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158. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 2. ágúst 2017 í Búðardal 
Mætt:  Erla Friðriksdóttir formaður, Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður, Róbert Arnar 
Stefánsson, Magnús Á. Sigurðsson, Eyjólfur Ingvi Bjarnason og Ragnhildur Sigurðardóttir.  
 
Arnheiður Jónsdóttir og Eiríkur Snæbjörnsson boðuðu forföll.  
 
Fundarritari: Theódóra Matthíasdóttir (TM) 
 
Formaður setti fund kl. 10:30.  
 
Fundargerð 157. fundar  
Afgreiðsla: Fundargerðin var upplesin og samþykkt. 
 
Erindi frá Vegagerðinni: Tillaga að matsáætlun vegna Vestfjarðavegar. Óskað eftir 
athugasemdum.  
Afgreiðsla:  
Breiðafjarðarnefnd vekur athygli á að þverun Vatnsfjarðar skerðir verndargildi svæðisins 
en fjörðurinn er friðland, sbr. auglýsingu Stj.tíð. B nr. 96/1975, og hluti af verndarsvæði 
Breiðafjarðar, sbr. lög nr. 54/1995.  
 
Í tillögu að martsáætlun, kafla 5.5 um heimildir, vantar inn nýja skýrslu á vegum 
Náttúrufræðistofunar Íslands um mikilvæg fuglasvæði á Íslandi.  
Í kafla 6.2. er talað um að Breiðafjarðarnefnd sé leyfisveitandi, en rétt er að nefndin er 
umsagnaraðili og til ráðgjafar, en Umhverfisstofnun er leyfisveitandi.  
 
Erindi frá Svæðisskipulagsnefnd Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar: Ósk 
um umsögn, tillögur og ábendingar varðandi drög að svæðisskipulagi.  
Nýjustu drög að svæðisskipulagi yfirfarin.  
Afgreiðsla:  
Bentu nefndarmenn á nokkur atriði sem hafa mætti í huga við áframhaldandi vinnu við 
svæðisskipulagið:  

 Inn í textann vantar greinar nr. 2 og 3 í náttúruverndarlögum.  

 Breiðafjörður er ekki eina verndaða hafsvæði við Ísland eins og tilgreint er í 
drögunum (bls. 14). 

 Hvað umsagnaraðila varðar vantar nokkuð inn í listann, t.d. Helgafellssveit, 
Breiðafjarðarfléttu, Landvernd, Hlunnindasafnið á Reykhólum, Vör, 
Þörungaverksmiðjuna á Reykhólum, æðarræktarfélögin á svæðinu.  

 Í drögunum eru tilgreindar mögulegar reið- og gönguleiðir meðfram ströndum á 
svæðinu. Hafa verður í huga að beina fólki á þá staði þar sem aðstaða og þjónusta 
er fyrir hendi. 

 Á bls. 28 er rætt um mögulega samstarfsaðila, þar ætti að bæta Náttúrustofu 
Vesturlands og Hafrannsóknarstofnun inn.  
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 Breiðafjarðarnefnd leggur áherslu á að í svæðisskipulagsgerð ætti að koma fram 
stefnumótun um frekari skipulagsgerð fyrir eyjar og hafsvæði, þar sem að 
hugmyndir sveitarfélaganna um framtíð verndarsvæðisins/eyjanna/hafsvæðisins 
koma fram. Þar þyrfti meðal annars að taka afstöðu til ýmis konar ræktunar/eldis 
í sjó m.t.t. framandi tegunda og þeirra sem þegar eru fyrir á svæðinu. 
Breiðafjarðarnefnd hefur þegar lagt til við sveitarfélögin að ráðist verði í gerð 
sameiginlegs skipulags (svæðisskipulags) fyrir verndarsvæðið (eyjarnar og 
hafsvæðið).  

 Í drögin vantar almennt eitthvað um vernd jarðminja á svæðinu.  

 Nefndin bendir á að Minjaráð Vesturlands hefur ályktað um nauðsyn þess að 
húsakönnun verði gerð í eyjunum á Breiðafirði.  

 Í skýrsluna ætti að fara kort sem sýnir friðlýst æðarvarp á svæðinu.  
 
Verndaráætlun fyrir Breiðafjörð 
Farið var yfir þau verkefni sem sett eru fram í verndaráætlun fyrir Breiðafjörð 2014-2019. 
Óskað eftir tillögum frá nefndarmönnum að verkefnum sem þeim þykir brýnast að ráðast 
í.  
Afgreiðsla:  
Á verndaráætlun er mikið af verkefnum sem ættu að klárast árið 2019. Nefndin telur að 
gera þurfi framkvæmdaáætlun upp úr verndaráætluninni þar sem verkefnum er raðað í 
forgangsröð eftir mikilvægi, tímasett, kostnaðarmetin og ábyrgðaraðili tilgreindur fyrir 
hvert verkefni og hver kostar verkefnið.  
 
Nokkur verkefni voru efst í huga nefndarmanna:  

 Endurskoðun laga um vernd Breiðafjarðar, færa rök fyrir því að endurskoða þurfi 
lögin. 

 Reglugerðir um menningar- og náttúruminjar. Nefndin skilaði á sínum tíma 
reglugerð fyrir menningarminjar en nú hafa lög um menningarminjar breyst.  

 Tilnefning Breiðafjarðar á Ramsar.  

 Samantekt á jarða- og eigendaskrá fyrir verndarsvæðið.  

 Áframhaldandi örnefnaskráning.  

 Ráðast í verkefni til þess að renna styrkum stoðum undir eyjabúskap og aðra 
hefðbundna nýtingu hlunninda. Mögulega með heimsóknum í skóla, dvalarheimili 
o.s.frv., fyrirlestrum, verkefnum, samvinnu.  

 Gera nefndina sýnilega.  

 Gera tillögu um stækkun verndarsvæðis Breiðafjarðar.  

 Athuga með möguleika á tilnefningu svæðisins á heimsminjaskrá.  
 
Samþykkt var að ritari nefndarinnar sæi um að taka saman framkvæmda- og 
kostnaðaráætlun fyrir árið 2017 og þar yrði meðal annars tilgreind gerð 
framkvæmdaáætlunar fyrir næstu ár.  
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Fjárhagsáætlun Breiðafjarðarnefndar 2017  
Drög að fjárhagsáætlun kynnt.  
Afgreiðsla: 
Fjárhagsáætlun tekin fyrir á næsta fundi samhliða framkvæmda- og kostnaðaráætlun fyrir 
2017.  
 
Verkefni frá síðasta ári  
Enn eru nokkur verkefni útistandandi frá árinu 2016. Kostnaðaráætlun lögð fram vegna 
þeirra verkefna.  
Afgreiðsla:  
Ritara falið að koma verkefnum í farveg.  
 
Vettvangsferð 2017  
Afgreiðsla:  
Ekki er stefnt að vettvangsferð í ár vegna tímaleysis en í staðinn er stefnt að því að funda 
með fulltrúum sveitarfélaga við verndarsvæðið samhliða fundum nefndarinnar.  
 
Önnur mál  
Afgreiðsla: 
Kynnt var ný reglugerð um varnir gegn mengun frá skipum. Viðbót við reglugerð sem gerð 
var í samræmi við Marpol samning frá 1973. Reglugerðina er að finna á heimasíðu 
Umhverfisráðuneytis.  
 
Fundi slitið kl. 14:50.  
 
Hádegisverður var snæddur með fulltrúum sveitarstjórnar Dalabyggðar og þakkar 
Breiðafjarðarnefnd þeim fyrir áhugaverðar samræður.  
 
Næsti fundur áætlaður þann 20. september á Reykhólum.  


