að
stofnunin standi fyrir uppsetningu á skiltum á ferjuhöfnum við Breiðafjörð, þ.e. í
Stykkishólmi, á Stað, í Flatey og á Brjánslæk, þar sem verndarsvæði Breiðafjarðar er
kynnt með einhverjum hætti.
Höfnin í Flatey
Magnús kynnti erindi frá byggingafulltrúanum í Dalabyggð sem óskaði eftir umsögn
nefndarinnar um endurbyggingu á kanti við höfnina í Flatey.
Afgreiðsla: Breiðafjarðarnefnd óskar eftir að fá erindið sent formlega frá skipulags‐ og
bygginganefnd Dalabyggðar og mun reyna að afgreiða það fljótlega.
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Bygging sumarhúss í Rauðseyjum
Magnús kynnti erindi frá byggingafulltrúanum í Dalabyggð sem óskaði eftir umsögn
nefndarinnar að eigin byggingarleyfi fyrir sumarhúsi í Rauðsey.
Afgreiðsla: Breiðafjarðarnefnd óskar eftir að fá erindið sent formlega og mun reyna að
afgreiða það á næsta fundi.
Verndaráætlun fyrir Breiðafjörð verður rædd á eftir “Önnur mál”.

Önnur mál
Fundur með umhverfisráðherra
Kolbrún og Guðríður sögðu frá fundi sem þær áttu nýlega með Kolbrúnu Halldórsdóttur
umhverfisráðherra. Þær afhentu ráðherra starfsskýrslu nefndarinnar vegna ársins 2008.
Málefni Breiðafjarðarnefndar voru rædd og ráðherra bað nefndarmenn m.a. um að
íhuga hvernig best sé staðið að verndun Breiðafjarðar til framtíðar.
Þá var reglugerð um náttúruvernd rædd og sagði ráðherra áhuga fyrir því að vinnu við
hana verði hraðað.
EUROPARK
Lagt var fram erindi Dan Bloomfield, sem barst í tölvupósti til nefndarinnar þann 25.
febrúar sl. Í erindinu kynnir hann starfsemi EUROPARK samtakanna, sem er faglegt
samstarf friðaðra svæða í Evrópu, en það eru 500 svæði í 39 löndum sem heyra undir
þau. Þeir vilja gjarnan að fleiri íslenskir samstarfsaðilar taki þátt í samstarfinu og vilja
kanna áhuga nefndarinnar á því.
Afgreiðsla: Nefndarmenn munu kynna sér málið nánar og ræða á næsta fundi.
Vegagerð á milli Eiðis í Vattarfirði og Þverár í Kjálkafirði
Svarbréf barst frá Vegagerðinni til Skipulagsstofnunar um umsögn Breiðafjarðarnefndar.
Nefndinni gafst kostur á að svara Vegagerðinni og var málið afgreitt svohljóðandi þann
12. febrúar sl.:
Afgreiðsla: Breiðafjarðarnefnd ítrekar fyrri umsögn sína. Mat nefndarinnar er byggt á
fyrirliggjandi gögnum og þeim viðmiðum sem tilgreind eru í 3. viðauka laga um mat á
umhverfisáhrifum nr. 106/2000, einkum um eðli og umfang framkvæmdarinnar og
staðsetningu. Nefndin leit einkum til áhrifa af þverun fjarða á lífríki, landslag og
jarðmyndanir í ljósi markmiða laga um vernd Breiðafjarðar.
Í svari Breiðafjarðarnefndar segir: ,,Breiðafjarðarnefnd bendir á þann kost að skipta
framkvæmdinni upp í áfanga, matsskylda og ómatsskylda.” Nefndin vill ítreka að hér var
einungis um ábendingu að ræða sem ekki hefur áhrif á niðurstöðu nefndarinnar. Áfangi
verks er tæknilegt atriði sem varðar útboð; hvort einn eða fleiri vegkaflar eru í sama
áfanganum er útfærsluatriði. Eðli máls samkvæmt krefst matsskyldur áfangi lengri
undirbúnings, og almennt líður því lengri tími áður en hægt er að bjóða út matsskyldan
áfanga heldur en ómatsskyldan.
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Vettvangsferð Breiðafjarðarnefndar
Afgreiðsla: Ákveðið var að Breiðafjarðarnefnd fari í vettvangsferð þann 1. júlí nk. um
suðureyjar á Breiðafirði.
‐‐‐‐‐
Verndaráætlun fyrir Breiðafjörð
Haldið var áfram frá síðasta fundi yfirferð yfir texta verndaráætlunar og þær
athugasemdir sem nefndinni hafa borist.
Afgreiðsla: Haldið verður áfram með yfirlestur verndaráætlunar á næsta fundi.
Fundi var slitið kl. 16:00.
Næsti fundur ákveðinn fimmtudaginn 2. apríl nk. kl. 10:30 í Stykkishólmi.
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