Aðalfundur LSG mánudaginn 25. maí 2009 kl. 18.00 í húsi Nýherja h f Borgartúni 37
Fundargerð.

Fundarstjóri: Jón Freyr Þórarinsson
Fundinn sátu stjórnarmennirnir Erling Ásgeirsson, Guðríður Benediktsdóttir, Magnús Reynir
Guðmundsson og Matthildur Guðmundsdóttir. Sölvi Sólbergsson boðaði forföll.
1. Skýrsla formanns: Ljósrit af skýrslunni er til dreifingar á fundinum. Formaður greindi
frá störfum Hornstrandanefndar og stjórnarinnar, en þar sem aðalfundur ársins 2008
var ekki haldinn fyrr en í nóvember s.l. vegna óviðráðanlegra aðstæðna, var ekki um
mörg mál að ræða á svo skömmum tíma milli aðalfunda. Áfram var unnið að
skipulagsmálum við gerð aðalskipulags og Sölvi hefur sótt þá fundi sem haldnir hafa
verið á Ísafirði og fylgt eftir málum stjórnar LSG. Mest hefur verið fjallað um byggingu
sumarhúsa í friðlandinu í lokavinnu skipulagsnefndar. Stjórn LSG telur óráðlegt að
setja inn í aðalskipulagið hámarksfjölda húsa á hverju svæði, en á það hefur ekki verið
hlustað og bréf um skoðun LSG sendi formaður Svanlaugu Guðnadóttur og Halldóri
Halldórssyni bæjarstjóra en þrátt fyrir ítrekaðar óskir um að fá svar við bréfinu hefur
ekkert viðunandi svar borist. Drög að aðalskipulaginu voru lögð fyrir bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar 2. apríl og síðan vísað til skipulagsnefndar ríkisins, sem samþykkti þau
með smávægilegum breytingum. Skipulagsnefnd hefur heimilað auglýsingu á
drögunum, en þá verður gefinn umsagnarfrestur til að senda inn athugasemdir. Það
ber að taka allar athugasemdir til skoðunar og svara þeim með rökstuðningi. Meðal
þess sem fram kemur í drögunum er komið á hverfisvernd á ýmsum stöðum sem
landeigendur utan friðlands eru afar ósáttir við og einnig telur LSG ekki þörf á slíku
þar sem friðlýsing tekur yfir hverfivernd. Í lok skýrslunnar bar formaður kveðju frá
Sölva og sýndi nokkrar myndir sem teknar voru á Hesteyri og í Kjaransvíkurskarði í
miðjum maí. Myndirnar sýna mikinn snjó á svæðinu. Einnig tilkynnti Erling að
Guðríður Benediktsdóttir gæfi ekki kost á sér áfram í stjórn félagsins. Hún hefur
starfað sem gjaldkeri í 5 ár og verið afar traust og dugleg. Henni eru þökkuð vel unnin
störf.
2. Skýrsla gjaldkera: Gjaldkeri benti á að kostnaður hefði verið í algjöru lágmarki. Yfirliti
yfir reikninga var dreift og eign félagsins er nú kr. 757.664.3. Stjórnarkjör:
Guðríður stakk upp á Ingva Stígssyni i stjórn félagsins í sinn stað. Ekkert mótframboð
barst svo hann var einróma kosinn. Aðrir stjórnarmenn og skoðunarmenn gáfu kost á
sér áfram og var það samþykkt . Magnús Reynir vakti athygli á að hann hefði setið í
stjórn félagsins frá upphafi og vildi sitja eitt ár í viðbót þar sem hann sæti í
bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar og gæti talað máli félagsins þar.Hann taldi að verðugur
eftirmaður sinn gæti orðið Hörður Ingólfsson úr Fljótavík, þar sem enginn
Fljótamaður væri í aðalstjórninni.
4. Önnur mál: Þorvarður Jónsson skýrði frá tilnefningu sinni fyrir LSG árið 2001 til að
fylgjast með baráttu fyrir réttindum sjávarjarða samkvæmt gömlum netlögum. Þar

sem Þorvarður á mikið land í Aðalvík gekk hann í félag sem var stofnað á landsvísu til
að fylgja eftir þessu baráttumáli SES. Ragnar Aðalsteinsson er lögfræðingur SES, en
Þorsteinn Geirsson fer með mál fyrir hönd ríkisins. Prófmál var sent til
mannréttindadómstólsins, en var vísað frá þar vegna formgalla. Eigendur sjávarjarða
telja að löglegur réttur sjávarjarða hafi verið ólöglega afnuminn af ríkinu og gerð
eignaupptaka án bóta sem einnig sé ólögleg og því eigi að lagfæra þetta og að
sjávarjarðir fái rétt til veiða samkvæmt netlögum. Athygli er vakin á því að í
fasteignamati margra sjávarjarða sé auðlind hafsins metin. Tveir sjávarlíffræðingar
hafa vakið athygli á hvað grunnsvæðið sé verðmætt og samhliða mat sænsks
fræðimanns. Ákveðið er að senda nýja stefnu á hendur ríkinu varðandi réttindi
sjávarjarða. Þorvarður lauk máli sínu með að segja frá að hann hefði mælt fyrir
daufum eyrum að LSG gerðist aðili að SES. Sjálfur hefur hann greitt félagsgjald í SES
samtals kr. 27.000.- frá upphafi en árgjaldið í SES er nú kr. 4500.-Hann stingur upp á
að LSG greiði sér útlögð árgjöld. ---------------Magnús Reynir þakkaði Þorvarði gott
erindi og rifjaði upp stjórnarstörf Þorvarðs í LSG.
Tillaga um heimasíðu. Hörður Ingólfsson bar fram svo hljóðandi tillögu að gerð
heimasíðu: Aðalfundur LSG samþykkir að fela stjórn félagsins að athuga möguleika á
því að koma upp gagnvirkum vef (heimasíðu) fyrir félagið. Leita skal samstarfs við
hagsmunaaðila s.s. Hornstrandastofu, staðbundin hagsmunafélög eins og í Fljótavík,
Látrum og víðar. Stjórn LSG er heimilt að setja á laggirnar starfshóp stjórninni til
aðstoðar við verkefnið. Reynist unnt að koma verkefninu á laggirnar án þess að það
verði LSG fjárhagslega ofviða að mati stjórnarinnar er henni heimilt að ráðast í
verkefnið. ----------Hörður gat þess að borist hefði möguleiki á að fá gefins Lénið:
Hornstrandir.is Vefurinn í Fljótavík kostar kr. 0.00. ----------------Erling fagnar tillögunni
og hugsar sér að LSG geti orðið „Regnhlífarsamtök“ þar sem staðbundnu félögin
gerist félög innan LSG. Erling mælir með að fundarmenn samþykki tillögu Harðar.
Umræður urðu um markmið heimasíðunnar sem fyrst og fremst væri ætlað að vera
fróðleikur, en gæta yrði að því að efnið væri vandað.
Tillagan var borin upp og samþykkt.
5. Erindi Jóns Björnssonar landvarðar. Jón sagði frá að komin væri skrifstofa
embættisins að Mánagöt 1 og þangað væru allir velkomnir en í sumar yrði skrifstofan
lokuð vegna þess að landvörður verður í friðlandinu. Ísfirðingar væru liðtækir við
sjálfboðavinnu í friðlandinu og einnig hefðu komið Bretar og unnið þar. Áætlað er að
heimasíða verði sett upp fyrir svæðið. Unnið hefur verið að þarfagreiningu fyrir
gestastofu. Hann gat sérstaklega um tillögu Sigrúnar Guðmundsdóttur frá Furufirði að
auka bæri skilning og virðingu fyrir svæðinu.
Lagt er upp með að:
Efla samskipti við heimamenn, nærsamfélag, hagsmunaaðila og áhugafólk og
viðhalda verðmætum og gildum.

Gestum í friðlandinu fjölgaði um 25% s.l. sumar. Um 1000 manns koma til Hesteyrar
og alls á svæðið komu yfir 5600 gestir. Samfelldir dvalardagar eru flestir í Hornvík og
Hesteyri.
Gott samstarf er við Náttúrustofu Vestfjarða og má þar nefna talningu á fuglum sem
fór fram fyrir ári í Hrafnfirði og Furufirði á sama stað( sama snið) og Bretar höfðu
talið 1967 Fram kom að þéttleiki fugla var sá sami nú og þá en smá breyting á fjölda
tegunda. Mest ber á sólskríkju og þúfutittlingi. Áætlað er að telja aftur í vor til að hafa
öruggari samanburð. Framundan er að kortleggja gróður á svæði friðlandsins. Talið er
að 38 refagreni séu í ábúð og að frá hverju greni komi 4 yrðlingar en þeir komast ekki
allir upp vegna harðinda á vetrum.
Veiðiþjófnaður er áhyggjuefni og einnig fjölgun minks á svæðinu. Umræður voru um
að mönnum væri heimilt að drepa mink í friðlandinu, hann væri allsstaðar réttdræpur
og spurning hvor landeigendur gætu sótt um styrk til að drepa hann. Minkurinn er í
ám, ósum og vötnum og skemmir veiði.
Í sumar koma vinnuflokkar íslenskir og breskir til að lagfæra göngustíga t.d. á Hesteyri
og í Veiðileysufirði. Hlaða upp vörður sem eru að hruni komnar á Hesteyrarbrúnum
og á leiðinni milli Hesteyrar og Látra. Sérstakur kunnáttumaður um hleðslu varða
verður fenginn til að leiðbeina vinnufólkinu.
Skoða á gamlar skógræktir með tilliti til hlýrra loftslags, birki bar fræ s.l.sumar í
Jökulfjörðum.
Koma á upp húsi fyrir landvörð, sem verður laus bygging og hægt að taka niður yfir
vetrarmánuðina.
Setja á upp nýja kamra og fjölga þeim og fjölga tjaldsvæðum. Semja þarf við
landeigendur um tjaldsvæðin.
Í athugun er að koma fyrir Tetra sendum sem öryggisbúnaði fyrir ferðahópa, en ekki
ætlað einstökum ferðamönnum þar sem tækin eru dýr.
Jónas Gunnlaugsson ( Gunnlaugs Jónassonar og Láru Gísladóttur) verður landvörður
með Jóni í júlímánuði.
Fundi slitið kl. 20.20
Matthildur Guðmundsdóttir
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