160. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 18. október 2017 í Stykkishólmi
Mætt: Erla Friðriksdóttir formaður, Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður, Róbert Arnar
Stefánsson, Eyjólfur Ingvi Bjarnason, Ragnhildur Sigurðardóttir, Eiríkur Snæbjörnsson og
Arnheiður Jónsdóttir.
Fundarritari: Theódóra Matthíasdóttir (TM)
Formaður setti fund kl. 10:30.
Fundargerð 159. fundar
Afgreiðsla: Fundargerðin var upplesin og samþykkt.
Fjármál
Drög að fjárhagsáætlun lögð fram
Afgreiðsla:
Drög samþykkt
Stjórnunar- og verndaráætlun fyrir Flatey
Afgreiðsla:
Nefndin gerði ýmsar athugasemdir sem sendar verða til Umhverfisstofnunar.
Erindi frá Svæðisskipulagsnefnd Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar: Ósk
um umsögn um svæðisskipulag Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar
Leitað eftir umsögn við svæðisskipulagstillögu og tilheyrandi umhverfisskýrslu.
Afgreiðsla:
Nefndin gerir ekki athugsemdir að svo stöddu en nefndarmenn munu kynna sér
tillögurnar betur næstu daga og senda ritara athugasemdir ef einhverjar verða.
Frestur til þess að gera athugasemdir er til 28. október.
Erindi frá Reykhólahreppi: ósk um umsögn um lýsingu vegna fyrirhugaðrar breytingar á
aðalskipulagi
Erindi lagt fram.
Afgreiðsla:
Nefndin vísar í fyrri athugasemdir sem hún hefur gert um veglínuna og ítrekar mikilvægi
þess að full fallaskipti séu tryggð. Nefndin leggur áherslu á að fram fari rannsóknir á
straumakerfum og setflutningi.
Breiðafjarðarnefnd hefur aðeins lögsögu um það sem snýr að fjörum og eyjum og tjáir sig
því ekki um aðra hluta mögulegra framkvæmda innan skipulagsins.
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Fornleifafélag Barðstrendinga og Dalamanna: verk- og tímaáætlun vegna minjakorts
Flateyjar
Verk- og tímaáætlun yfirfarin.
Afgreiðsla:
Áætlun samþykkt.
Fornleifafélag Barðstrendinga og Dalamanna: umsókn til minja- og sögurannsókna á
Staðarhóli í Saurbæ
Erindi lagt fram, umsókn og verkáætlun fyrir verkefnið.
Afgreiðsla:
Breiðafjarðarnefnd styrkir verkefnið ekki eins og það er lagt fram en nefndin er jákvæð
fyrir að taka upp endurskoðaða umsókn sem tengist verndarsvæði Breiðafjarðar með
beinum hætti.
Gróðurskýrsla á vegum Háskólaseturs Snæfellsness: staða
Theó gerir grein fyrir stöðu verkefnisins. Áætlað er að skýrslu verði skilað í síðasta lagi í
byrjun næsta árs.
Afgreiðsla:
Theó falið að fylgja málinu eftir.
Hlunnindabæklingur: staða
Enskt handrit í þýðingu.
Afgreiðsla:
Theó falið að fylgja málinu eftir.
Örnefnaskráning: staða
Ekki hafa borist svör um tímaáætlun verkloka á örnefnaskráningu frá Náttúrustofu
Vestfjarða.
Afgreiðsla:
Theó falið að óska eftir upplýsingum frá LMÍ um það hvað er búið að skrá og hvað vantar.
Nýting auðlinda Breiðafjarðar
Erla og Róbert gerðu grein fyrir erindum sem haldin voru á kynningarfundi um atvinnu- og
skipulagsmál í Stykkishólmi miðvikudaginn 4. október.
Afgreiðsla:
Jónas P. Jónasson frá Hafró gerði grein fyrir rannsóknum og nýtingu á hörpuskel á
Breiðafirði. Í fyrirsjáanlegri framtíð er ekki gert ráð fyrir að hægt verði að fara í
hörpuskeljaveiðar í einhverju magni. Tilraunaveiðar munu þó halda áfram á næstu árum.
Nauðsynlegt er að fara hægt í sakirnar þar sem um ágenga veiðiaðferð er að ræða.
Karl Gunnarsson frá Hafró sagði frá rannsóknum á klóþangi. Fyrsti áfangi þeirra rannsókna
snerist um að meta magn klóþangs í Breiðafirði. Það sama er nú í gangi fyrir þarann.
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Hafnar eru vaxtarmælingar á klóþangi en enn vantar allar rannsóknir á áhrifum á lífríkið í
heild sinni.
Róbert Stefánsson frá Náttúrustofu Vesturlands fjallaði um sjálfbærni og benti á að
sjálfbærnihugtakið næði yfir jafnvægi samfélags, umhverfis og efnahags og helst þyrftu
samfélagsþættirnir og efnahagsþættirnir allir að rúmast innan umhverfisþáttanna ef
sjálfbærni á að nást. Róbert bar upp þá spurningu hvort lífríkið bæri það magn þara- og
þangtekju sem stefnt er að? Hann spurði einnig hvort nýtingin verði sjálfbær og hvort hún
ógni ekki öðrum þáttum í vistkerfinu? Þang og þari eru uppstaða fæðu fyrir margar
tegundir m.a. hörpudisk og krækling og þaraskógarnir eru einnig búsvæði annarra
tegunda eins og t.d. smáþorska. Áhrif nýtingar þangs og þara hafa aldrei verið rannsökuð
hér á landi. Hann telur þó ekki ástæðu til að hafa áhyggjur af nytjaþörungum en
hugsanlega af öðru lífríki.
Önnur mál
Fjármál
Rætt var hvernig ráðstafa skyldi þeim fjármunum sem nefndin hefur yfir að ráða til
áramóta. Nokkrar hugmyndir komu upp s.s. jarða- og eigendaskrá (listi yfir jarðir og
tengiliði). Einnig var rædd hugmynd um kortlagningu áhugaverðra fuglaskoðunarstaða við
fjörðinn. Væri tækifæri fyrir sveitarfélög til uppbyggingar og myndi nýtast sem grunnur í
bæklingagerð.
Verndarsvæði í byggð
Á fyrstu árum Breiðafjarðarnefndar var mikið rætt um hvernig hægt væri að vernda gamla
þorpið í Flatey. Nú hafa verið sett lög um verndarsvæði í byggð og æskilegt væri að kanna
hvort Reykhólahreppur er byrjaður að huga að því að sækja um verndun vegna Flateyjar.
Vinnuhópur um þjóðgarðastofnun
Settur hefur verið saman vinnuhópur á vegum umhverfis- og auðlindaráðherra sem þegar
hefur fundað þrisvar vegna undirbúnings fagsstofnunar fyrir öll verndarsvæði á landinu.
Ætlunin er að sameina öll verndarsvæði undir einn hatt og gera má ráð fyrir að
verndarsvæði Breiðafjarðar fari þarna undir.
Fundi slitið kl. 13:40.
Næsti fundur áætlaður 28. nóvember.
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