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159. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 19. september 2017 í Bjarkalundi 
Mætt:  Erla Friðriksdóttir formaður, Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður, Róbert Arnar 
Stefánsson, Magnús Á. Sigurðsson, Ragnhildur Sigurðardóttir, Eiríkur Snæbjörnsson, 
Arnheiður Jónsdóttir.  
 
Eyjólfur Ingvi Bjarnason forfallaðist.  
 
Fundarritari: Theódóra Matthíasdóttir (TM) 
 
Formaður setti fund kl. 10:30.  
 
Fundargerð 158. fundar  
Afgreiðsla: Fundargerðin var upplesin og samþykkt. 
 
Erindi frá Umhverfisstofnun varðandi skilti í Flatey 
UST óskar eftir hugmyndum og skoðunum vegna uppsetningar skilta í Flatey.  
Afgreiðsla:  
Á Tröllaenda í Flatey stendur skilti á vegum Breiðafjarðarnefndar. Nefndin óskar eftir því 
að tekið sé mið af því skilti við hönnun nýrra skilta (sérstaklega ef nýjum skiltum er ætluð 
svipuð staðsetning). Nefndin bendir einnig á mikilvægi í samræmingu þess texta sem á 
skiltin fer svo ekki sé verið að tvítaka hlutina.  
 
Nefndin telur að upplýsingaskilti ættu almennt að vera staðsett á Tröllaenda en ekki á víð 
og dreif um eyjuna. Skilti sem tilgreina friðlandið, umgengnisreglur um það og 
lokunartíma þess séu þó staðsett á mörkum friðlandsins.  
 
Nefndin bendir á að á þeim skiltum sem tilgreina lokunartíma friðlands sé gætt samræmis 
við gildandi auglýsingu.  
 
Erindi frá Fornleifafélagi Barðstrendinga og Dalamanna: umsókn um gerð minjakorts  
Afgreiðsla:  
Breiðafjarðarnefnd samþykkir að styrkja Fornleifafélag Barðstrendinga og Dalamanna um 
1,5 milljón til gerðar minjakorts fyrir Flatey á grundvelli þeirra fornminjaskráninga sem 
félagið hefur þegar unnið þar.  
 
Breiðafjarðarnefnd ítrekar að gott samstarf verði haft við hlutaðeigandi aðila við vinnslu 
kortsins, svo sem íbúa Flateyjar, Framfarafélag Flateyjar og Minjastofnun.  
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Öryggis- og umgengnisbæklingur: yfirferð tilboða 
Róbert vék af fundi.  
Tilboð barst frá Náttúrustofu Vesturlands, annars vegar í texta- og kortavinnslu og hins 
vegar í texta- og kortavinnslu og uppsetningu. Tilboð barst frá Anok ehf. í uppsetningu.   
Afgreiðsla:  
Samþykkt var að taka tilboði í texta- og kortavinnslu frá Náttúrustofu Vesturlands og í 
uppsetningu frá Anok.  
 
Örnefnaskráningar   
Theó gerir grein fyrir hver staðan á örnefnaskráningaverkefni Náttúrustofu Vestfjarða er. 
Verkefnið var styrkt af Breiðafjarðarnefnd árið 2015 og hófst vinna við skráningu þá um 
haustið. Verkefninu er ekki lokið.   
Afgreiðsla: 
Nefndin telur að taka þurfi saman það sem skráð hefur verið á vegum 
Breiðafjarðarnefndar, Landmælinga Íslands og einkaaðila og hvað eftir stendur.  
 
Samþykkt að Theódóra sjái um að óska eftir yfirlitskorti yfir þær skráningar sem 
Náttúrustofa Vestfjarða hefur unnið. Einnig þarf að athuga hvað til er hjá Landmælingum 
Íslands. Æskilegt væri að þær örnefnaskýrslur sem nefndin hefur yfir að ráða væru birtar 
á heimasíðu nefndarinnar og komið til Landmælinga.  
 
Framkvæmdaáætlun 2017   
Theódóra kynnti drög að framkvæmdaáætlun 2017. 
 
Í verndaráætlun fyrir Breiðafjörð 2014-2019 er urmull verkefna sem gert var ráð fyrir að 
ljúka á gildistíma áætlunarinnar. Á fundi Breiðafjarðarnefndar í ágúst var samþykkt að 
ritari mótaði drög að framkvæmdaáætlun fyrir starf á vegum nefndarinnar til ársloka 
2017, m.a. með hliðsjón af umræðum á fyrstu tveim fundum nefndarinnar. 
 
Mælt er með því að þegar ný Breiðafjarðarnefnd tekur til starfa setji hún sér skýra stefnu 
og markmið með hliðsjón af því hvað hún telur mest aðkallandi og á hvað hún ætlar að 
leggja mesta áherslu á starfstíma sínum. Nefndin geri svo tímasetta framkvæmdaáætlun 
til fjögurra ára í samræmi við setta stefnu. Í ársbyrjun fari nefndin yfir áætlun næstliðins 
árs, geri upp árangurinn og endurskoði áætlunina það sem eftir er af starfstímanum.  
 
Í drögum að framkvæmdaáætlun fyrir seinni hluta ársins 2017 eru verkefni á borð við 
framkvæmdaáætlun 2018-2020, greinargerð um endurskoðun laga um vernd 
Breiðafjarðar, samantekt kynningarefnis vegna Ramsar auk fleiri smærri verkefna.  
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Afgreiðsla:  
Samþykkt að auka starfshlutfall ritara upp í 60% til áramóta og ritari fenginn til þess að 
vinna að verkefnum á framkvæmdaáætlun 2017. Formanni er falið að gera samning við 
Náttúrustofu Vesturlands.  
 
Fjárhagsáætlun 2017  
Drög að fjárhagsáætlun 2017 kynnt. 
Afgreiðsla:  
Drög samþykkt.   
 
Önnur mál  
Afgreiðsla: 
Verndaráætlun fyrir Flatey borin upp. Nefndarmenn hvattir til þess að lesa yfir áætlunina 
og gera athugasemdir. Ritari mun kalla eftir athugasemdum frá nefndarmönnum, 
samræma þær og senda á UST. Afgreitt í gegnum tölvupóst og formlega á næsta fundi.  
 
Fundi slitið kl. 12:00. 
 
Nefndin snæddi hádegisverð með fulltrúum sveitarstjórnar Reykhólasveitar og þakkar 
þeim fyrir áhugaverðar og upplýsandi umræður. Að fundi loknum fór nefndin í 
vettvangsferð undir leiðsögn Svavars Gestssonar. Farið var um Svínadal, Fellsströnd og 
Skarðsströnd og þakkar nefndin fyrir sérstaklega skemmtilega og fróðlega leiðsögn um 
fallegt svæði. 
 
Næsti fundur áætlaður 18. október í Stykkishólmi.  
 
 


