162. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 16. febrúar 2018 í Stykkishólmi
Mætt: Erla Friðriksdóttir formaður, Arnheiður Jónsdóttir, Róbert Arnar Stefánsson,
Ragnhildur Sigurðardóttir og Magnús A. Sigurðsson.
Eiríkur Snæbjörnsson, Eyjólfur Bjarnason og Guðríður Þorvarðardóttir forfölluðust.
Fundarritari: Theódóra Matthíasdóttir (TM)
Formaður setti fund kl. 10:30.
Fundargerð 161. fundar
Afgreiðsla: Fundargerðin var upplesin og samþykkt.
Aðalskipulag Snæfellsbæjar
Umsögn um aðalskipulag Snæfellsbæjar
Afgreiðsla:
Breiðafjarðarnefnd bendir á að í kafla 4.2.1. er ekki minnst sérstaklega á vernd
Breiðafjarðar skv. lögum nr. 54/1995. Þá má benda á að afmörkun verndarsvæðisins á
uppdrætti er ekki í samræmi við túlkun laga um vernd Breiðafjarðar þar sem verndin
nær aðeins til allra eyja, hólma og skerja á Breiðafirði ásamt fjörum í innri hluta
fjarðarins.
Reglugerð um öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni og aflaráðgjöf
Hafrannsóknarstofnunar um töku þangs
Reglugerð lögð fram
Afgreiðsla:
Í ljósi meginreglna umhverfisréttar, sbr. II. kafla laga nr. 60/2013 um náttúruvernd, telur
Breiðafjarðarnefnd að ráðgjöf Hafrannsóknarstofnunar um hámarksafla klóþangs árið
2018 sé nokkuð brött miðað við hvað takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um lífríki
fjarðarins í heild sinni. Engar rannsóknir hafa verið gerðar á heildaráhrifum þörungatekju
á lífríki fjarðarins og hvaða staðbundnu eða kerfisbundnu áhrif tvöföldun á töku
klóþangs muni hafa á annað lífríki. Breiðafjarðarnefnd bendir á að ekki er hægt að
nálgast allt það lífmagn þangs í firðinum sem áætlað er að þar sé að finna og er því
mögulegt að gengið verði of nærri þangi og öðru lífríki á þeim svæðum sem auðvelt er
að nálgast það. Nefndin veltir fyrir sér hvort áætlað hafi verið hversu hátt hlutfall af
klóþangi fjarðarins er aðgengilegt fyrir þangpramma. Ef svo er, þá óskar nefndin eftir að
fá þær upplýsingar.
Samkvæmt lögum um öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni skyldi rannsóknaáætlun liggja
fyrir um liðin áramót. Breiðafjarðarnefnd óskar eftir upplýsingum um stöðu
rannsóknaáætlunarinnar og að fá hana senda þegar hún liggur fyrir. Nefndin ítrekar
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mikilvægi slíkrar áætlunar, auk þess sem hún leggur áherslu á að eftirliti með öflun
sjávargróðurs verði sinnt eins og gert er ráð fyrir í lögum og reglugerð.
Samþykkt að senda erindi til Hafrannsóknastofnunar, Arnórs Snæbjörnssonar
lögfræðings hjá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra og umhverfis- og auðlindaráðherra.
Greinargerð Breiðafjarðarnefndar um breytingar á lögum um vernd Breiðafjarðar og
setningu reglugerða: drög kynnt
Afgreiðsla:
Samþykkt að senda drög á nefndarmenn og óska eftir athugasemdum. Samþykkt að
senda umhverfis- og auðlindaráðherra bréfið eftir lokayfirlestur.
Tilnefning á Ramsarskrá: næstu skref
Afgreiðsla:
Nefndin taki saman upplýsingar fyrir sveitarfélög um afleiðingar
Ramsarskrá. Upplýsingarnar yrðu sendar á nýjar sveitarstjórnir seinni
kjölfarið yrðu haldnir kynningarfundir haustið 2018 um sérstöðu
Breiðafjarðar og í hverju tilnefning á Ramsarskrá felst. Í lok árs verði
ráðherra um að tilnefna Breiðafjörð á Ramsarskrá.

tilnefningar á
part sumars. Í
verndarsvæðis
send tillaga til

Jarða- og eigendaskrá: yfirlit yfir stöðu mála
Afgreiðsla:
Farið var yfir svör frá sveitarfélögum og nefndin vinnur málið áfram.
Örnefnaskráningar í Svefneyjum: niðurstöður kynntar
Afgreiðsla:
Nefndin þakkar Þórði Sveinbjörnssyni fyrir framtakið og sérlega vandaða vinnu sem
vonandi verður fyrirmynd fyrir aðra. Afraksturinn verður á heimasíðu nefndarinnar.
Gróðurfarsrannsóknir á Breiðafirði: kynning á stöðu
Drög að skýrslu kynnt
Afgreiðsla:
Stefnt er að kynningu á lokaskýrslu á næsta fundi nefndarinnar.
Vinnureglur vegna styrkúthlutana: drög kynnt
Afgreiðsla:
Vinnureglur samþykktar og verða birtar á heimasíðu nefnarinnar.
Vinnureglur vegna byggingaleyfa eða mannvirkjagerðar: endurskoðun
Afgreiðsla:
Endurskoðað og samþykkt. Birt á heimasíðu.
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Framkvæmdaáætlun Breiðafjarðarnefndar 2018-2021: drög kynnt
Drög lögð fram
Afgreiðsla:
Drög send í tölvupósti til nefndarmanna og lögð fram til samþykktar á næsta fundi
nefndarinnar.
Fjárhagsáætlun Breiðafjarðarnefndar 2018: drög
Drög lögð fram
Afgreiðsla:
Samþykkt að vinna áfram og taka fyrir á næsta fundi.
Öryggis- og umgengnisbæklingur
Róbert kynnti stöðu og lagði til breytingar frá upprunalegri hugmynd að bæklingi.
Afgreiðsla:
Samþykkt að vinna áfram
Vettvangsferð 2018
Afgreiðsla:
Lagt til að vettvangsferð verði farin í lok ágúst um Þorskafjörð, Gröf, Siglunes og
Skálmanesmúla svo eitthvað sé nefnt.
Mál til kynningar
Byggingaleyfi Minjaverndar í Flatey fellt úr gildi
Tilnefning nýs varamanns í Breiðafjarðarnefnd
Vegna fráfalls Signýjar Magnfríðar Jónsdóttur hefur nýr varamaður verið skipaður fyrir
Reykhólahrepp í Breiðafjarðarnefnd, þ.e. Rebekka Eiríksdóttir.
Önnur mál
Sýnileiki Breiðafjarðarnefndar og kynning á sérstöðu Breiðafjarðar
Ragnhildur Sigurðardóttir lagði til við nefndina að skoða samstarf við gestastofu
Snæfellsness um kynningu á sérstöðu svæðisins. Bæklingar og kynningarefni er þegar til
og hægt væri að dreifa til gesta auk þess að nýta sér aðra miðlunarmöguleika sem eru til
staðar.
Fundi slitið kl. 14:50
Næsti fundur áætlaður 17. apríl.
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