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Eftirfarandi bókun var gerð á 999. fundi bæjarráðs Ísafjarðarbæjar 18. desember sl.

2017120038 - Drög að frumvarpi um breytingar á lögum nr. 49/1997 um varnir gegn 
snjóflóðum og skriðuföllum

Lagt fram bréf Ingu Þorvaldsdóttur, f.h. Seyðisfjarðarkaupstaðar, dagsett 11. desember sl. 
sem barst með tölvupósti, vegna umsagnar Sambands íslenskra sveitarfélaga um drög að 
frumvarpi um breytingu á lögum nr. 49/1997 um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum. 
Einnig lögð fram frumvarpsdrögin og umsögn Sambandsins frá 854. fundi stjórnar, sem 
haldinn var 24. nóvember sl.

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar tekur undir álit Sambands íslenskra sveitarfélaga á breytingum á 
lögum nr. 49/1997 um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum sem kynntar hafa verið. Mikið 
verk er enn óunnið í snjóflóðavörnum og má þar meðal annars nefna snjóflóðavarnir í 
Hnífsdal. Bæjarráð hvetur stjórnvöld til að tryggja að nægjanlegt fjármagn verði ætlað til að 
halda áfram uppbyggingu ofanflóðavarna á Islandi og viðhaldi þeirra með viðunandi hætti.

Bókun bæjarráðs tilkynnist hér með.

Eftirfarandi bókun var gerð á 999. fundi bæjarráðs Ísafjarðarbæjar sem haldinn var 18. 
desember sl.

2017100066 - Framtíð Náttúrustofu Vestfjarða
Lagður fram tölvupóstur frá Nancy Bechtloff, f.h. Náttúrustofu Vestfjarða, dagsettur 15. 
desember sl, ásamt bréfi Samtaka náttúrustofa, um stöðu náttúrustofa, tilfjárlaganefndar í 
ljósi nýs fjárlagfrumvarps 2018.

Bæjarráð Isafjarðarbæjar hvetur stjórnvöld til að efla starfsemi Náttúrustofu Vestfjarða með 
auknum fjárveitingum og slást með þeim hætti í lið með Vestfirðingum sem telja gífurlega 
mikilvægt að mikill kraftur verði settur í rannsóknir á strandsvæðum Islands. Bæjarráð óskar 
jafnframt eftir því að sveitarfélög á Islandi fái þann lýðræðislega rétt að taka að sér skipulag 
á strandsvæðum, líkt og tíðkast hjá flestum þeim þjóðum sem við berum okkur saman við.

Hafrannsóknir á mikilvægum fiskistofnum við Island hafa leitt til sívaxandi þekkingar á 
þessum mikilvægu auðlindum, þó vissulega þurfi einnig að efla þær rannsóknir enda er 
fjölmargt sem rannsakaþarf betur. Rannsóknir á strandsvæðum Islands, þar sem m.a. er að 
finna uppvaxtarsvæði mikilvægra fiskistofna og mikil tækifæri til uppbyggingar í fiskeldi og 
annarri matvæla- og líftækniframleiðslu, eru þó varla fugl né fiskur. I  ljósi mikilvægis 
strandsvæða fyrir okkur Islendinga er kominn tími til að þjóðin hætti að vera eftirbátur 
annarra þjóða í rannsóknum og skipulagi strandsvæða.
Strandsvæðin eru Vestfirðingum einkar mikilvæg, enda þriðjungur strandlengju Islands á  
Vestfjörðum.

Bókun bæjarráðs tilkynnist hér með.
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