203. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 17. maí 2022, á Teams
Mætt: Erla Friðriksdóttir formaður, Karl Kristjánsson, Valdís Einarsdóttir, Sigurður Halldór
Árnason, Guðríður Þorvarðardóttir og Magnús A. Sigurðsson
Þorvaldur Þór Björnsson mætti á fundinn kl. 10.30 til að kynna stöðu örnefnaverkefnis.

Forföll: Arnheiður Jónsdóttir og Ólafur Helgi Haraldsson varamaður hennar. Arnar
Kristjánsson boðaði forföll með litlum fyrirvara og ekki náðist í varamann hans.

Fundarritari: Jakob Stakowski

Formaður setti fund kl. 10.30
Dagskrá var breytt til að gefa Þorvaldi Þór orðið í upphafi fundar.

1. Staða örnefnaverkefnis
Þorvaldur Þór mætti á fundinn til að upplýsa nefndarmenn um stöðu örnefnaverkefnis sem
hann hefur unnið á síðustu árum. Verkefnið snýst um að skrá og kortleggja örnefni á
verndarsvæði Breiðafjarðar.
Afgreiðsla:
Þorvaldur Þór sagði að verkefnið muni klárast á næstu þrem árum. Hann er búinn að safna
þúsundum örnefna með hjálp heimildamanna á svæðinu. Hann hefur klárað að safna að
Reykhólum og mun næst leggja áherslu á norðanverðan fjörðinn. Hann á eftir að skrá
örnefni á ströndinni frá Teigsskógi í Þorskafirði vestur að Látrabjargi.

2. Fundargerð 202. fundar
Fundargerð 202. fundar nefndarinnar þann 25. apríl 2022.
Afgreiðsla:
Fundargerðin lesin upp og samþykkt.

3. Staða bæklinga
Á síðasta fundi ákvað nefndin að panta fleiri eintök hlunnindabæklings.

Afgreiðsla:
Jakob upplýsti um stöðu pöntunar. Bæklingarnir hafa þegar verið afhentir og eru komnir í
geymslu Breiðafjarðarnefndar í Stykkishólmi.

4. Vettvangsferð sumar 2022
Fjallað var um vettvangsferð nefndarinnar sem fyrirhuguð er sumarið 2022.
Afgreiðsla:
Í framhaldi af umræðu frá síðasta fundi voru framkvæmd og dagskrá vettvangsferðarinnar
rædd áfram.

5. Breyting á deiliskipulagi Víkurhverfis í Stykkishólmsbæ
Stykkishólmsbær sendi til umsagnar tillögu að breytingu á deiliskipulagi Víkurhverfis.
Breiðafjarðarnefnd hefur frest til 7. júní til að gera umsögn.
Afgreiðsla:
Nefndin ræddi skipulagstillöguna og mun gera nokkrar athugasemdir sem nefndin telur
mikilvægt í ljósi staðsetningar Víkurhverfis við verndarsvæði Breiðafjarðar.

6. Umsókn frá Asco Harvester ehf. um leyfi til rannsókna og nytja á stórþara
(Laminaria hyperborea) og hrossaþara (Laminaria digitata) við sunnanverðan
Breiðafjörð.
Breiðafjarðarnefnd fékk til umsagnar umsókn Asco Harvester um leyfi til nytja á stórþara og
hrossaþara við sunnanverðan Breiðafjörð. Frestur til að skila umsögn er 17. maí.
Afgreiðsla:
Nefndin ræddi drög sem starfsmaður nefndarinnar lagði fyrir á fundinum og gerði nokkrar
breytingar sem Jakob mun fylgja eftir áður en umsögninni verður skilað til ráðuneytis (MAR).

7. Rannsóknatillögur
Á síðasta fundi Breiðafjarðarnefndar komu fram hugmyndir að fjórum rannsóknum sem
nefndin gæti styrkt á þessu almanaksári. Hugmyndir voru kannaðar betur milli funda og
umræða tekin upp á ný.

Afgreiðsla:
Nefndin ræddi hugmyndirnar á fundinum.
Örnefnaverkefnið: Þorvaldur Þór Björnsson mætti í eigin persónu til að upplýsa um stöðu
verkefnis og var sú kynning tekin fyrir undir 1. dagskrárlið - Staða örnefnaverkefnis.
Húsaskrá: Tillaga um húsakrá fyrir byggð á verndarsvæðinu var rædd. Jakob sýndi
nefndarmönnum bók með húsaskrá fyrir Stykkishólmsbæ til samanburðar
verkefnistillögunni.
Sverrir Jakobsson - Saga Breiðfirðinga II: Nefndin styrkti útgáfu fyrsta bindis Sögu
Breiðfirðinga. Jakob athugaði um stöðu annars bindis en náði ekki sambandi við Sverri fyrir
þennan fund.
Gróðurfarsrannsókn í Breiðafirði:
Sigurður kannaði betur gróðurfarsrannsóknartillögu á milli funda. Sigurður setti sig í
samband við forstöðumann Náttúrustofu Vesturlands (NSV) til að vinna rannsóknartillögu og
drög að útfærslu.
Sigurður sagði frá samskiptum sínum við forstöðumann NSV og ákvörðun þeirra að láta
Náttúrustofu Vestfjarða vinna verkefnið þar sem hún hefur unnið sambærileg
rannsóknarverkefni áður. Í kjölfar gerði Náttúrustofa Vestfjarða kostnaðaráætlun sem
Sigurður sýndi nefndinni á fundinum. Breiðafjarðarnefnd ákvað að loknum að kanna og
undirbúa þessa rannsóknartillögu betur.

8. Starfsskýrsla
Jakob vann í starfsskýrslu Breiðafjarðarnefndar fyrir almanaksárið 2021 á milli funda.
Afgreiðsla:
Jakob sagði frá stöðu starfsskýrslunnar. Hann mun vinna hana áfram og reynir að ganga frá
henni fyrir næsta fund. Nefndin reiknar með að geta skilað skýrslu til ráðherra í júní.

9. Önnur mál
Engin önnur mál voru rædd.

Næsti fundur verður 30. maí, á Teams, kl. 10.30.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 12.30.

