Fundargerð aðalfundar LSG 13.06 2007
KL. 18.00 í húsi Nýherja við Borgartún
Fundarstjóri: Jón Freyr Þórarinsson.
1) Skýrsla formanns, Erlings Ásgeirssonar:
Fréttir höfðu borist af veðri í Aðalvík, tveggja stiga hiti og snjór niður í miðjar hlíðar.
Formaður sýndi mörk friðlandsins en gat þess að landeigendur í Jökulfjörðum utan
friðlands gætu sótt um aðild ef þeir óskuðu þess.
Landeigendafélagið var stofnað áður en landið var gert að friðlandi.
Meðal þess sem stjórnin hefur sinnt s.l. ár:
 Vinna í Hornstrandanefnd, en þar var m.a. veitt leyfi fyrir flotbryggju á
Hesteyri, leyfi til að endurbyggja Húsatún á Látrum, leyfi til gistiaðstöðu á
Hornbjargsvita
 Þrýsta á að áætlunarferðum verði haldið uppi yfir sumarmánuðina.Sjóferðir
Hafsteins og Kiddýjar munu halda uppi ferðum til Aðalvíkur tvisvar í viku,
Hesteyrar oftar og tvisvar í Hornvík. Nánari upplýsingar á vef Sjóferða.
 Fylgja eftir samþykkt akstursreglna á svæðinu
 Þorvarði Jónssyni falið að vinna áfram í nefnd um endurheimt réttar
sjávarjarða til útræðis.
2) Skýrsla gjaldkera, Guðríðar Benediktsdóttur:
Tekjur voru greidd félagsgjöld kr. 89.000.- Gjöld voru kr. 19.144.
Eign félagsins er kr. 420.363.Ræddar voru skýrslur formanns og gjaldkera, einkum var rætt um aksturs- og
byggingareglur, en síðan voru báðar skýrslurnar samþykktar og þökkuð greinagóð
uppsetning á skýrslunum.
3) Stjórnin var endurkosin með lófataki svo að áfram sitja:
Erling Ásgeirsson formaður, Guðríður Benediktsdóttir gjaldkeri, Magnús
Guðmundsson varaformaður, Matthildur Guðmundsdóttir ritari og Sölvi Sólbergsson
meðstjórnandi.
4) Önnur mál:
Þorvarður Jónsson skýrði frá stöðu mála varðandi endurheimt réttar
sjávarjarða til útræðis SES. Aðalfundur samtakanna var 29. des. ´05.Unnin
hefur verið skrá yfir allar jarðir sem liggja að sjó og eru þær taldar vera 2240
.Athugasemdir voru gerða vegna frumvarps á Alþingi um m.a. fiskirækt,
fiskeldi og silungsveiði. Sífellt þarf að minna á rétt sjávarjarða. Ragnar
Aðalsteinsson er ráðgefandi SES. Samfylkingin styður rétt eigenda
sjávarjarða.
5) Jón Björnsson flutti skýrslu landvarðar.
Hann sagði að oft hefði mátt reikna með fjölgun ferðamanna á svæðið ef gott
veður hefði verið árið áður, en það hefði ekki orðið sumarið 2005, því að þeim
fækkaði.

Fólk óttast vont veður á Hornströndum og fer annað.
Erfitt er að fylgjast með talningu ferðamanna sem koma frá Norðurfirði.
Talið er að ferðamenn á svæðinu hafi verið um 4000 manns. 1000 gistinætur voru á
tjaldstæðinu í H0fn, en þar er stöðug fjölgun frá ári til árs. Á mörgum öðrum stöðum
er fámennt.
Framlag frá Umhverfisstofnun til friðlandsins er kr. 800.000.- og Ísafjarðarbær leggur
til álíka upphæð.Ísafjarðarbær getur sótt um styrki til svæðisins en ekki
Umhverfisstofnun. Styrkir hafa aukist.
Sótt var um styrki til ýmissa endurbóta á svæðinu.
Lagaðir voru göngustígar í Veiðileysufirði svo að nú er samfelldur göngustígur upp í
Hafnarskarð.
Gert við ræsi og göngustíg fyrir ofan byggðina á Hesteyri og upp í Hesteyrarskarð.
Lagaður stígur umhverfis byggðina á Hesteyri vegna aukningar ferðamanna þar.
Vegna komu fjölda skemmtiferðaskipa til Ísafjarðar er erfiðara að halda uppi föstum
áætlunarferðum i friðlandið, þar sem nota þarf nær alla tiltæka báta til að sigla um
Djúpið með ferðamenn af skemmtiferðaskipunum.
Landvarsla verður svipuð og árið áður þ.e. í júlí og fram yfir verslunarmannahelgi.
Albertína Elíasdóttir verður landvörður á Hesteyri á álagstímum og Kristín mun hafa
umsjón með Fljótavík og Aðalvík.
Styrkur fékkst til að koma upp vatnssalerni í Hornvík, en skoða þarf vel hvernig
rekstur getur orðið á vatnssalerni. Gerð verður úttekt í sumar um hvar það eigi að
standa og áætlað að reisa það sumarið 2007.
Styrkur fékkst til að búa til fjögur stór upplýsingaskilti, þar sem fram komi
ráðleggingar um umgengni og fleira er varða svæðið. Þau verða hönnuð í sumar.
Umgengni hefur batnað í Hornvík, enda talsvert eftirlit þar, en í Aðalvík er umgengni
ekki eins góð, en þar er líka lítið eftirlit.
Rætt hefur verið um að stækka stöðu landvarðar og að hún verði jafnvel gerð að
heilsársstöðu, vonandi strax árið 2007.
Nú er að hefjast undirbúningur að gerð aðalskipulags fyrir friðlandið og nærliggjandi
svæði. Lögð verður áhersla á að hafa góða samvinnu við landeigendur.
5) Frjálsar umræður:
Jón Freyr stakk upp á að ruslapokar væru gefnir á ferðaskrifstofu Vestfjarða og um
borð í bátunum sem flytja fólk inn í friðlandið.
Ólöf spurði hvort einhver hefði uppdrátt af kirkjugarðinum á Stað, hvort hugsanlegt
væri að presturinn í Bolungavík vissi eitthvað um hvert væri hægt að leita.
Rætt var um að flugumferð myndi aukast, en það væri óöryggi við lendingu í
Hornvík.
Húseigendur voru hvattir til að sjá um að viðhalda götum og stígum heim að húsum
sínum.
Kaffiveitingar voru í boði félagsins. Fundi slitið kl. 20.00
Matthildur Guðmundsdóttir ritari.

