155. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 5. ágúst 2016 í Stykkishólmi
Mætt: Halla Steinólfsdóttir formaður, Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður, Arnheiður
Jónsdóttir, Trausti Baldursson, Erla Friðriksdóttir, Ásgeir Gunnar Jónsson (varamaður) og
Róbert Arnar Stefánsson (varamaður).
Fundarritari: Theódóra Matthíasdóttir (TM)
Formaður setti fund kl. 19:15.
Fundargerð 154. fundar
Afgreiðsla: Fundargerðin var upplesin og samþykkt.
Hlunnindabæklingur
Eyþór Benediktsson hefur prófarkarlesið textann. Hann hefur verið sendur til Shelagh
Smith til þýðingar yfir á ensku.
Afgreiðsla: Málið verður unnið áfram í gegnum tölvupóst.
Bæjarstjóri Grundarfjarðar óskar eftir umsögn vegna verkefnalýsingar endurskoðunar
aðalskipulags Grundarfjarðarbæjar.
Erindi lagt fram.
Afgreiðsla:
Nefndin gerir ekki athugasemdir að svo stöddu.
Svæðisskipulagsnefnd Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar óskar eftir
umsögn vegna verkefnalýsingar á svæðisskipulagsverkefni sveitarfélaganna.
Erindi lagt fram.
Afgreiðsla:
Nefndin gerir ekki athugasemdir að svo stöddu.
Umhverfisstofnun sendir til kynningar drög að stjórnunar- og verndaráætlun Flateyjar,
endurskoðun á auglýsingu og tillögu að stækkun friðlandsins.
Erindi lagt fram.
Afgreiðsla:
Erindi frestað og mun verða afgreitt í tp.
Orkufjarskipti óska eftir samþykki Breiðafjarðarnefndar vegna þverunar Álftafjarðar
með ljósleiðarastreng.
Erindi lagt fram.
Afgreiðsla:
Breiðafjarðarnefnd er ekki leyfisveitandi fyrir framkvæmdum sem þessari heldur
umsagnaraðili. Á fundi nefndarinnar þann 8. júní síðastliðinn var fjallað um erindi
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Skipulagsstofnunar þar sem óskað var eftir umsögn nefndarinnar vegna lagningar
ljósleiðarasæstrengs í Álftafirði. Nefndin gerði ekki athugasemdir við verkið.
Skipulagsfulltrúi Vesturbyggðar óskar eftir umsögn við skipulagslýsingu verkáætlunar
skipulagsáætlunar við Brjánslæk.
Erindið lagt fram.
Afgreiðsla:
Nefndin gerir ekki athugasemdir að svo stöddu.
Vettvangsferð
Vettvangsferð Breiðafjarðarnefndar var farin föstudaginn 5. ágúst 2016. Að þessu sinni
var ferðin farin um norðanvert Snæfellsnes, meðal annars með stækkun verndarsvæðis
Breiðafjarðar í huga. Tíminn var nýttur til þess að funda með fulltrúum sveitarstjórna á
svæðinu, framkvæmdastjóra Svæðisgarðs Snæfellsness og heimsókn í Þjóðgarðinn
Snæfellsjökul.
Á fundi nefndarinnar með fulltrúum Grundarfjarðar ræddu heimamenn aukna ásókn í
þörungatekju á firðinum og lögðu áherslu á að áður en hafist verði handa þurfi að
rannsaka hugsanleg áhrif á lífríki fjarðarins. Það verði að gæta þess að áhrif á bú- og
fæðusvæði verði ekki neikvæð. Þá er meðal annars verið að tala um svæði sem
nytjafiskar lifa á. Nokkur umræða skapaðist um það hvort Breiðafjarðarnefnd gæti komið
að rannsóknum á Breiðafirði vegna fyrirhugaðrar þörungatekju, en að mati heimamanna
vantar verulega á upplýsingar um lífríkið. Bent var á að töluverður munur er á því að
plægja eða slá auk þess sem það skiptir máli hversu hratt þangið nær að endurnýja sig.
Heimamenn hafa sýnt áhuga á verndun fjarðarins m.a. með svokallaðri netalínu vegna
veiða á firðinum. Menn eru almennt sáttir við stækkun verndarsvæðisins og tilnefningu á
Ramsarlista ef samfara fer sjálfbær nýting á því sem fjörðurinn hefur upp á að bjóða.
Ákveðið var að senda ítarlegri upplýsingar um það hvað felst í því að tilnefna svæðið sem
Ramsarsvæði.
Næst var fundað með fulltrúum Snæfellsbæjar. Heimamenn ræddu sem fyrr fyrirhugaða
þang- og þaratekju á Breiðafirði og hugsanleg áhrif á vistkerfi fjarðarins. Þrátt fyrir áhuga
á nýtingu þess sem fjörðurinn hefur uppá að bjóða hafa menn verulegar áhyggjur af meiri
þangskurði.
Við Breiðafjörð eru nokkur rannsóknasetur og leggja heimamenn til að samstarf við þau
verði aukið þá helst með tilliti til eins konar gagnabanka þar sem allar upplýsingar um
rannsóknir verði aðgengilegar á einum stað.
Heimamenn hafa áhuga á stækkun verndarsvæðisins og einnig tilnefningu svæðisins til
Ramsar. Þeir óska þó eftir nánari upplýsingum um það hvað felst í því að gera svæðið að
Ramsarsvæði. Bent var á nokkur áhersluverkefni samningsins og að tækifæri fælist í því
að vera á skrá Ramsar, þá var helst rætt um þann gæðastimpil sem því fylgir. Samþykkt
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var að senda sveitarfelaginu viðbótarupplýsingar, t.d. grein um Ramsarsamninginn sem
nýlega var birt í tímaritinu Breiðfirðingi.
Rætt var um það hvort mörk svæðisins ættu að vera þau sömu og þar sem þéttbýlið er eða
draga línu aðeins utar. Það gæti ef til vill auðveldað alla umfjöllun og afgreiðslur t.d.
varðandi stækkun á bryggju og/eða efnistöku á hafsbotni innan hafnarsvæðisins.
Vindmillur hafa verið til skoðunar hjá Snæfellsbæ, en sveitarfélagið hefur áhuga á að
vera sjálfbært hvað orku varðar. Horft er á svæðið rétt austan þjóðgarðsmarka, það er við
íshúsið. Gert er ráð fyrir að vindmyllurnar verði 30-80 m háar.
Að loknum fundarhöldum í Snæfellsbæ hélt nefndin í gestastofu Þjóðgarðsins að
Malarrifi. Því næst var snúið til baka í Stykkishólm.
Fundi Breiðafjarðarnefndar var slitið kl. 20:00.
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