99. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 2. apríl 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 98. fundar
Afgreiðsla: Fundargerðin var upplesin og samþykkt.
Umsögn vegna framkvæmda í Flatey
Lagt var fram erindi Boga Kristinssonar, byggingafulltrúa Dala‐ og A‐Barðastrandarsýslu,
dags. 10. mars 2009. Óskað er eftir umsögn nefndarinnar um fyrirhugaða framkvæmd í
Flatey. Til stendur að stækka sjóvarnargarð og lagfæra skemmdir á brautinni sem liggur
niður á bryggjuna í Flatey.
Afgreiðsla: Breiðafjarðarnefnd gerir ekki athugasemdir við fyrirhugaða framkvæmd og
leggur áherslu á að öllu raski verið haldið í lágmarki við framkvæmdina.
Umsögn vegna framkvæmda í Rauðseyjum á Breiðafirði
Lagt var fram erindi Gríms Atlasonar, sveitarstjóra í Dalabyggð, varðandi framkvæmdir í
Bæjarey í Rauðseyjum á Breiðafirði, dags. 10. mars 2009. Fyrirhugað er að byggja
sumarhús í eynni og er byggingarreiturinn staðsettur fyrir sunnan eldri húsgrunn þar
sem íbúðarhús stóð áður.
Afgreiðsla: Breiðafjarðarnefnd gerir ekki athugasemdir við fyrirhugaða byggingu en
telur æskilegt að staðsetja húsið á eldri húsgrunni.
Athugasemdir við vinnubrögð og framsetningu á erindum Vegagerðarinnar
Lögð voru fram drög að bréfi til vegamálastjóra. Í bréfinu koma fram athugasemdir
nefndarinnar við vinnubrögð og framsetningu á erindum Vegagerðarinnar á
Vestfjörðum.
Afgreiðsla: Drögin voru samþykkt með breytingum og verða send vegamálstjóra.
Skilti við ferjubryggjur á Breiðafirði
Formaður hafði fyrir fundinn samband við Björn Ólafsson forstöðumann hjá
Vegagerðinni sem sagði Vegagerðina tilbúna til að sjá um lokahönnun og frágang á
skiltum, þ.m.t. prentun og uppsetningu. Einnig hafði formaður samband við Halldór
Jóhannsson hjá Teikn á lofti, sem verður leiðbeinandi við hönnun og útlit á umræddum
skiltum. Í framhaldi af samtali formanns við fyrrgreinda aðila sendi nefndin bréf til
Vegagerðarinnar þar sem óskað var formlega eftir því að sett verði upp skilti á
ferjubryggjur við Breiðafjörð sem segja til um að svæðið njóti sérstakrar verndar skv.
lögum ásamt fleiri gagnlegum upplýsingum.
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Nefndarmenn ræddu uppsetningu skiltanna og helstu upplýsingar sem ættu að vera á
þeim.
Afgreiðsla: Guðríður og Trausti munu vinna drög að texta skiltanna fyrir næsta fund.
Ásgeir Gunnar mun setja upp á kortagrunn siglingaleiðir og fleira vegna breytinga á korti
sem Sigurgeir Skúlason verður beðinn um að fullvinna.
EUROPARK
Erindi Dan Bloomfield, sem barst í tölvupósti til nefndarinnar þann 25. febrúar sl. var lagt
fram á 98. fundi. Nefndarmenn ákváðu að kynna sér málið nánar og ræða á þessum
fundi.
Ritari sendi Dan fyrirspurn fyrir hönd nefndarinnar þann 25. mars sl. og óskaði eftir
nánari upplýsingum um þann kostnað sem nefndin þyrfti að bera ef til samstarfs kæmi.
Svar hafði ekki borist við fyrirspurninni fyrir fundinn.
Afgreiðsla: Málinu var frestað þar til nánari upplýsingar hafa borist.
Svarbréf vegna rannsókna og/eða verkefna á verndarsvæði Breiðafjarðar
Bréfin voru lögð fram til kynningar.
a. Hafrannsóknastofnunin, dags. 4. mars 2009
b. Árnastofnun – Nafnasvið (Jónína Hafsteinsdóttir), tölvup. dags. 5. mars
2009
Trausti vakti athygli nefndarmanna á skýrslunni “Bottom Trawling and Scallop Dredging
in the Arctic Impacts of fishing on non‐target species, vulnerable habitats and cultural
heritage.” Höfundar: Elena Guijarro Garcia (ed.), Stefán A. Ragnarsson, Sigmar A.
Steingrímsson, Dag Nævestad, Haukur Þ. Haraldsson, Jan H. Fosså, Ole S. Tendal og
Hrafnkell Eiríksson í samtstarfi við Unni Skúladóttur, Rikke Frandsen og Helle Siegstad.
Skýrsluna má sækja á slóðinni http://norden.org/pub/miljo/miljo/sk/TN2006529.pdf
Vinnufundur um menningarminjar
Magnús sagði frá því að undirbúningur vegna vinnufundar um menningarminjar sé nú á
lokastigi. Dagskrá liggur fyrir og er aðgengileg á heimasíðu nefnarinnar.
Afgreiðsla: Undirbúningi verður haldið áfram.
Atvinuskapandi verkefni
Lagt var fram erindi Náttúrustofu Vestfjarða, dags. 26. mars sl. Í erindinu kemur fram að
náttúrustofan hafi kannað möguleika á vinnuaðstöðu fyrir starfsmann eða starfsmenn
sem ynnu að atvinnuskapandi verkefnum á Breiðafirði. Möguleiki er á vinnuastöðu á
nokkrum stöðum. Náttúrustofa Vestfjarða telur því ekkert því til fyrirstöðu að ráða fólk
til starfa sé vilji fyrir því.
Ekki náðist í Grím Atlason sveitarstjóra Dalabyggðar fyrir fundinn eins og áætlað var.
Þórólfur vakti athygli nefndarmanna á því að skv. frétt á vef Morgunblaðisins þann 12.
mars sl. er verið að kynna nýja kortasjá sem gerir starfsmönnum Landmælinga Íslands og
örnefnasviðs stofnunar Árna Magnússonar kleift að greina örnefni og leiðrétta.
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Hugsanlega gæti þessi tækni nýst til að skrásetja örnefni á Breiðafirði eins og nefndin vill
stuðla að að verði gert.
Afgreiðsla: Þórólfur mun ræða við Svavar Sigmundsson hjá örnefnasviði stofnunar Árna
Magnússonar og fá nánari upplýsingar. Hann mun ræða við Grím Atlason eftir að hafa
rætt við Svavar.
Ákveðið var á síðasta fundi að forgangsraða skráningunum þannig að fyrst verði unnið
við skráningar í Dalabyggð. Nánari skilgreining á verkefninu og samningum er því frestað
að svo stöddu.
Önnur Mál
Lagningar vegar milli Eiðis í Vattarfirði og Þverár í Kjálkafirði
Lagt var fram til kynningar afrit af bréfi Skipulagsstofnunar til Náttúrustofu Vestfjarða,
dags. 30. mars 2009, þar sem kynnt er ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsskyldu
ofangreindrar framkvæmdar.
Samningur um örnefnaskráningar
Kynntur var tölvupóstur frá Guðrúnu Gísladóttur dósent þar sem hún tilkynnir um að
lögfræðingur Háskólans sé tilbúinn að fara yfir samningsdrög vegna örnefnaskráninga
með lögfræðingi á vegum nefndarinnar.
Afgreiðsla: Kolbrún mun hafa samband við Erlu S. Árnadóttur lögfræðing og óska eftir
að hún fundi með lögfæðingi Háskólans fyrir hönd nefndarinnar og munu þær í
sameiningu fullvinna samning milli Breiðafjarðarnefndar og Raunsvísindadeildar Háskóla
Íslands.
Vettvangsferð
Eiríkur lagði fram tillögu að ferðatilhögun í vettvangsferð Breiðafjarðarnefndar þann 1.
júlí nk. Lagt var til að haldið verði frá Skarðsstöð og þaðan farið í Hrúteyjar og gengið á
land. Siglt verði hjá Fagurey í Akureyjar og hugsanlega farið í land þar. Þá verði siglt hjá
Ólafseyjum, Rúfeyjum, Hafnareyjum og Djúpeyjum og skoðað hvort hægt verði að fara í
land í einhverri þeirra. Þá verði surtarbrandsnámur á Tindum skoðaðar.
Afgreiðsla: Ritari mun óska eftir tilboði frá Sæferðum í ofangreinda ferð.
Verndaráætlun fyrir Breiðafjörð
Haldið var áfram yfirferð yfir texta og athugasemdir verndaráætlunarinnar.
Fundi var slitið kl. 16:00.
Næsti fundur ákveðinn 30. apríl nk. kl. 10:30 í Stykkishólmi.
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