164. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 27. júní 2018 í Stykkishólmi
Mætt: Erla Friðriksdóttir formaður, Arnheiður Jónsdóttir, Róbert Arnar Stefánsson,
Ragnhildur Sigurðardóttir, Eiríkur Snæbjörnsson, Eyjólfur Bjarnason og Magnús A.
Sigurðsson.
Fundarritari: Theódóra Matthíasdóttir (TM)
Formaður setti fund kl. 10:30.
Fundargerð 163. fundar
Afgreiðsla: Fundargerðin var upplesin og samþykkt.
Styrkumsókn frá Hafrannsóknastofnun: Umsókn um styrk til Breiðafjarðarnefndar fyrir
rannsókn á vistfræði strandsvæða í Breiðafirði
Óskað eftir styrk að upphæð 2.000.000 kr. til rannsókna á vistfræði strandsvæða.
Afgreiðsla:
Málinu frestað og óskað eftir frekari upplýsingum.
Styrkumsókn frá rannsóknasetri Háskóla Íslands á Vestfjörðum: Umsókn um styrk til
rannsóknar á búsvæðanotkun fiskseiða
Óskað eftir styrk að upphæð 1.900.000 kr. til rannsókna á búsvæðanotkun fiskseiða.
Afgreiðsla:
Samþykkt.
Styrkumsókn frá Kevin Martin neðansjávarfornleifafræðingi: Umsókn um styrk til
rannsóknar á flaki hollenska verslunarskipsins „Melckmeyt“.
Óskað eftir styrk að upphæð 1.250.000 kr.
Afgreiðsla:
Hafnað.
Styrkumsókn frá Sólveigu Önnu Pálsdóttur: Umsókn um styrk til að sækja Ainu Fish
Leather iðnvinnustofu.
Afgreiðsla:
Breiðafjarðarnefnd telur verkefnið ekki falla undir verksvið nefndarinnar og þar af
leiðandi ekki styrkhæft.
Tímabundin aukning starfshlutfalls ritara: verkefnalisti.
Verkefnalisti lagður fram, yfirlit yfir verkefni á framkvæmdaáætlun nefndarinnar fyrir
árið 2018.
Afgreiðsla:
Samþykkt að auka starfshlutfall ritara nefndarinnar upp í 80% tímabundið frá
september-desember 2018.
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Fjárhagsáætlun 2018
Fjárhagsáætlun lögð fram.
Afgreiðsla:
Samþykkt.
Erindi frá Umhverfis- og auðlindaráðuneyti: Forkaupsréttur ríkissjóðs í Svefneyjum –
ósk um umsögn.
Erindi langt fram.
Afgreiðsla:
Breiðafjarðarnefnd álýtur að ekki sé þörf á því að beita forkaupsrétti.
Erindi frá Skipulagsstofnun: Vestfjarðavegur (60) um Dynjandisheiði og Bíldudalsvegur
- beiðni um umsögn
Afgreiðsla:
Þar sem veglínur A2 og F skerða verndargildi svæðisins verulega telur Breiðafjarðarnefnd
veglínu A3 einu leiðina sem til greina komi miðað við fyrirliggjandi gögn.
Vatnsfjörður er bæði friðlýst svæði (Stj.tíð. B nr. 96/1975. Sérprentun nr. 243. auglýsing
um friðland í Vatnsfirði) og hluti af verndarsvæði Breiðafjarðar (lög nr. 54/1995).
Erindi frá sveitarstjórn Reykhólahrepps: Þorpið í Flatey – tillaga að verndarsvæði í
byggð – kynning vinnslutillögu
Tillaga lögð fram.
Afgreiðsla:
Breiðafjarðarnefnd fagnar því að verið sé að vinna að verndarsvæði í byggð í Flatey.
Erindi frá Vesturbyggð: skipulagsáætlun fyrir Flókalund – ósk um umsögn
Afgreiðsla:
Hótelsvæðið sem um ræðir nær ekki að verndarsvæði Breiðafjarðar sem skv. lögum nr.
54/1995 nær til allra eyja, hólma og skerja á Breiðafirði ásamt fjörum í innri hluta
fjarðarins. Svæðið í fjörunni sem afmarkað er með hring liggur þó innan verndarsvæðis
Breiðafjarðar en ekkert er fjallað um það í tillögunni.
Breiðafjarðarnefnd ítrekar ósk sína eftir ítarlegri skýringarmyndum og frekari
upplýsingum um það sem snertir fjöruna og frárennslismál (sbr. umsögn um
skipulagsáætlun dags. 26. apríl 2018).
Breiðafjarðarnefnd vill einnig koma eftirfarandi ábendingum á framfæri:
 Í kafla 1.1. má lagfæra lýsingu á staðsetningu.
 Varðandi kafla 2.4: Ekki er um endurskoðun á stjórnunar- og verndaráætlun
friðlandsins í Vatnsfirði að ræða heldur er verið að vinna fyrstu áætlunina.
 Kafli 2.4: Lög um vernd Breiðafjarðar eru nr. 54/1995.
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Kafli 4.2: Líklega er verið að tala um Minjastofnun Íslands en ekki
Fornminjastofnun.

Reglugerð um öflun sjávargróðurs og aflaráðgjöf Hafró: svör við erindi
Breiðafjarðarnefndar
Afgreiðsla:
Breiðafjarðarnefnd þakkar Hafrannsóknastofnun fyrir upplýsingar um vöktunarverkefni
sem tengjast þangi og þara og lýsir yfir ánægju með þessi áform. Ennfremur óskar
nefndin eftir upplýsingum um hvort það sé rétt að upptalin verkefni séu hugsuð sem
reglubundin vöktunarverkefni til framtíðar.
Fornleifafélag Barðstrendinga og Dalamanna – staða verkefna
Afgreiðsla:
Breiðafjarðarnefnd þakkar fyrir upplýsingar um stöðu verkefna.
Ábending frá Umhverfisstofnun: Skilti liggur niðri við Brjánslæk
Afgreiðsla:
Nefndin þakkar fyrir ábendinguna og mun bregðast við hið fyrsta.
Vettvangsferð 2018
Afgreiðsla:
Vettvangsferð verður farin 15. og 16. ágúst. Lagt af stað frá Stað í Reykhólahrepp og
keyrt að Flókalundi með viðkomu í Hlíð, Bjarkalundi, Kvígindisfirði, Bæ, Skálmarnesmúla,
Firði og Brjánslæk. Seinni daginn verði fundað með umhverfis- og auðlindaráðherra í
Flókalundi og Siglunes heimsótt.
Samningur Breiðafjarðarnefndar og Náttúrustofu Vesturlands
Umhverfis- og auðlindaráðuneyti hyggst gera nýjan samning við Náttúrustofu
Vesturlands vegna þjónustu við Breiðafjarðarnefnd. Samningurinn kæmi í stað
núgildandi samnings nefndarinnar og Náttúrustofu sem undirritaður var 21. maí 2001 og
tók gildi 1. júní sama ár. Í samningnum er kveðið á um sex mánaða uppsagnarfrest.
Afgreiðsla:
Breiðafjarðarnefnd samþykkir að segja upp núverandi samningi við Náttúrustofu
Vesturlands.
Breiðafjarðarnefnd og Þjóðgarðastofnun
Afgreiðsla:
Samþykkt að senda ráðherra bréf varðandi stöðu nefndarinnar í stjórnkerfinu og óska
eftir óformlegum fundi í Flókalundi um málefni nefndarinnar.
Mál til kynningar
 Reglugerð um sæstrengi og neðansjávarleiðslur
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Önnur mál
 Kynning á drögum að rýni Multiconsult á veglagningakostum fyrir Vestfjarðaveg í
Reykhólahreppi.
 Vefmyndavél á Breiðafirði, t.d. af arnarhreiðri.
 Árið 2019 verður haldin strandmenningarhátíð á Snæfellsnesi. Erlingur hjá Vör
hefur unnið fjöruvísi um fjörur við Breiðafjörð. Hefur áhuga á að búa til úr þessari
skýrslu kennsluefni.
 Heimsmarkmið Sameinuðu Þjóðanna sem leiðarljós fyrir Breiðafjarðarnefnd.
Fundi slitið kl. 14:30
Næsti fundur áætlaður 16. ágúst.
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