202. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 25. apríl 2022, á Teams.

Mætt: Erla Friðriksdóttir formaður, Arnar Kristjánsson, Arnheiður Jónsdóttir, Karl
Kristjánsson, Valdís Einarsdóttir, Sigurður Halldór Árnason, Guðríður Þorvarðardóttir (vék af
fundi kl. 11.00) og Magnús A. Sigurðsson (mætti á fundinn kl. 10.30).
Forföll: Engin

Fundarritari: Jakob Stakowski
Formaður setti fund kl. 10.10

1. Fundargerð 201. fundar
Fundargerð 201. fundar nefndarinnar þann 5. apríl 2022.
Afgreiðsla:
Fundargerðin lesin upp og samþykkt.

2. Teamssvæði nefndarinnar
Á síðasta fundi var samþykkt að setja upp Teamssvæði fyrir nefndina.
Afgreiðsla:
Jakob bjó til Teamssvæði sem er tilbúið til notkunar. Jakob lagði til að nefndin bíði aðeins
með að nota Teamssvæðið. Ástæðan er að Microsoft mun uppfæra Teams fljótlega sem
opnar fyrir svokallað “shared channels”. Þessi uppfærsla mun gera notkun Teamssvæðis
mun auðveldari fyrir nefndarmenn þar sem þeir eru ekki með @nsv.is netfang.
Nefndarmenn munu geta notað Teamssvæðið á sínum eigin Teamsreikningi án þess að vera
gestur á @nsv.is svæðinu.

3. Gróðurfarsskýrsla
Á fundinum 5. apríl var rætt um gróðurfarsrannsókn sem Breiðfjarðarnefnd styrkti 2014.
Ákveðið var að Jakob kynni rannsóknina á næsta fundi.
Afgreiðsla:
Jakob kynnti nefndarmönnum rafræna útgáfu af rannsóknarskýrslunni. Ákveðið var að setja
pdf útgáfu á heimasíðu og senda svo tilkynningu á eftirfarandi aðila:

-

Sveitarfélög við Breiðafjörð
Náttúrustofur Vestfjarða og Vesturlands
Náttúrufræðistofnun Íslands

Rætt var um mögulegt framhald á gróðurfarsrannsóknum með áherslu á eyjar á
norðanverðum Breiðafirði. Þessari umræðu var vísað áfram í lið 7 - verndaráætlun.

4. Staða örnefnaverkefnis
Rætt var um stöðu örnefnaverkefnis á síðasta fundi 5. apríl. Jakob kannaði stöðuna á milli
funda.
Afgreiðsla:
Jakob sagði frá tölvupóstasamskiptum sem fyrrverandi starfsmaður Breiðafjarðarnefndar
átti við Náttúrufræðistofnun Íslands í desember 2021. Samkvæmt því mun verkefnið klárast
á næstu þremur árum.
Nefndin ákvað að athuga nánar með stöðu verkefnis og leggur áherslu á mikilvægi þess að
klára verkefnið. Jakob mun setja sig í samband við Þorvald Þór Björnsson á NÍ til að kanna
hvort hann geti komið á fund Breiðafjarðarnefndar til að ræða stöðu og framhald
verkefnisins.

5. Bæklingar - Pöntun
Á síðasta fundi Breiðafjarðarnefndar var ákveðið að Jakob kannaði kostnað við
endurprentun bæklinga. Auk þess var ákveðið að Jakob skoðaði hvort það sé skráð í gögnum
nefndar hvert bæklingum hefur dreift við verndarsvæðið og víðar.
Afgreiðsla:
Jakob sagði frá samskiptum sínum við prentsmiðjuna. Hann fann ekki gögn um dreifingu
bæklinga þannig að líklega hafa þær upplýsingar ekki verið skráðar. Jakob útbýr skjal með
yfirliti um þá sem fá afhenta bæklinga, sem og um fjölda bæklinga af hverri gerð sem fara á
hvern stað. Skjalið verður gert aðgengilegt fyrir meðlimi Breiðafjarðarnefndar.
Nefndin ákvað fjölda bæklinga sem þarf að endurprenta. Jakob verður í sambandi við
prentsmiðjuna til að ganga frá pöntun.

6. Vettvangsferð sumar 2022
Umræða um vettvangsferð sem hófst á síðasta fundi var tekin aftur upp.

Afgreiðsla:
Ákveðið var að fara í eins eða tveggja daga vettvangsferð dagana 22.-23. ágúst 2022.
Heimsótt verða svæði í Reykhólahreppi og Dalabyggð.
Karl og Valdís gera tillögu að áætlun fyrir ferðina.
Arnar mun skoða möguleika á að leigja rútu frá Grundarfirði.
Jakob mun fá tilboð í gistingu á svæðinu.
Eins og undanfarin á verður ráðherra boðið í vettvangsferðina.

7. Verndaráætlun
Breiðafjarðarnefnd rýndi í verndaráætlun fyrir Breiðafjörð á síðasta fundi og ákvað að
nefndarmenn skoðuðu hana betur milli funda. Haldið var áfram með umræðu um verkefni
sem nefndin gæti mögulega styrkt á þessu eða næsta almanaksári.
Afgreiðsla:
Nefndarmenn ræddu nokkrar hugmyndir um möguleg rannsóknarverkefni. Þar á meðal var
rætt um rannsóknir um útbreiðslu framandi og ágengra tegunda eða að ráðast í framhald á
rannsóknum á gróðurfari, sbr. lið 3 í fundargerð. Sigurður setur sig í samband við
Náttúrustofu Vesturlands til að ræða og útfæra þessa möguleika.
Jakob kannar stöðu á ritun bókarinnar „Saga Breiðfirðinga II” eftir Sverri Jakobsson.
Breiðafjarðarnefnd styrkti fyrsta bindi.
Jakob mun skoða möguleika á að búa til húsaskrá fyrir Breiðafjörð.

8. Fjármál
Yfirlit yfir fjármál nefndarinnar lagt fram og það rætt.
Afgreiðsla:
Fjármál voru tekin fyrir með tilliti til styrkjamöguleika á þessu ári. Fjárhagsáætlunin var
uppfærð meðal annars til að kanna svigrúm fyrir mögulegar styrkveitingar.

9. Önnur mál

Jakob spurði nefndarmenn út í gerð starfsskýrslunnar fyrir almanaksárið 2021. Hann mun
vinna að henni og senda nefndarmönnum til yfirlestrar. Stefnt er á afhendingar hennar í
júní.

Næsti fundur verður 17. maí, á Teams, kl. 10.30.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 12.00.

