Aðalfundur LSG 18. maí. 2017.
Skýrsla stjórnar fyrir tímabilið– 24.5.2016 til 18.05.2017.
Á fyrrgreindu tímabili voru haldnir 3 stjórnarfundir auk 2 funda í
Hornstrandanefnd.
1. Aðalfundur LSG haldinn 24.05.2016.
Á aðalfundi 2015 höfðu voru eftirtaldir kjörnir til trúnaðarstarfa til tveggja ára:
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Kom því ekki til stjórnarkjörs á síðasta aðalfundi.
Að loknum hefðbundnum aðalfundarstörfum var boðið upp á kaffiveitingar í boði
félagsins.

Mótmæli LSG við áform um fiskeldi í Jökulfjörðum
Samþykkt á aðalfundi Landeigendafélags Sléttu- og Grunnavíkurhrepps 24. maí
2016:
„LSG skorar á sjávarútvegs- og landbúnaðaráðherra að sjá til þess að óheimilt
verði að stunda fiskeldi í Jökulfjörðum og Hornstrandafriðlandi.“
Greinargerð stjórnar LSG:
Á fundi stjórnar með félagsmönnum á Ísafirði og á aðalfundi félagsins í
Reykjavík urðu miklar umræður um umsóknir um að staðsetja eldiskvíar í
Jökulfjörðum. Höfðu fundarmenn áhyggjur af því að kvíar í Jökulfjörðum og í
fjörðum og víkum Hornstrandafriðlands myndu skerða upplifum þeirra sem
um svæðið fara. Sem dæmi bentu landeigendur á kvíar sem hafa verið á
Aðalvík sem dæmi um það sem þarf að varast. Sléttuhreppur og hluti

Grunnavíkurhrepps var friðlýstur 1975. Friðlandið ber þess merki að ágangur
manna og búfénaðs er takmarkaður. Dýralíf og gróður þrífst fyrst og fremst á
eigin forsendum. Truflanir af mannvirkjum og vélknúnum farartækjum eru
lítil og þeir sem fara um eyðibyggðir hinna gömlu hreppa geta notið að vera
einir með náttúrunni. Með því að setja inn í eldiskvíar í víkum og fjörðum við
friðlandið er hætt við því að þessi upplifun verði ekki eins og áður.
Vélarniður getur borist langt í kyrrðinni sem ferðamenn og heimamenn eru
að leita að á svæðinu.
Friðlandið á Hornströndum er ein af verðmætustu náttúruperlunum
landsins. Mikil ábyrgð er fólgin í því að taka að sér að varðveita hana fyrir
komandi kynslóðir. Látum náttúruna njóta vafans og stöndum vörð um
kyrrðina og óspillta náttúru um aldur og ævi.

Af vettvangi stjórnarinnar:
Stjórn LSG hélt 3 formlega stjórnarfundi á árinu auk tölvusamskipta sem nú tíðkast.

Skemmtiferðaskip – á réttri leið?
Ráðstefna í Edinborgarhúsinu á Ísafirði 3.-4. apríl 2017
Landeigendafélag Sléttu-og Grunnavíkurhrepps var þátttakandi í ráðstefnunni og
flutti Ingvi Stígsson þar erindi og mun hann flytja frásögn af ráðstefnunni á seinna á
aðalfundinum.

Heimabær II, Hesteyri - kæra byggingarleyfis.
„Þann 15. jan. 2015 felldi úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála útgáfu
byggingaleyfis vegna Heimabæjar II, Hesteyri vegna formgalla í málsmeðferð.
Þar sem byggingarleyfisumsókn var tekin fyrir, fékk meðferð og byggingarleyfi
afgreitt er rétt að gefa eigendum kost á að endurtaka það og tryggja núna að ekki
verði formgalli á málmeðferð en á því byggðist úrskurðurinn sem felldi
byggingarleyfið úr gildi.
Byggingafulltúa falið að vinna málið áfram.“

22. mars 2017 (úr fundargerð Skipulags og mannvirkjan. Ísafj.)

Bréf Erlings Ásgeirssonar formanns LSG um beiðni um samráðsfund
dags 8. maí 2016
Heill og sæll Gísli Halldór,
Vinsamlega koma eftirfarandi erindi á framfæri við bæjarráð Ísafjarðarbæjar.
Meðfylgjandi er erindi sem stjórn Landeigandafélags Sléttu- og
Grunnavíkurhrepps (LSG) lagði fyrir síðasta fund Hornstrandanefndar 24.

maí s.l. varðandi samþykkt 3 lóða á Sjávarborg í Aðalvík. Stjórn LSG vill
fylgja erindinu eftir með því að vísa því til bæjarráðs Ísafjarðarbæjar.
Í ljósi þeirrar góðu samvinnu sem stjórn LSG hefur átt við bæjaryfirvöld á
Ísafirði en þar er skemmst að minnast samvinnu í Hornstrandanefnd, mikillar
og ánægjulegrar samvinnu við gerð Aðalskipulagsins 2008-2020 o.s.f.v fer
stjórn LSG fram á viðræður, við til þess bæra aðila í bæjarstjórn Ísafjarðar, um
málið og ekki síður til að sammælast um hvernig bregðast skal við áþekkum
erindum í framtíðinni.
Af hálfu stjórnar LSG mun varaformaður félagsins Sölvi Sólbergsson leiða
málið af hálfu félagsins. Ég undirritaður formaður félagsins Erling Ásgeirsson
segir mig hér með frá málinu vegna hugsanlegra hagsmunaárekstra er leitt
gætu til vanhæfis.
Virðingarfyllst,
Erling Ásgeirsson
form. LSG

12. apríl 2017 (úr fundargerð Skipulags og mannvirkjan. Ísafj.) 11. mánuðum eftir að
óskað var eftir fundinum.
1. 2016010020 - Sæborg í Aðalvík - stofnun þriggja lóða
Sölvi Sólbergsson mætir til fundar við skipulags- og mannvirkjanefnd f.h.
Landeigendafélags Sléttu- og Grunnavíkurhrepps.
Skipulags- og mannvirkjanefnd ræddi um skipulagsmál og framtíð svæðisins
við Sölva Sólbergsson, varaformann Landeigendafélags Sléttu- og
Grunnavíkurhrepps.
Sölvi Sólbergsson mætti til fundar 08:00 og vék af fundi 08:40

Árétting á erindi LSG frá því 29. maí 2014.
„Mér skildist á Sölva Sólbergssyni að hann hafi verið hjá þér í dag og
forvitnast um erindi sem ég sendi fyrir hönd Landeigendafélags Sléttu- og
Grunnavíkurhrepps, en þér hafi ekki tekið við fyrstu tilraun að finna það í
málakerfi bæjarins.
Hér er afrit úr fundargerð umhverfisnefndar frá 2014 þar sem erindið er tekið
fyrir, ég hygg að þar komi fram málsnúmer. Félagið hefur aldrei fengið
formleg viðbrögð við erindinu eftir því sem ég best veit.
kv
Ingvi
12.

2014050108 - Deiliskipulag í Friðlandinu norðan Djúps

Lagt fram bréf dags. 29. maí 2014 frá Ingva Stígssyni fh.
Landeigendafélagi Sléttu- og Grunnavíkurhrepps þar sem því er beint til
Ísafjarðarbæjar að hann hlutist til um að hefja gerð deiliskipulags í samvinnu
við LSG af fjölsóttum ferðamannastöðum í Friðlandinu.
Umhverfisnefnd tekur jákvætt í erindið og óskar eftir því að sviðstjóri
umhverfis- og eignasviðs kanni möguleika á gerð
svæðisskipulags/nýtingaráætlunar (rammahluta aðalskipulags) í samstarfi
við Umhverfisstofnun og landeigendur.“

2. Hornstrandanefnd
Auglýsing um friðlýsingu Hornstrandafriðlandsins:
• 9. gr. „[Umhverfisstofnun] og Landeigenda-félag Sléttu- og
Grunnavíkurhrepps tilnefna hvort um sig þrjá menn í samstarfsnefnd um
málefni friðlandsins.“
• Kemur inn með breytingu á friðlýsingunni 1985
Hornstrandarnefnd heyrir undir Umhverfisstofnun (UST).
Í Hornstrandanefnd sitja. Úr stjórn LSG Matthildur Guðmundsdóttir, Ingvi Stígsson
og Erling Ásgeirsson. Frá Ísafjarðarbæ Gísli Halldór Halldórsson bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar og Andrea Harðardóttir. Formaður nefndarinnar er Jón Smári
Jónsson Sérfræðingur á sviði náttúru hjá Umhverfisstofnun er hann jafnframt
starfsmaður nefndarinnar með aðsetur í Edinborgarhúsinu, Aðalstræti 7,

Hornstranda nefnd hélt 2 formlega fundi á árinu.
Af vettvangi Hornstrandanefndar:
Til upplýsinga...
16. maí 2017
Nýverið sendi Umhverfisstofnun frá sér tilmæli til
ferðaþjónustuaðila/samtaka varðandi friðlandið á Hornströndum.
Með hliðsjón af ástandsúttekt gönguleiða og áhrifa ferðamennsku á lífríki
friðlandsins, ákvað Umhverfisstofnun nýverið að senda
ferðaþjónustuaðilum/samtökum tilmæli sem vonandi koma til með að draga
úr álagi á svæðið þegar það er sérlega viðkvæmt fyrir. Auk þess sem
Umhverfisstofnun metur það sem svo að þörf sé að brýna ferðaþjónustuaðila
til að sýna aukna ábyrgð í skipulögðum ferðum út frá verndun lífríkis
svæðisins.
Líkt og fram kemur í tilmælum stofnunarinnar, mun Umhverfisstofnun
endurskoða ofangreind tilmæli eftir því sem ástand gróðurs, lífríkis og
göngustíga gefur tilefni til.

Komi til þess að tilmæli Umhverfisstofnunar verði ekki virt hefur stofnunin
heimild til takmörkunar á umferð um svæðið sbr. 25. gr. og 25. gr. a. laga um
náttúruvernd nr. 60/2013 auk 4. gr. auglýsingar nr. 332/1985 um friðlandið á
Hornströndum.
Meðfylgjandi eru tilmæli til ferðaþjónustuaðila, en 9 aðilum/samtökum var
send ofangreind tilmæli.
Bestu kveðjur, Best regards
Jón Smári Jónsson
Sérfræðingur, Nature reserve officer
Svið náttúru, Department for Nature

Fundargerð Hornstrandanefndar 14. feb. 2017
Dags. fundar
14.02.2017

Tími

Staður

Nr. fundar

Kl.15:30 – 17:00
Fundarritari

Umhverfisstofnun

Fundarboðandi

001
Málsnr.

Jón Smári Jónsson

Jón Smári Jónsson - Umhverfisstofnun

UST201702170

Fundarmenn:
Jón Smári Jónsson – Umhverfisstofnun, Erling Ásgeirsson, Matthildur Guðmundsdóttir og Ingvi
Stígsson frá Landeigendafélagi Sléttu- og Grunnavíkurhrepps. Gísli H. Halldórsson og Andrea S.
Harðardóttir frá Ísafjarðarbæ.
Afrit sent: Til fundarmanna/kvenna til rýnis og samþykkis

Lýsing

Lýsing
Framkvæmdir / Verkefni innan friðlands 2016 og 2017
Jón Smári Jónsson – Umhverfisstofnun ræddi þær framkvæmdir og verkefni sem unnin hefðu verið árið
2016 og lægi fyrir að vinna 2017.
Umsóknir um fjármögnun framkvæmda / verkefna
Jón Smári ræddi um leiðir varðandi fjármögnun framkvæmda sem Umhverfisstofnun hefur úr að velja.
Sökum þess að Umhverfisstofnun er ekki á föstum fjárlögum varðandi fé til framkvæmda, þarf stofnunin að
sækja í sjóði. Undanfarin ár hefur stofnunin sótt framkvæmdafé í Framkvæmdasjóð ferðamannastaða og nú
í ár sækir stofnunin til Umhverfis- og auðlindaráðuneytisins í s.k. landsáætlun um uppbyggingu
ferðamannastaða.
Friðlandið á Hornströndum fékk höfnun á umsókn um fé til framkvæmda við vatnssalerni og móttökuhús á
Hesteyri 2015 og 2016. Umhverfisstofnun sótti aftur um fé til framkvæmda vegna vatnssalerna og mótttöku
á Hesteyri fyrir 2017 og er svara að vænta í mars að sögn. Stofnunin fékk styrk í viðhald á vörðum á leiðinni
milli Skálakambs og Atlaskarðs. Guðjón Kristinsson hleðslumeistari mun taka að sér verkefnið í samvinnu
við Umhverfisstofnun og Minjastofnun. Vörðuverkefnið mun eiga sér stað 2017. Einnig er stefnt að tilfærslu
á vatnssalerni í Höfn í Hornvík, en það verkefni er enn í vinnslu.
Landvarsla innan friðlands
Jón Smári ræddi landvörslu innan friðlandsins. Skilgreiningu á störfum sérfræðings svæðisins og
skilgreiningu á starfi landvarða friðlandsins, einnig viðveru landvarða og sjálfboðaliða á mismunandi
svæðum friðlandsins. Auk þess var dregin upp mynd af yfirferð landvarða um svæðið.
Fjarskiptamál innan friðlands sem öryggisþáttur
Umræða um mögulegar úrbætur. Erling Ásgeirsson óskar eftir aðkomu Umhverfisstofnunar, hvort
stofnunin geti sett sig í samband við framkvæmdaaðila óska eftir því að fjarskipta samband verði styrkt og
aukið innan friðlandsins. Gísli H. Halldórsson nefndi að vert væri að setja sig í samband við Þórhall hjá
112.is. Jón Smári mun taka upp þetta mál innan Umhverfisstofnunar og leita svara hvort stofnunin geti
komið að slíku verkefni með einum eða öðrum hætti.
Útgáfuáætlun Umhverfisstofnunar
Jón Smári kynnti leiðbeinandi umgengnisreglur fyrir gesti friðlandsins sem undanfarin 2 ár hefur verið deilt
til ferðaþjónustuaðila, upplýsingagjafa og ferðamanna, með það að marki að bæta umgengni innan
svæðisins og auka vitnesku gesta um verndarákvæði svæðisins. Fyrir 2017 verður hannaður bæklingur á
grunni núverand leiðbeinandi reglna og verður lagt upp með að allir gönguferðamenn sem heimsækja
svæðið fái eintak og verði upplýstir um þær leikreglur og verndargildi sem liggja fyrir.
Einnig er óformlegt samstarf Umhverfisstofnunar og IÐNÚ kortaútgáfu hafið með það að marki að
endurútgefa göngukort af friðlandinu í 1:50.000, sem yrði til bóta, því núverandi kort er 1:100.000 og mjög
takmarkað sem göngukort. Matthildur lagði til að gönguleiðir yrðu skilgreindar vel, með það að leiðarljósi
að greina á milli þeirra leiða sem eru greinilegar innan friðlandins og annarra sem eru fyrir löngu horfnar.
Jón Smári lagði til að þessi vinna yrði lögð fyrir Landeigendafélagið og mögulega átthagafélög svæðisins til
rýnis áður en kæmi að útgáfu.
Tilfærsla á vatnssalerni í Höfn í Hornvík
Jón Smári kynnti þá hugmynd að flytja vatnssalerni sem þjónustar gesti í núverandi húsi (20m²)
Umhverfisstofnunar í Höfn í Hornvík, úr húsi stofnunarinnar í ca. 4m² smáhýsi. Hugsunin er að byggja lítið
salernishús um 10m frá núverandi húsi og samnýta núverandi skolplagnir og rotþró. Ástæða tilfærslu
vatnssalernanna er möguleg hætta á vatnstjóni þegar og/ef landvörður er ekki á svæðinu auk mikið ónæði
af umgangi, en núverandi salerni eru innanhúss í núverandi húsi. Umhverfisstofnun hefur verið í sambandi

Lýsing
við Hafnarbás efh. og Kolbrúnu Óðinsdóttur varðandi málið og hafa báðir aðilar gefið jákvæða umsögn um
málið, en endanleg útfærsla hefur ekki verið lögð fram eða samþykkt.
Brot á ákvæðum friðlýsingar í Hornvík, júní 2016
Jón Smári fór yfir aðkomu Umhverfisstofnunar og beiðni stofnunarinnar um rannsókn á málinu.
Önnur mál
Andrea S. Harðardóttir ræddi erindi sem landeigendur að Horni höfðu sent Umhverfisstofnun varðandi
möguleg úrræði/inngrip varðandi ágangs á gönguleiðina út að Horni og upp á Miðfell. Jón Smári vísaði í að
landeigendur gætu komið með tillögur að inngripi Umhverfisstofnunar varðandi takmörkun umferðar í
óbyggð, s.br. 25. gr. og 25. gr. a í lögum um náttúruvernd nr.60/2013. Jón Smári lagði til að fundað yrði með
landeigendum þar sem sameiginlega yrði farið yfir málið og ákveðið hvort og hvernig stofnunin beitti sér í
málinu með hliðsjón að iðhalda verndargildum svæðisins.

Stjórnunar- og verndaráætlun 2017-2027

Matthildur Guðmundsdóttir Ingvi Stígsson og Erling Ásgeirsson fyrir hönd
LSG taka nú þátt í gerð Stjórnunar- og verndaráætlun fyrir friðlandið á
Hornströndum.
Gildistími hennar verður 10 ár og með henni fylgir aðgerðaráætlun til 5 ára.
Stefnt er að því að stjórnunar- og verndaráætlun verði tilbúin í nóvember
2017.
Umhverfisstofnun er ábyrg fyrir gerð stjórnunar- og verndaráætlunin og
hefur verið stofnaður samstarfshópur sem í eiga sæti fulltrúar
Landeigendafélags Sléttu- og Grunnavíkurhrepps, Ísafjarðarbæjar og
Umhverfisstofnunar.
Einnig er haft samstarf við Náttúrufræðistofnun Íslands og aðrar fagstofnanir.
Aðrir hagsmunaaðilar eru m.a. ferðaþjónustan, útivistarfélög og átthagafélög.
Út 82. gr. laga um náttúruvernd:
„Í stjórnunar- og verndaráætlun skal m.a. fjallað um landnýtingu, landvörslu,
vöktun, uppbyggingu, fræðslu og miðlun upplýsinga, verndaraðgerðir og
aðgengi ferðamanna, þar á meðal aðgengi fatlaðs fólks. Ef ekki hafa verið
settar sérstakar reglur um umferð manna og dvöl á viðkomandi svæði í
auglýsingu um friðlýsingu er heimilt að setja slíkar reglur í stjórnunar- og
verndaráætlun svo og reglur um önnur atriði er greinir í IV. kafla [um
almannarétt, útivist og umgengni.]“
Samstarfshópurinn
•

Jón Smári Jónsson formaður – Umhverfisstofnun

•

Erling Ásgeirsson – LSG

•

Ingvi Stígsson – LSG

•

Matthildur G. Guðmundsdóttir – LSG

•

Gauti Geirsson – Ísafjarðarbæ

•

Gísli H. Halldórsson – Ísafjarðarbæ

•

Linda Guðmundsdóttir, sérfræðingur í friðlýsingarteymi
Umhverfisstofnunar, verður samstarfshópnum innan handa.
Nánari upplýsingar eru á vefsíðu á vef Umhverfisstofnunar:
http://ust.is/einstaklingar/nattura/verndaraaetlanir-i-vinnslu/hornstrandir/

Tillaga Ingva Stígssonar um kynningu áætlunarinnar.

Mín sýn á þetta er að samráðið myndi byrja með opnum fundi/ráðstefnu fyrir
vestan sem öllum væri heimilt að mæta á. Þar gætu verið þemaskiptar
kynningar svipað og á ráðstefnunni um skemmtiferðaskipin. Þetta gæti verið
1 dagur með 3-4 hollum (Umhverfisstofnun/náttúran, landeigendur,
ferðaþjónusta, Ísafjarðarbær). Þar kynnti umhverfisstofnun ferilinn og aðrir
reifuðu sín sjónarmið og væntingar.
Í framhaldinu (daginn eftir) gætu verið fundir annars vegar með
landeigendum fyrir vestan og hins vegar ferðaþjónustunni þar sem hægt væri
að hafa dýpri umræður. Og einhverjum dögum seinna fundur með
landeigendum fyrir sunnan, sem hægt væri að slá saman við aðalfund.
Um haustið þegar drög liggja fyrir mætti halda almennan kynningarfund
fyrir vestan og svo kynningarfund fyrir landeigendur fyrir sunnan (jafnvel
fyrir sérstakan fund fyrir landeigendur fyrir vestan líka). Ég held að þeir sem
vilja stunda atvinnustarfsemi á svæðinu en gera út frá Reykjavík séu fullfærir
í að kaupa sér flug og gistingu vestur.
Það að halda lokaðan fund sem er eingöngu fyrir ferðaþjónustuna fyrir
vestan og útiloka aðra hagsmunaaðila í ferðaþjónustu tel ég ekki vera gott hversu góður sem málstaðurinn er.

Óaldalýður í Hornvík
Nanný Arna skrifaði svo á Facebook:
„Var í Hornvík hinni fögru síðustu nótt, þar sem dásamlegt er að vera í kyrrð
og ró. Aðkoman var hins vegar ekki eins falleg og friðsæl og ég vonaðist eftir.
Fimm Villimenn með stóru V ásamt fjölskyldu höfðu lagt Hafnarsvæðið
undir sig til að stunda veiðiþjófnað, dýraníð, fyllerí og aðra vanhelgun á
eigum annarra. Þegar við komum að landi við Höfn sátu fjórir illa á sig
komnir fyrir utan slysavarnaskýlið í Höfn sem þeir höfðu lagt undir sig, stolið
mat, notað eigur annarra reykt og drukkið auk þess sem nýtt kjöt lá þar í
pokum og pottum. Fyrir utan skýlið var stór selur sem þeir höfðu fláð að
hluta, við hlið hans var svo hreyfiskynjari tengdur inn í skýlið og vældi hann
við minnstu hreyfingu við selinn.2

Lokaorð
Það var árið 1952 sem síðasti Sléttuhreppingurinn flutti á brott úr hreppnum.
Byggðin hafði þá verið að flosna upp í nokkur ár. Blómlegt 400-500 manna samfélag
var að engu orðið. Samheldni fólks var mikil eftir sem áður og fólk hjálpaðist að í
nýjum heimkynnum. 20. maí 1950 er Átthagafélag Sléttuhrepps í Reykjavík stofnað
og starfar með miklum blóma en þann dag í dag. Sama þróun átti sér stað í
Grunnavík en byggð lagðist ekki af þar að fullu fyrr en haustið 1962. Segja má að
hinir brottfluttu Sléttuhreppingar hafi flutt með sér suður til Reykjavíkur sitt þróaða
samfélag sem sá þeim fyrir flestum félagslegum þörfum allmörg fyrstu árin. Mín
kynslóð eftirstríðsáranna fæddist og ólst upp fyrir sunnan en lifði samt og hrærðist í

samfélaginu að vestan. Hver man ekki jólaböll Átthagafélagsins og aðrar samkomur,
Átthagafélagskórinn, afmælisveislurnar og síðar jarðafarirnar. Já samheldnin var og
er mikil. Það var þess vegna að þegar fréttir fóru að berast af því árið 1973 að
Náttúruvernd ríkisins ætlaði að beita sér fyrir því að friðlýsa Sléttuhrepp var mjög
auðvelt fyrir Guðna Jónsson fyrrum oddvita á Sléttu að kalla saman hóp landeigenda
úr hreppnum og stofna Landeigendafélag Sléttu- og Grunnavíkurhrepps (LSG).
Tilgangurinn með stofnun LSG 1973 var „að gæta réttinda félagsmanna innan
ofangreindra hreppa“ eins og stendur í 3 gr. í lögum félagsins.
Þessi hörðu og skjótu viðbrögð urðu öðru fremur til þess að fullt tillit var tekið til
landeigenda þó að sjálfsögðu væru skiptar skoðanir og menn næðu ekki öllu sínu
fram. Friðlýsingin gekk eftir og var auglýst í stjórnartíðindum 27. feb. 1975 og aftur
21. jan. 1985. Það sem var markverðast þar frá sjónarhóli landeigenda var stofnun
samráðsnefndar um málefni friðlandsins (Hornstrandanefnd) sem í eiga sæti nú 3
aðilar frá LSG 2 frá Ísafjarðarbæ og 1 frá Umhverfisstofnun. Þetta fyrirkomulag hefur
reynst afar farsælt fyrir landeigendur og tryggir aðkomu félagsins að stefnumótun og
skipulagsmálum innan friðlandsins. Mín ráð til komandi formanna og stjórnarmanna
í LSG eru, gefið aldrei neitt eftir í þessu sambandi.
Hverjir eru þeir hagsmunir sem félagið hefur barist fyrir öðru fremur á
undanförnum árum. Fyrst skal þar nefna Aðalskipulag Ísafjarðarbæjar 1998-2020
kaflans um Friðlandið á Hornströndum. Fulltrúar LSG, Erling Ásgeirsson og Sölvi
Sólbergsson ásamt stjórninni og að höfðu samráði við fjölda félagsmanna tóku virkan
þátt í gerð skipulagsins og höfðu þar mótandi áhrif. Einnig vil ég nefna samkomulag
um byggingarleyfi í friðlandinu sem síðar fell inn í gildandi aðalskipulag.
Aðalskipulag er einskonar samfélagssáttmáli er tilgreinir þær reglur og áætlanir sem
gilda fyrir tiltekinn landssvæði sem nánar eru síðan útfærðar í deiliskipulagi.
Að sjálfsögðu hafa áherslur breyst í tímans rás. Í dag liggja ómetanleg verðmæti
svæðisins í óspilltri náttúru og friðsæld utan skarkala umheimsins. Verðmæti sem
okkur ber að varðveita með öllum tiltækum ráðum komandi kynslóðum til hagsbóta.
Ásókn ferðamanna eykst sífellt og ferðamannatíminn lengist. Ferðaþjónustuaðilar
vilja hefja ferðir fyrr á sumrin og vera lengur að á haustin. Þetta kallar á boð og bönn
og auknar stýringar ef ekki á illa að fara. Ísafjarðabær, Umhverfisstofnun og
landeigendur verða að taka höndum saman um að verja þessa verðmætu eign okkar
allra. Ég vænti mikils af gerð Skipulags- og verndaráætlunarinnar sem nú er unnið
að í þessu sambandi.
Nú er ég flyt ykkur skýrslu stjórnar í síðasta sinn eftir 16 ára formennsku er mér efst í
huga þakklæti til þeirra aðila sem brugðust hart við og stofnuðu félagið 10. mars
1973, án þess væri staða okkar allt önnur og verri en hún er í dag. LSG er félag sem
skiptir ekki um formann á hverjum degi því á 44 árum hafa einungis þrír gengt því
embætti, fyrstur Guðni Jónson frá Sléttu í 10 ár þá Þorvarður Jónsson heiðursfélagi
LSG í 18 ár og síðan undirritaður í 16 ár eins og fyrr sagði.
Að svo mæltu þakka ég fyrir mig. Sérstakar þakkir til alls þess góða fólks sem ég hef
starfað með á vettvangi félagsins. Aldrei á 16 árum hefur komið upp mál á vegum
stjórnar LSG sem ekki hefur að lokum verið leyst í sátt. Einnig þakka ég

samstarfsaðilum fyrir samstarfið s.s. bæjarstjórunum á Ísafirði og starfsmönnum
Umhverfisstofnunar.
Megi félagið dafna en frekar um ókomin ár. Takk.
Garðabæ 28. maí 2017,
Erling Ásgeirsson

