Aðalfundur Landeigendafélags
Sléttu- og Grunnavíkuhrepps
23. maí 2019

Skýrsla stjórnar fyrir tímabilið
23. maí 2018 til 23. maí 2019.

Á fyrrgreindu tímabili voru haldnir 4. stjórnarfundir auk 3 funda í Hornstrandanefnd og 1
fundar í samstarfshópi um gerð stjórnunar- og verndaráætlunar. Haldnir voru 2
kynningarfundir á vegum Umhverfisstofnunar um stjórnunar- og verndaráætlun fyrir
félagsmenn í LSG. Auk þess hélt LSG 2 kynningarfundi um stjórnunar- og verndaráætlun,
skipulagsmál og þjóðlendumál.

1. Aðalfundur LSG haldinn 23. maí 2018
Ekki kom til kosningar, en á aðalfundi 2017 voru eftirfarnir kjörnir til trúnaðarstarfa til tveggja
ára:
●
●
●
●
●

Ingvi Stígsson, formaður, Horni
Sölvi Rúnar Sólbergsson, varaformaður, Hesteyri
Gunnar Kristjánsson, ritari, Látrum
Margrét Guðnadóttir, gjaldkeri, Fljótavík
Finnbjörn Hermannsson, meðstjórnandi, Sæbóli og Efri-Miðvík

Varamenn voru kosnir
●
●
●

Sigrún Þorvarðsdóttir, Látrum og Neðri-Miðvík
Jósef H. Vernharðsson, Fljótavík
Halldóra Kristinsdóttir, Sæbóli

Skoðunarmenn reikninga voru kosin
●
●

Ingibjörg Ásgeirsdóttir, Sæbóli
Brynjar Valdimarsson, Látrum

Til vara
●
●

Jón Borgarsson, Hesteyri
Anna Ásgeirsdóttir, Sæbóli

Verkaskipting stjórnar hélst óbreytt.

2. Stjórnarfundir
Félagið hefur haldið 4 stjórnarfundi á tímabilinu. Hefur aðstaðan verið nokkuð góð go
fjarstaddir félagsmenn hafa geta tekið þátt í gegnm fjarfundabúnað.
Á fyrsta stjórnarfundi sem haldinn var 6. júní 2018 var farið yfir upplýsingabækling til
landeigenda og húsafólks. Tók umsjónarmaður friðlandsins, Kristín Ósk Jónasdóttir, þátt í
umræðum enda er bæklingurinn gerður af frumkvæði og af Umhverfisstofnun.
Að auki var farið yfir stjórnunar- og verndaráætlun en þá var kynningarferlið nýhafið.

1

Rætt var jafnfram um deiliskipulag vegna þjónustuhúss á Hesteyri og ákveðið að hvetja til
þess við Ísafjarðarbæ að taka skipulagsmál á Hesteyri fyrir.
Á fundinum var einnig tekin fyrir erindi frá Ísafjarðarbæ um umsögn varðandi
deiliskipulagstillögu vegna Sæborgar - hvatt var til þess að svæðið í heild sinni verði
deiliskipulagt saman.
Stjórn fól Erling Ásgeirssyni, Finnbirni Hermannssyni og Jakobi Garðarsyni a ðkoma með
tillögu að heildarendurskoðun laga LSG sem tekin verður fyrir seinna á þessum fundi.
Ákveðið var að afhenda Þjóðskjalasafni eldri fundargerðir og láta því eftir að meta aðgengi
að gögnum. Fór ritari með fundargerðirnar á Þjóðskjalasafnið í mars og verða þær
aðgengilegar félagsmönnum. Aðrir en félagsmenn þurfa samþykki stjórnar.
Á öðrum fundi starfsársins, 13. október 2018 var enn rædd um þjónustuhús á Hesteyri. Lagt
fram til kynningar fundargerðir skipulags- og mannvirkjanefndar varðandi ósk um niðurrit á
Látrum í Aðalvík og deiliskipulag á Sæborg í Aðalvík.
Kynntar voru fyrirhugaðar mengunarmælingar á Straumnesfjalli og Látrum. Farið yfir stöðuna
á stjórnunar- og verndaráætlun fyrir Hornstrandarfriðland. Jafnframt var rætt um
skipulagsmál, en komið er að endurskoðun aðalskipulags Ísafjarðarbæjar.
Á stjórnarfundi 11. febrúar var enn rædd um þjónustuhús á Hesteyri og aðalskipulag
Ísafjarðarbæjar. Lögð voru drög að fundi fyrir félagsmenn á Ísafirði og farið yfir störf
Hornstrandanefndar og stöðu stjórnunar- og verndaráætlunar.
Á síðasta stjórnarfundi ársins var tekið fyrir erindi Ísafjarðarbæjar vegna umsóknar um
byggingarleyfi á Sæborg og lögð upp drög að bréfi til Ísafjarðarbæjar.
Rædd var um erindi Jóns Dofra Baldurssonar um félagaskrá og svör Persónuverndar við
spurningum formanns varðandi afhendingu á félagaskrá. Skv. Persónuvernd þarf að liggja
fyrir málefnalegur tilgangur og var Jón Dofra upplýstur um að legði hann fram meiri
upplýsingar um tilgang þá gæti hann fengið aðgang að skránni.
Ákveðið var að Sölvi yrði áfram fulltrúi LSG varðandi skipulagsmál í friðlandinu. En mynda á
hóp utan um rammaskipulagsgerð.
Félagið stóð fyrir 2 kynningarfundum, annars vegar á Ísafirði og hins vegar í Reykjavík. Var
þar rædd um stjórnunar- og verndaráætlun, skipulagsmál og þjóðlendumál.
Varðandi þjóðlendumál þá hefur frestast að taka fyrir Ísafjarðarsýslur hjá óbyggðanefnd,
stafar það af því að fjármálaráðuneytið þarf að fá aðra lögfræðistofu til að gera kröfulýsingu
fyrir ríkið vegna hagsmunaárekstra hjá hinni fyrri. Telja má nokkuð öruggt að innan
Sléttuhrepps verði gerð krafa um vestari almenningar verði þjóðlenda og innan
Grunnavíkurhrepps verði krafa um austari almenninga sem eru innan friðlands og
Drangajökul sem er utan friðlands. Kröfurnar gætu orðið fleiri, en þær velta fyrst og fremst á
túlkun heimilda um afmörkun jarða, en í Barðastrandasýslu er m.a. farið aftur til 14. aldar.
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3. Hornstrandanefnd
Í samstarfsnefnd um málefni friðlandsins, Hornstrandanefnd, sátu á tímabilinu sem fulltrúar
LSG Ingvi Stígsson, Sölvi Sólbergsson og Margrét Katrín Guðnadóttir. Fulltrúar
Ísafjarðarbæjar voru Andrea Sigrún Harðardóttir og Gunnar Guðmundsson sem tók við af
Gísla Halldóri Halldórssyni.
3 fundir voru haldnir í Hornstrandanefnd á tímabilinu.
Sá fyrsti var haldinn 23. maí 2019. Þar var unnið að umsögn varðandi deiliskipulag
Sæborgar í Aðalvík. Kristín Ósk fór yfir stjórnunar- og verndaráætlun, verkefni sumarsins.
Áætlaðar voru 16 landvarðarvikur og að auki myndi Kristín vera 10 vikur inn á svæðinu.
Ráðgerð var vinna á og í kringum Hesteyri. Í innviðaáætlun 2018-2020 var úthlutað
peningum til viðhalds göngustíga við og á Hesteyri, upplýsingaskilti um Hornstrandafriðland.
og þjónustuhús á Hesteyri. Að lokum var farið yfir landtöku skemmtiferðaskipa.
Annar fundurinn var haldinn 7. janúar 2019. Farið var stuttlega yfir helstu verkefni síðasta
sumars. Farið var yfir fyrirspurn Umhverfisráðuneytisins varðandi Herstöðvarrústir á
Straumnesfjalli. Farið yfir umsókn um að laga lendingaraðstöðu fyrir báta í Fljótavík - ekki eru
gerðar athugasemdir við framkvæmdina. Farið var yfir umsókn Ferðafélags Íslands vegna
framkvæmda við Hornbjargsvita, þ.e. stigi og togbraut, fallpípa vatnsvirkjunar og bygging
vetrarklósets. Nefndin tók ekki fyrir þessar framkvæmdir en taldi nánari upplýsingar vanta.
Af gefnu tilefni var rædd um ferli varðandi gerð nýrra leiða og stikanir. Áhersla lögð á
að koma slíku í ferli og lagt er upp með að slíkar hugmyndir yrðu að fara fyrir
Hornstrandanefnd, landeigendur og Umhverfisstofnun.
Rætt var um stöðu stjórnunar- og verndaráætlunar. Farið var yfir innviðaáætlun og innviði
svæðisins. Sérstaklega var rætt um gamla stikur, s.s. ofan úr Kýrskarði að Hornbargsvita og
upp úr Fljótavík í Þorleifsskarð. Sem og um neyðarskýlin og nauðsyn þess að klára brú yfir
Skorará í Hrafnsfirði.
Þriðji fundur var haldinn 17. janúar 2019 og þar var farið yfir nýjar upplýsingar frá Ferðafélagi
Íslands varðandi framkvæmdir við Hornbjargsvita. Tekið er vel í framkvæmdirnar og lagt til
að þær verði samþykktar svo framarlega sem lokahönnun liggur fyrir.
Í apríl og maí var svo afgreidd í tölvupósti umsögn Hornstrandanefndar vegna nýbyggingar á
Sæborg - þ.e. varðandi byggingarlag.

4. Stjórnunar- og verndaráætlun
Kláruð var gerð stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir Hornstrandafriðland. Í samstarfshópi
sitja fyrir hönd LSG Ingvi Stígsson, Erling Ásgeirsson og Matthildur Guðmundsdóttir, fyrir
Ísafjarðarbæ sitja Gauti Geirsson og Gísli H. Halldórsson. Fyrir Umhverfisstofnun hafa tekið
þátt Jón Smári Jónsson, Kristín Ósk Jónasdóttir, Þórdís Sigþórsdóttir, Linda Guðmundsdóttir
og Hildur Vésteinsdóttir.

3

Haldnir voru kynningarfundir í júní á Ísafirði og í Reykjavík, þar sem kynnt voru drög
stjórnunar- og verndaráætlunar. Gefinn var frestur til að gera athugasemdir fram í júlí og í
framhaldinu gerðar breytingar á því sem tilefni þótti til að breyta. Áætlunin fór í ferli innan
Umhverfisstofnunar og var send umhverfisráðherra til staðfestingar og var hún staðfest og
tók gildi í febrúar á þessu ári.

5. Aðalskipulag Ísafjarðarbæjar
Aðalskipulag Ísafjarðarbæjar gildir til 2020 og ætti því vinna við endurskoðun þess að hefjast
fljótlega. Núgildandi aðalskipulag gekk óvenjulangt þegar kom að fyrrum Sléttu- og
Grunnavíkurhreppum. Ísafjarðarbær hefur hafið undirbúning að endurskoðun en ekki víst að
sú endurskoðun verði ítarleg.
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Fylgiskjöl
Fundargerðir stjórnarfunda Landeigendafélags Sléttu- og
Grunnavíkurhrepps
●
●
●
●

Fundur 6. júní 2018
Fundur 13. október 2018
Fundur 11. febrúar 2019
Fundur 6. maí 2019

Fundargerðir Hornstrandanefndar [með fyrirvara]
●
●
●

Fundur 23. maí 2018
Fundur 7. janúar 2019
Fundur 17. janúar 2019

Fundargerðir samstarfshóps um gerð stjórnunar- og
verndaráætlunar fyrir friðlandið á Hornströndum [með fyrirvara]
●

8. fundur 16. ágúst 2018
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