157. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 19. júní 2017 í Stykkishólmi
Mætt: Erla Friðriksdóttir formaður, Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður, Eiríkur
Snæbjörnsson, Róbert Arnar Stefánsson, Agnes Stefánsdóttir, Eyjólfur Ingvi Bjarnason og
Ragnhildur Sigurðardóttir.
Fundarritari: Theódóra Matthíasdóttir (TM)
Formaður setti fund kl. 10:30.
Ný nefnd – kynning
Í nýskipaðri nefnd sitja Ragnhildur Sigurðardóttir, framkvæmdastýra Svæðisgarðs
Snæfellinga, Eyjólfur Ingvi Bjarnason bóndi í Ásgarði í Hvammssveit og ráðunautur hjá
Ráðgjafamiðstöð Landbúnaðarins, Erla Friðriksdóttir sem rekur dúnhreinsun í
Stykkishólmi og rekur Æðarsetur Íslands, Agnes Stefánsdóttir fulltrúi Minjastofnunar
Íslands en hún er varamaður Magnúsar A. Sigurðssonar, Guðríður Þorvarðardóttir,
sérfræðingur í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, Eiríkur Snæbjörnsson bóndi í
Reykhólasveit og Róbert Arnar Stefánsson forstöðumaður Náttúrustofu Vesturlands.
Lög um vernd Breiðafjarðar
Guðríður kynnir lög um vernd Breiðafjarðar en síðan þau voru sett árið 1995 hafa orðið
nokkrar breytingar á þeim. Nefndinni ber að gefa út og vinna samkvæmt verndaráætlun
fyrir Breiðafjörð og sinna bæði menningar- og náttúruminjum. Nefndin er ráðgefandi fyrir
umhverfisráðherra og heyrir ekki undir neina stofnun, heldur beint undir ráðherra.
Afgreiðsla:
Lagt til að skoðað verði hvort endurskoða þurfi lög um vernd Breiðafjarðar og verður það
tekið upp á næsta fundi nefndarinnar.
Kynning á breytingu á lögum um umgengni um nytjastofna sjávar, lögum um stjórn
fiskveiða og lögum um veiðigjald (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni).
Róbert kynnti ný lög um öflun sjávargróðurs og þær breytingar sem gerðar voru á lögum
um umgengni um nytjastofna sjávar. Undir lokin urðu grundvallarbreytingar á
lagafrumvarpinu sem voru mjög mikilvægar fyrir verndar- og varúðarsjónarmið.
Afgreiðsla:
Nefndin fagnar þeim breytingum sem gerðar voru á lögunum en minnir á að nauðsynlegt
sé að fylgja lögunum eftir.
Mörk verndarsvæðis Breiðafjarðar
Fyrirspurn frá Hildigunni Haraldsdóttur, Húsum og skipulagi ehf, fyrir hönd Snæfellsbæjar
vegna gerðar aðalskipulags Snæfellsbæjar. Fyrirspurn sama efnis frá Hildi Vésteinsdóttur,
Umhverfisstofnun.
Afgreiðsla:
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Breiðafjarðarnefnd á ekki hnitsett gögn sem sýna mörk verndarsvæðisins. Í samræmi við
lög um vernd Breiðafjarðar nr. 54/1995 nær verndarsvæðið til allra eyja, hólma og skerja
á Breiðafirði ásamt fjörum í innri hluta fjarðarins sem markast af línu dreginni frá Ytranesi
á Barðaströnd við fjörðinn norðanverðan í Hagadrápssker um Oddbjarnarsker, Stagley og
Höskuldsey í Vallabjarg að sunnanverðu (2. gr. laganna). Almenn regla er - þar sem
markalýsing er ekki nákvæmari en raun ber vitni í lögum eða reglugerð - að svæði nái upp
að hæstu stórstraums flóðamörkum og til sjávar ráði netlög, þ.e. 115 m. Gildir einnig fyrir
eyjar, hólma og sker.
Nefndin leggur til að kanna þörf á að breyta lögum varðandi mörk verndarsvæðis og
hnitsetningu þessara marka.
Umsögn um greiningarskýrslu svæðisskipulags Dalabyggðar, Reykhólahrepps og
Strandabyggðar
Erindi frá Matthildi Kr. Elmarsdóttur, Alta ehf., fyrir hönd svæðisskipulagsnefndar
Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar. Óskað er eftir umsögn um
greiningarskýrslu vegna svæðisskipulags í formi ábendinga, hugmynda, tillagna eða
spurninga um efni hennar.
Afgreiðsla:
Nefndin hefur áhuga á að koma með tillögur og ábendingar en þar sem nokkur tími er
liðinn frá frestinum sem gefinn var í erindinu leggur nefndin til að kallað verði eftir nýjasta
eintaki skýrslunnar.
Umsögn varðandi aðalskipulagsbreytingu fyrir Berserkseyri
Erindi frá skipulags- og byggingarfulltrúa Grundarfjarðarbæjar. Óskað er eftir umsögn
nefndarinnar vegna aðalskipulagsbreytingar fyrir Berserkseyri.
Afgreiðsla:
Nefndin gerir ekki athugasemdir við skipulagið varðandi verndarsvæði Breiðafjarðar.
Nefndin afgreiddi umsögn um deiliskipulag fyrir svæðið þann 27. ágúst 2013.
Umsókn frá Fornleifafélagi Barðstrendinga og Dalamanna um styrk til minja- og
sögurannsókna á Staðarhóli í Saurbæ
Erindi frá Guðrúnu Öldu Gísladóttur fyrir hönd Fornleifafélags Barðstrendinga og
Dalamanna.
Afgreiðsla:
Þar sem ný nefnd er nýtekin til starfa er enn ekki til samþykkt fjárhagsáætlun fyrir
Breiðafjarðarnefnd fyrir árið 2017. Lagt til að fresta erindi þangað til á næsta fundi
nefndarinnar, þegar fjallað verður um fjárhagsáætlun. Nefndin bendir þó á að almennt
styrki hún ekki verkefni sem tengjast verndarsvæðinu ekki beint.
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Umsögn um tillögu að deiliskipulagi fyrir Kirkjuból í Kvígindisfirði
Erindi frá skipulags- og byggingarfulltrúa Dalabyggðar, Reykhóla-, Kaldrananes- og
Árneshrepps.
Afgreiðsla:
Breiðafjarðarnefnd gerir ekki athugasemdir þar sem skipulagið er fyrir utan
verndarsvæðið.
Umsögn um tillögu að deiliskipulagi fyrir Dal í Kvígindisfirði
Erindi frá skipulags- og byggingarfulltrúa Dalabyggðar, Reykhóla-, Kaldrananes- og
Árneshrepps.
Afgreiðsla:
Breiðafjarðarnefnd gerir ekki athugsemd þar sem skipulagið er fyrir utan verndarsvæðið.
Umgengni- og öryggisbæklingur fyrir Breiðafjörð
Árið 2016 var samþykkt að leggja 1,5 milljónir í gerð umgengni- og öryggisbæklings fyrir
Breiðafjörð. Málið hefur dregist vegna þess hversu hægt gekk að skipa nýja fulltrúa í
nefndina.
Afgreiðsla:
Nefndin ásetur sér að leita eftir samstarfi við t.d. Safetravel, Samgöngustofu og verkefni
um ábyrga ferðaþjónustu. Ritari sér um að leita að efni sem ætti heima í slíkum bæklingi.
Óskað verður eftir tilboðum í gerð bæklingsins.
Vettvangsferð Breiðafjarðarnefndar
Áætlað er að fara í vettvangsferð í lok sumars eða byrjun hausts. Eríkur kynnti hugmyndir
að áfangastöðum ferðarinnar.
Afgreiðsla:
Ritari tekur að sér að finna heppilegar dagsetningar fyrir ferðina. Stefna skal á að hitta
bæjarfulltrúa á þeim svæðum sem heimsótt verða.
Verndaráætlun fyrir Breiðafjörð
Verndaráætlun fyrir Breiðafjörð dreift til nefndarmanna.
Afgreiðsla:
Lagt til að nefndarmenn skoði áætlunina og velti fyrir sér hvernig forgangsraða skuli
verkefnum. Áætlunin verður tekin fyrir á næsta eða þarnæsta fundi nefndarinnar og farið
yfir tillögur að málum sem leggja skal áherslu á.
Önnur mál
Á heimasíðu Umhverfisstofnunar er að finna stjórnunar- og verndaráætlun fyrir Flatey.
Liggur þar fyrir tillaga um að breyta friðlýsta svæðinu, Friðland í Flatey.
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Á vegum Hafró er verið að vinna skýrslu um mikilvæg verndarsvæði í hafi. Skýrslan er ekki
orðin opinber en vert er að fylgjast með henni.
Mikilvægt er að sú örnefnaskráning sem hefur farið fram á vegum nefndarinnar renni til
Landmælinga Íslands. Verkefni næstu missera ætti að vera að fara yfir hvaða skráningar
eru til.
Fundi slitið kl. 13:00.
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