189. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 7. apríl 2021, á Teams
Mætt: Erla Friðriksdóttir formaður, Guðríður Þorvarðardóttir, Ragnhildur Sigurðardóttir,
Arnheiður Jónsdóttir, Róbert Arnar Stefánsson, Karl Kristjánsson og Magnús A.
Sigurðsson.
Eyjólfur Bjarnason tilkynnti forföll.
Fundarritari: Theódóra Matthíasdóttir (TM)
Formaður setti fund kl. 10:30.
Fundargerð 188. fundar
Afgreiðsla:
Fundargerð lesin upp og samþykkt.
Erindi frá UST: Tillaga að friðlýsingu þjóðgarðs á Vestfjörðum
Lögð fram tillaga að friðlýsingu þjóðgarðs á sunnanverðum Vestfjörðum.
Afgreiðsla:
Nefndin fagnar hugmyndum um fyrirhugaðan þjóðgarð, enda líkur á að stofnun hans
geti orðið til góðs fyrir umhverfi og samfélag á Vestfjörðum. Nefndin telur þær einnig
falla vel að niðurstöðum Breiðafjarðarnefndar um framtíð Breiðafjarðar, sbr.
http://www.breidafjordur.is/wpcontent/uploads/2021/01/20210119_framtid_Breidafjardar_2021.pdf.

Breiðafjarðarnefnd bendir á að í auglýsingunni er hvergi minnst á verndarsvæði
Breiðafjarðar, sbr. málsgreinina í 1. gr. „Þjóðgarðurinn er fyrsti þjóðgarðurinn á
Vestfjörðum og innan marka hans eru friðland og tvö náttúruvætti sem áður voru
friðlýst.“ Nefndin telur mikilvægt að fjallað sé um hvernig tilvonandi þjóðgarður skarast
á við verndarsvæði Breiðafjarðar og lögin sem um það fjalla (nr. 54/1995).
Í 7. gr. auglýsingarinnar, þar sem fjallað er um rannsóknir og vöktun, kemur fram að
Náttúrufræðistofnun Íslands beri ábyrgð á vöktun á verndarsvæðinu og þar vísað til 74.
gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013.
Náttúrufræðistofnun Íslands er óumdeilanlega höfuðstofnun á sviðinu og skv. greininni
ber hún ábyrgð á vöktun lykilþátta íslenskrar náttúru að því marki sem hún er ekki falin
öðrum stofnunum með lögum. Minnt er á að fleiri stofnanir hafa lagahlutverk þegar
kemur að vöktun náttúrunnar, þar á meðal Hafrannsóknastofnun (sbr. 5. gr. laga nr.
112/2015 um Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna) og
náttúrustofur (sbr. 4. og 11. gr. laga nr. 60/1992 um Náttúrufræðistofnun Íslands og
náttúrustofur). Nærtækt væri að fela Náttúrustofu Vestfjarða verkefni í fyrirhuguðum
þjóðgarði, enda kemur fram í áðurnefndri grein að Náttúrufræðistofnun Íslands geti haft
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samstarf við aðra aðila um vöktun og geti falið t.d. náttúrustofum að annast tiltekna
þætti hennar.
Landvarsla á Breiðafirði
Breiðafjarðarnefnd óskaði eftir því við umhverfis- og auðlindaráðuneytið að það veitti
fjármagni til landvörslu við Breiðafjörð sumarið 2021, eins og tvö síðastliðin ár. Svar
hefur borist frá ráðuneytinu sem samþykkti að styðja við landvörslu á Breiðafirði með 5
milljón króna framlagi sumarið 2021. Verkefnið verður unnið í samstarfi við
Umhverfisstofnun með svipuðum hætti og síðasta ár.
Afgreiðsla:
Breiðafjarðarnefnd fagnar fjárveitingu til landvörslu á Breiðafirði enda um mikilvægt
verkefni að ræða fyrir verndarsvæði Breiðafjarðar.
Hugmyndir Breiðafjarðarnefndar ræddar fyrir fyrirhugaðan fund með fulltrúum
Umhverfisstofnunar í kjölfar þessa fundar.
Framtíð Breiðafjarðar: erindi frá Stykkishólmsbæ
Á 395. fundi bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar, 28. janúar 2021, var samþykkt að senda
Breiðafjarðarnefnd bókanir frá 394. fundi bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar vegna
umsagnar um skýrslu Breiðafjarðarnefndar um framtíð Breiðafjarðar.
Á 396. fundi bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar var lögð fram bókun varðandi lokaskýrslu
Breiðafjarðarnefndar um framtíð Breiðafjarðar.
Afgreiðsla:
Bókanir lagðar fram til kynningar. Breiðafjarðarnefnd bendir á að lokasamantekt og
niðurstöðum nefndarinnar vegna framtíðar Breiðafjarðar var skilað til umhverfis- og
auðlindaráðherra þann 19. janúar 2021. Breiðafjarðarnefnd fundaði í kjölfarið með
ráðherra þann 22. janúar. Skýrslan var einnig birt á heimasíðu Breiðafjarðarnefndar.
Niðurstöður nefndarinnar í lokaskýrslu byggðu á þeim umsögnum sem þá höfðu borist
nefndinni frá Stykkishólmsbæ.
Bókunum um framtíð Breiðafjarðar frá 395. fundi og 396. fundi bæjarstjórnar
Stykkishólmsbæjar verður komið áfram til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins.
Önnur mál.
Endurnýja þarf skilti Breiðafjarðarnefndar við Súgandisey.
Skilti við Brjánslæk bíður uppsetningar þar til endurbótum á hafnarsvæði þar er lokið.
Fundi slitið kt. 11:35.
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