Eyjaþing 2010
Haldið í Flatey, 22. ágúst

Draumur um jafnvægi 2035
Hvað þarf til?
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SAMANTEKT
Framfarafélag Flateyjar stóð fyrir fjölsóttu Eyjaþingi á Hótel Flatey þann 22. ágúst 2010. Þar ræddu ábúendur,
eigendur sumarhúsa, sveitarstjórnarfólk og fulltrúar stofnana og ferðaþjónustufyrirtækja um framtíðarþróun
Flateyjar og nærliggjandi eyja. Umsjón með þinginu hafði ILDI í samstarfi við Landmótun.
Þátttakendum varð tíðrætt um þolmörk Flateyjar gagnvart ferðaþjónustu og töldu brýnt að standa vörð um náttúru
og sérstöðu eyjarinnar. Lagning göngustíga, áningarstaðir og merkingar er að mati þinggesta mikilvægasta skrefið.
Einnig að starfandi verði landvörður í Flatey og þar verði gestastofa, sem gegni hlutverki við stefnumótun, móttöku
ferðamanna, upplýsingagjöf og fræðslu í eynni. Rætt var um hvort Flatey gæti orðið þjóðgarður, eða t.d. farið á
heimsminjaskrá Sameinuðu þjóðanna.
Fram kom að leita þarf sértækra og oft á tíðum dýrra lausna varðandi grunngerð fyrir Flatey, s.s. vatn, orku og sorp
– sem jafnvel dugar ekki alltaf til. Þátttakendur áttu sér draum um sjálfbæra eyju, sjálfbæra orkunýtingu,
vistvænan búskap, sorpflokkun og jarðvegsgerð. Rætt var um mikilvægi verndunar „Þorpsins“, sem er elsti hluti
byggðar í Flatey og hversu langt ætti að ganga varðandi skilmála um framkvæmdir þar.
Fram kom ósk um góða og virka stjórnsýslu og samráð við íbúa og hagsmunaaðila, t.d. varðandi framkvæmdir.
Rauði þráðurinn í skilaboðum Eyjaþings er sá að tryggja þurfi fasta búsetu í Flatey allt árið. Á því byggi
samgöngurnar sem eru lífæð eyjarinnar, öryggismál og öll þróun. Til að svo megi verða þurfi að huga að atvinnuog skólamálum.
Varðandi næstu skref er lagt til að Framfarafélagið geri aðgerðaáætlun byggða á skilaboðum þingsins. Landmótun,
í samvinnu við Reykhólahrepp, yfirfari skilaboð um skipulag og hvernig þau geti skilað sér í deiliskipulag og skilmála
fyrir Þorpið, eða á öðrum vettvangi skipulagsmála. Efnt verði til málþings fyrir lok árs 2010 þar sem skilaboð
þingsins verði krufin til mergjar. Stefnt verði að gerð „samfélagssamnings“ um framtíðarþróun í Flatey og
nærliggjandi eyjum.
Leiðarljósið verði áhersla á jafnvægi og gagnkvæman skilning milli búsetu, náttúruverndar, sumardvalargesta og
ferðamanna.
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1. INNGANGUR
Sunnudaginn 22. ágúst 2010 stóð Framfarafélag Flateyjar fyrir Eyjaþingi um málefni Flateyjar og
nærliggjandi eyja. Þátttaka fór fram úr björtustu vonum og um 60 manns fylltu salinn á Hótel Flatey. Þar
voru fulltrúar íbúa, sumarhúsaeigenda, sveitarfélaga og ýmissa stofnana. Styrktaraðilar voru m.a.
Reykhólahreppur, Breiðafjarðarnefnd, Minjavernd, Sæferðir og Hótel Flatey. Umsjón með þinginu var í
höndum Sigurborgar Kr. Hannesdóttur, hjá ILDI, þjónustu og ráðgjöf, í samstarfi við Landmótun. Í
stýrihópi sátu Ingveldur Eyþórsdóttir, Guðrún Arna Gylfadóttir, Anna Sigrún Baldursdóttir og Heimir
Sigurðsson.
Tilgangur þingsins var sá að stíga fyrstu skrefin í að móta framtíðarsýn með víðtækri samræðu og leita
þess sem ólíkir hagsmunaaðilar geta verið sammála um að standa vörð um til framtíðar, leiðir og
aðgerðir.
Umræður voru miklar og líflegar og í lok dags voru þátttakendur sammála um að það hefði verið
gagnlegt og tímabært að hagsmunaaðilar kæmu saman til að ræða málin.
Umræður fóru fram með svokölluðu Heimskaffi1 sniði, þar sem litlir hópar ræddu eina
grundvallarspurningu í 2 x þrjár umferðir. Tilvísunin var framtíðarþróun í Flatey og nærliggjandi eyjum. Í
framhaldi af því unnu hópar yfir loftmyndir af Flatey. Sjá nánar í dagskrá.
DAGSKRÁ ÞINGSINS
Þingið sett – Heimir Sigurðsson, formaður Framfarafélags Flateyjar
I.
Samræða: Flatey og nærliggjandi eyjar – hvaða spurninga þurfum við að spyrja okkur um
framtíðina?
II.
Samræða: Draumur um jafnvægi árið 2035 – hvað þarf til?
Samantekt og kaffihlé
Skipulagsmál – kynning og fyrirspurnir, Yngvi Þór Loftsson og Áslaug Traustadóttir, Landmótun
III.
Framtíðarsýn fest á blað í skipulagi: Þorpið, náttúruvernd, ferðaþjónusta, grunngerð, hafnaraðstaða,
framþróun byggðar og tengsl við umheiminn.
Kynning frá hópum
Þingi slitið – allir þátttakendur og Ingveldur Eyþórsdóttir, formaður stýrihóps

Hér fer á eftir samantekt um helstu skilaboð þingsins. Úrvinnsla var í höndum ILDIs og Landmótunar.
Dregið hefur verið saman í kafla eftir viðfangsefnum, það sem kom út úr umræðunni í öllum þremur
hlutum þingsins.
Lesendur eru beðnir um að hafa það í huga að um sumt af því sem hér kemur fram var algjör eining á
þinginu en um annað voru skiptar skoðanir. Hér er reynt að draga sérstaklega fram það sem samhljómur
var um og jafnframt að halda öllum öðrum sjónarmiðum til haga, á hlutlausan hátt.

1

World Café – www.theworldcafe.com
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2. BYGGÐAÞRÓUN OG BÚSETA
Framtíðarsýn
Ábúendur geti sinnt sínum búskap, sumarbústaðaeigendur dvalið í sínum
húsum, ferðamenn notið eyjarinnar í sátt og samvinnu við hvert annað
og náttúruna. Ásýnd Þorpsins (eyjarinnar) verði varðveitt áfram.

Meginskilaboð þingsins voru þau að tryggja þurfi fasta búsetu í Flatey allt árið. Á því byggi
samgöngurnar sem eru lífæð eyjarinnar, orka, vatn, öryggismál, aðdrættir á vöru og öll þróun. Að mati
þátttakenda er föst búseta forsenda þess að nýttar séu þær afurðir sem náttúran býður og hlynnt sé að.
Föst búseta þýði tryggari samgöngur, orku, vatn, eftirlit og aðdrættir. Þetta kalli aftur á lausnir í atvinnuog skólamáum.
Jafnvægi verði á milli ábúðar, sumarhúsaeigenda, ferðamanna, náttúru og sveitarfélaga.
Staða og viðfangsefni: Gæta þarf að samspili búsetu, sumarhúsa og ferðaþjónustu, í sátt við náttúru.
Þessar spurningar voru þátttakendum ofarlega í huga, varðandi byggðaþróun og búsetu:










Hvernig sjáum við Flatey og nærliggjandi eyjar fyrir okkur eftir 25 ár?
Hvernig tryggjum við áframhaldandi jafnvægi, sjálfbærni og kyrrð í Flatey?
Hvernig er hægt að samþætta hefðbundinn eyjabúskap og nýja atvinnuhætti eins og ferðamennsku?
Eiga tekjur af Flatey að skila sér til Flateyjar? Fasteignagjöld til átaksverkefna?
Hver ber ábyrgðina? Ábúendur, sveitarfélagið, Breiðafjarðarnefnd, ferðamálayfirvöld, umhverfisyfirvöld?
Hvernig á að stýra og hverjir eru kallaðir að borðinu?
Leikreglur vantar, hver á að setja þær?
Verður framtíðarbúseta í Flatey (föst)? Ef ekki hvað þá? Hvernig er hægt að halda henni við?
Eru sumarhúsaeigendur algjörlega háðir heilsársbúsetu?
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Einnig komu eftirtaldir punktar fram:







Bera virðingu fyrir náttúru og fólki, nytjun bænda.
Auðlindirnar eru ferðamennska, fiskur, fugl, búskapur og dúnn.
Stefnt verði að hóflegri fjölgun sumarbústaða.
Tryggja þarf lífsviðurværi / atvinnuskilyrði þurfa að vera í lagi.
Fiskimið / byggðakvóti.
Íbúar, sumarbústaðaeigendur og ferðaþjónusta vinni sem
sameiginleg heild.

Hópur sem vann með viðfangsefnið
„Framþróun byggðar“, setti fram þá
byltingarkenndu hugmynd að leyfðar
yrðu byggingar þar sem áður voru hús
/ útihús og merkti inn á loftmyndina
hér til hliðar.

Hugmyndir um aðgerðir:






Verndunarstefna og utanumhald um þróunina.
Tryggja fasta búsetu áfram, hún er forsenda fyrir siglingum / samgöngum allt árið, varðveislu
menningarlandslags / þekkingar á hefðbundnum eyjabúskap.
Farvegur fyrir yngra fólk til búsetu í Flatey; stjórnsýsla, skóli, t.d. fjarkennsla fyrir litlu börnin og ábyrgð
foreldra.
Er fjarvinna eitthvað sem gæti treyst búsetu?
Aflétta ákvæði um frístundabyggð og leyfa tvöfalda búsetu.
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3. NÁTTÚRUVERND OG SJÁLFBÆRNI
Framtíðarsýn
Gætt verði að jafnvægi manns og náttúru og horft til heildar og langs
tíma. Náttúran verði sem ósnortnust og leitað stöðugleika milli
náttúruverndar og frálsræðis í ferðum og aðgengi.
Flatey verði eins sjálfbært samfélag og kostur er.
Mikil umræða var um náttúruvernd, annars vegar í almennum umræðum og síðan í tveimur hópum sem
unnu yfir loftmyndir. Þolmörk eyjarinnar með tilliti til náttúru og samfélags voru þátttakendum ofarlega
í huga. Þá var hugmyndin um sjálfbæra Flatey einn af rauðu þráðunum í umræðu á þinginu.
Bent var á að á þeim stöðum sem búseta hefur lagst af hafi landslag og gróður breyst mikið og því sé föst
búseta forsenda náttúruverndar. Einnig að í náttúruvernd geti falist atvinnutækifæri fyrir íbúa. Nefnt
var að takmarka þurfi lausagöngu búfjár, þó svo að búfénaður sé nauðsynlegur hluti af eyjunum, haldi
niðri ýmsum gróðri, sé skemmtilegur og auki fjölbreytni. Skýr skilaboð komu fram um að göngustígar,
áningarstaðir og merkingar séu lykilatriði í því að stýra umferð um eyjuna og þar með stuðla að
náttúruvernd. Sjá nánar í kafla 6, Göngustígar, áningarstaðir og merkingar.
Staða og viðfangsefni: Fjölgun ferðamanna í Flatey vekur spurningar um hver séu þolmörk eyjarinnar.
Huga þarf að verndun umhverfis og fuglalífs og umgangast lífríkið og náttúruna af tillitssemi. Væri hægt
að auka sjálfbærni Flateyjar?
Hér eru fleiri atriði sem bent var á og spurningar sem varpað var fram:






Draumur um jafnvægi, hvað þarf að gera í náttúru og byggð?
Breytingar í náttúru; veðurfar, breytingar á fiskgengd.
Ráðstafanir vegna ágangs sjávar.
Verndun fuglalífs.
Hvernig má minnka ágengni á tún?
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Einnig höfðu þátttakendur m.a. þetta fram að færa um náttúruvernd og sjálfbærni:


Draumur um vistvæna og sjálfbæra eyju, ósnortin og engin mengandi starfsemi.



Sjálfbært samfélag, þ.e. flokkun sorps, molta, temja okkur góða siði og fara vel með orku og vatn.
Sjálfbær orkuöflun; vindorka, sólarorka, heitt vatn, sjávarföll.
Sjálfbær ferðaþjónusta.




Hugmyndir um aðgerðir:











Gestastofa – fræðslu og rannsóknarstofa.
Náttúra og fuglalíf – landvarsla.
Ráða landvörð, aðhald og fræðsla – gæti verið fastur ábúandi.
Vistvæna orkugjafa, t.d. varmaskipti, athuga jarðhita, olíutankar með safnþró í jörð.
Grænn búskapur, flokkun sorps, lækka kostnað, moltugerð.
Ákveða með lausagöngu búfjár; hvaða form? Svæðaskipting eyjunnar? Girða af þorpið með pípuhliði?
Hundar hafi eigendur í bandi með takmarkaðri lengd.
Gæta að því að spilla ekki vatnsbólum með áburðarnotkun.
Vernda mýrarsvæði; Tjarnamýri – Lómatjörn.
Bílaumferð takmörkuð við atvinnustarfsemi.
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4. ÞORPIÐ
Framtíðarsýn
Halda í 19. aldar stílinn, þannig að mynd Þorpsins verði óbreytt.

Rætt var um að auka þurfi vitund um hvað hverfisvernd Þorpsins þýðir. Fram kom áhugi á að bæta
aðstöðu fyrir ferðamenn á Plássinu. Gerð verði verndaráætlun fyrir Þorpið.
Staða og viðfangsefni: Halda heildstæðri þorpsmynd – nýbyggingar verði í þeim stíl sem fyrir er.
Framkvæmdir utan skipulags eru áhyggjuefni.






Mikilvægt að halda í skipulag Þorpsins eins og það er / var í dag, varasamt að bæta við núverandi byggð.
Litaval á húsum haldist eins og var. Aðeins sérstakir litir leyfðir.
Áhyggjuefni – framkvæmdir í óleyfi, t.d. hjólhýsi/ skúrar, pallar og girðingar.
Hvernig má tryggja að hús séu virt?
Grenndarkynning virk? Nái til allra innan hverfisverndarsvæðis.

Hugmyndir um aðgerðir:

















Verndaráætlun; gæta gömlu byggðarinnar, vernd, viðbætur, leiðsögn.
Deiliskipulag þorpsins, mikilvægt að hafa skilmála um útlit húsa, skýr fyrirmæli.
Betra eftirlit með framkvæmdum.
Bæta lýsingu í þorpinu / ljósastaura á aðalbraut Flateyjar?
Upplýsingaskilti við Grýluvog – Stakkstæði.
Grýluvogur- Eyjólfsbryggja, merkja menningarminjar.
Mikilvægt að endurbyggja Silfurgarðinn.
Viðhalda sögunni – nöfnum á stöðunum – Plássið, Lundaberg, Holustígur o.s.frv.
Gaman ef eigendur tækju sig saman að setja skilti á húsin með nafni og byggingarári húsa.
Hvað með ef íbúar húsanna myndu miðla sögu húsanna t.d. með sögustundum sem þeir skiptast á að
undirbúa og flytja fyrir aðra íbúa og gesti?
Gsm-samband af og setja símaklefann upp aftur! 
Almenn svæði og áning, aðstaða fyrir ferðafólk þannig að húseigendur hafi sína aðstöðu fyrir sig.
Leiksvæði fyrir börn, t.d. bú og byggingar, rólur og
vegasalt.
Móttaka – hlið inní eyjuna við bryggju, leiksvæði þar?
Engar brennur á varptíma.
Klóak við Þýskuvör ekki gott.
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5. FERÐAÞJÓNUSTA
Framtíðarsýn
Sjálfbær ferðamennska, þar sem gætt er að þolmörkum og jafnvægi.
Ferðaþjónustan skapi tækifæri til tekjuöflunar fyrir heimamenn og
tekjur skili sér til uppbyggingar aðstöðu. Ferðamenn séu velkomnir, en
„undir aga“. Gestastofa og landvörður gegni lykilhlutverki í móttöku
ferðamanna, stýringu umferðar og fræðslu.
Ferðaþjónusta fékk mikla umræðu á þinginu, bæði í almennum hópum og síðan störfuðu tveir hópar
sem ræddu um ferðaþjónustu, með hliðsjón af loftmynd af Flatey. Fram kom að vinsældir Flateyjar eru
stöðugt að aukast. Um 7 - 8.000 ferðamenn heimsækja eyjuna á ári hverju, þar af helmingurinn í júlí.
Meginskilaboðin eru áhyggjur af þolmörkum og hvert stefni að óbreyttu.
Staða og viðfangsefni: Stöðu ferðaþjónustunnar og viðfangsefnum verður best lýst með þessum
spurningum sem þátttakendur vörpuðu fram: „Hvernig þróum við Flatey sem ferðamannastað og
hvernig fjármögnum við það?“ „Á að stýra ferðamannastraumi meira, í formi göngustíga, skilta o.fl. eða
með gjaldtöku?“ Bent var á að „átroðningurinn“ sé í senn ógnun og tækifæri. Að æskilegt væri að tækist
að virkja heimamenn, en hafa í huga að það kæri sig e.t.v. ekki allir um að vera í ferðaþjónustu.













Hver eru þolmörkin í Flatey,
m.t.t. náttúru og menningar?
Hvað ber eyjan af fólki?
Þarf að stýra umferð til
Flateyjar og innan eyjarinnar
betur?
Hverju breytti hótelið?
Vantar umsjón / ábyrgð á
ferðamennskunni?
Á að kalla ferðaþjónustuna til
ábyrgðar?
Eiga þeir sem selja ferðir að
skapa aðstöðu, eða greiða
gjald í sjóð til framkvæmda?
Eru sumarhúsaeigendur
safngripir?
Þarf að skilgreina – merkja svæði fyrir ferðamenn og skapa þar aðstöðu?
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Hugmyndir um aðgerðir:





















Stefnumótun og stýring á ferðamennsku, varðveisla náttúrunnar.
Hömlur á fjölda ferðamanna í eyjunni?
Tekjur af ferðamanninum ættu að skila sér til samfélagsins í Flatey.
o Styrkur frá Sæferðum til Framfarafélags til uppbyggingar.
o Aðkoma Sæferða og Eyjaferða að því að skapa aðstöðu.
Á að setja nefskatt á ferðamenn sem nýtist í göngustígagerð, upplýsingaskilti, leiðsögn o.fl. í Flatey?
o Gjald 100 kr. á farmiða = 7 – 800 þúsund krónur á ári.
o Mætti rukka í Baldri.
o Hvað með sumarhúsaeigendur, þeir sem koma á eigin bátum?
Vantar infrastrúktúr; móttökuaðila, skilti – stíga, upplýsingar.
Betra upplýsingastreymi fyrir ferðamanninn, leiðsögn, aðstaða fyrir ferðamanninn.
Ferðamálafulltrúi – opinber aðstoð.
Gestastofa / upplýsingaþjónusta og landvörður – sjá nánar í kafla 7, Gestastofa og landvörður.
Kannanir í Baldri, hvað vill fólk?
Bæta aðstöðu ferðamanna úti og inni.
Auka þolmörk ferðamanna með skipulögðum stígum og gönguleiðum, áningarstöðum, merkingum og
vökvun á álagstímum og stöðum.
Byggðasafn saga Breiðafjarðar.
Sögustundir?
Kynna húsin á einni helgi yfir sumarið, opna húsin og bjóða upp á súpu.
Fjölbreytt framboð veitinga og varnings.
Atvinnuskapandi framkvæmdir vegna ferðamennsku.
Gerð göngustíga o.s.frv., verði unnin af
heimamönnum. Unglingavinna á sumrin?
Lengri ferðamannatími; samgöngur bættar, vetrardvöl gerð auðveldari, bætt götulýsing á götunni án þess
að eyðileggja gæði myrkurs og stjarna.
Á að beina ferðamönnum í aðrar eyjar?
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6. GÖNGUSTÍGAR, ÁNINGARSTAÐIR OG MERKINGAR
Framtíðarsýn
Með stýringu umferðar um eyjuna með skipulögðum göngustígum,
áningarstöðum og góðum merkingum, verði dregið úr átroðningi.

Í nánast öllum hópum var sett fram tillaga um göngustíga, sem lykilatriði í að stuðla að náttúruvernd og
stýra umferð. Þetta er eitt af brýnustu verkefnunum sem við blasa í Flatey. Hringstígur um eyjuna með
áningarstöðum, fékk mesta umfjöllun, en einnig var sett fram hugmynd um stíg yfir háeyjuna, til að
beina umferð frá Þorpinu. Bent var á að gerð göngustíga og fleiri framkvæmdir vegna ferðamennsku
gætu verið atvinnuskapandi fyrir heimamenn, t.d. sem unglingavinna á sumrin.
Staða og viðfangsefni: Brýnt er að leggja göngustíga í Flatey, koma upp áningarstöðum og bæta
merkingar. Þannig verði umferð haldið innan þolmarka, náttúruvernd tryggð og aðstaða og upplifun
ferðamanna bætt.










Laga innviði vegna ferðamanna; salerni,
göngustígar, vatn / orka.
Lagning göngustíga í friðlandi til
verndunar fuglalífi og náttúru.
Samvinna ferðaþjónustu og ábúenda.
Skapar atvinnu í eynni.
Snyrting, ruslafötur.
Aðstaða fyrir fuglaskoðunarmenn.
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Skilti um náttúru, sögu og menningu >>
fræðsla.
Fjarlægja rusl!!
Áframhaldandi takmörkun
einkabílaumferðar.
Fuglaparadís – fuglaskoðunarhús.
Hafa samræmdan stíl á merkingum og
skiltum, sem fellur vel að 19. aldar
þorpsmyndinni.

Hugmyndir um aðgerðir:





















Göngustígar
o Meðfram ströndinni frá hafnarsvæðinu að aðalveginum á móts við bátaskýli.
o Frá Vertshúsastíg um Lundaberg og meðfram suðurströndinni að höfninni.
o Þverstígur frá aðalvegi að kirkjunni og niður á ströndina.
Opna göngustíg frá Lundabergi og meðfram ströndinni, að kirkju fram hjá Klaustursteini og meðfram
Krákuvarartúninu að kirkju. Gamlar leiðir um Brekkubæjarmýri.
Göngustígur meðfram ströndinni, malarstígur framhjá Mjóasundi. Áningarstaðir við:
o Ytri Tröllenda.
o Sunnan við Teinæringsvog.
o Norðan við Silfurgarð.
o Við Lundaberg.
o Milli Innstapolls og Hólsbúðarvarar.
Merkingar
o Merkingar á rétta staði (hringumferð).
o Stoppskilti á gönguleið við Lundaberg ekki á réttum stað.
Umferð hunda
o Hundabann.
o Umgengnisreglur, hundar (ekki lausa hunda). Koma skilaboðum á framfæri.
Sorpmál
o Aðstaða – sorphirða – aðgengileg ílát við gönguleiðir.
o Girða eða setja hús fyrir flöskur til styrktar kirkju
o Mætti tyrfa yfir dósasöfnun hjá bátaskýli þar sem enginn þarf að sjá það eða setja upp framtíðar
– ruslflokkun við bryggjuna.
Áningarstaðir, bekkir, borð
o Borð og bekkir við bakkana bakvið Samkomuhús? Við Grýluvoginn?
o Áningarstaðir á milli Þorps og bryggju í sátt við alla.
o Bekkir við göngustíga, t.d. hjá kirkjuhliðinu, Krákuvör, Læknishúsi.
o Væri hægt að nýta Eyjólfsbryggju – setsvæði, bekkir o.fl.?
Sýnileg, aðgengileg og stjórnuð fuglaskoðun, fuglahús.
o Fuglaskoðunarbyrgi við Dugguvog og Kjóatangavík með stígum og
leiðsögn. Gönguleiðir að fuglaskoðunarbyrgjum þannig
Skilti frístandandi, ekki á húsvegg
lagðar að umferð valdi sem minnstri truflun fyrir fuglalíf.
Seldur tímabundinn aðgangur.
Upplýsingar og merkingar
Upplýsingaskilti um fugla í Flatey, sögu Flateyjar og
húsa . Tillögur um staðsetningu á skiltum:
o Hjallsvík á móts við Einarshús.
o Við Lundaberg á móts við Sundavík.
o Sunnan við Bókhúsaflöt.
o Við Frystihúsið.
Sjálfboðaliðasamtök, t.d. Veraldarvinir?
Þjónustustaður við anddyrið, bryggjuna.
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7. GESTASTOFA OG LANDVARSLA
Framtíðarsýn
Ábyrgð á jafnvægi milli náttúruverndar og ferðaþjónustu verði á höndum
einhvers ákveðins aðila eða stofnunar, sem staðsett verði í Flatey.
Þar verði líka móttaka ferðamanna.
Sterk skilaboð komu á þinginu um nauðsyn þess að í Flatey verði starfandi landvörður og að þar verði
jafnframt gestastofa, sem væri móttökustaður fyrir ferðamenn, með upplýsingaþjónustu og fræðslu.
Staða og viðfangsefni: Í dag er enginn „opinber“ móttökustaður fyrir ferðamenn og mikil þörf fyrir yfirsýn
og stefnumörkun í móttöku ferðamanna.





Gestastofa og landvörður.
Ráða landvörð – gæti verið fastur ábúandi.
Landvörður fyrir allar eyjar allt árið.
Upplýsingaþjónusta og leiðsögn.

Hugmyndir um aðgerðir:




Komið verði upp gestastofu í Flatey.
Aðstaða fyrir farþega Baldurs, upplýsingamiðlun, ferðamannaverslun, aðstaða fyrir íbúa.
Krambúð; gamaldags verslun sett upp þar sem aðstaða er.

Þingið tók ekki afstöðu til staðsetningar gestastofu en flestir virtust horfa til Tröllendans vegna nálægðar
við ferjubryggju. Í umræðum komu í ljós nokkrar væntingar til framkvæmda í Frystihúsi og töldu ýmsir
það vera eina af mögulegum staðsetningum gestastofu.
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8. GRUNNGERÐ
Framtíðarsýn
Fundnar varanlegar lausnir í veitumálum og annarri almenningsþjónustu.
Stuðlað að sjálfbærum orkubúskap.
Staða og viðfangsefni: Grunngerð, þ.e. veitur og önnur almenningsþjónusta ræður þolmörkum Flateyjar.
Öryggismál geta aldrei verið sambærileg því sem gerist í meira þéttbýli. Viðfangsefnin á þessum sviðum
eru ærin. Fram kom að Reykhólahreppur greiðir 3 – 400 þúsund krónur á ári, með sorphirðu og förgun,
umfram tekjur. Mikill kostnaður er við að taka upp endurnýjanlega orkugjafa og markaðurinn lítill.





Öruggari vatnsbúskap (neysluvatn, önnur notkun, vökvun).
Orkumál; aukin rafmagnsnotkun.
Samgöngur og orka; ferja og rafstöð knúin með sama eldsneyti.
Frárennslismál og sorp.

Hugmyndir um aðgerðir:












Vatn; áfram flutt með Baldri + brunnar.
Fráveitur; úrbóta er þörf.
o Margar rotþrær gamlar og uppfylla ekki kröfur tímans.
o Fráveita fyrir Þorpið við Þýskuvör út í strauminn.
Orka
o Rafmagn framleitt með olíu -> 25 – 30% nýting – mikil orka fer til spillis.
o Nýting afgangsorku / frárennsli til hitunar á vatni / sjór til baða.
o Eiming á sjó til framleiðslu á ferskvatni.
o Olía til húshitunar, 70 – 80% nýting.
o Varmaskiptar óhagstæðir, þar sem rafmagn er framleitt með olíu.
o Aðrir orkugjafar; jarðhiti? Vindorka? Sjávarfallastraumar?
o Finna rafstöðinni framtíðarstað.
o Tröllendi hentugur til uppbyggingar í orkumálum.
Sorpflokkun; almennt
sorp, lífrænt,
endurvinnanlegt.
Góða lausn fyrir
dósir/flöskur sunnan við
bátaskýli.
Fjarskipti við Sólbakka
fari út á Tröllenda.
Brunavarnir; brunahanar
– vantar
brunavarnaráætlun.
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9. STJÓRNSÝSLA – HVAR OG HVERNIG?
Framtíðarsýn
Er ástæða til að endurskoða hvort Flatey eigi að tilheyra
Stykkishólmi eða Reykhólahreppi?
Umræður um stjórnsýslu snerust aðallega um tvennt, annars vegar hvort Flatey ætti að tilheyra
Reykhólahreppi eða Stykkishólmsbæ og hins vegar um framkvæmd stjórnsýslu í tengslum við skipulagsog byggingarmál í eynni. Í hópi sem ræddi viðfangsefnið „Tengsl við umheiminn“, kom m.a. fram að einu
virku tengslin við umheiminn eru síminn og ferjan.
Staða og viðfangsefni: Flatey tilheyrir Reykhólahreppi en stjórnsýslu og þjónustu er þó einnig sinnt
annars staðar frá. Þannig er þjónusta mest frá Stykkishólmi, en t.d. eru höfuðstöðvar lögreglu og
sýslumaður á Patreksfirði og byggingarfulltrúi í Búðardal. Góð og markviss stjórnsýsla skiptir miklu, að
mati þátttakenda og töldu einhverjir að hún væri markvissari í meiri nálægð. Þingið sem slíkt tók þó ekki
afstöðu til spurningarinnar um hvaða sveitarfélagi eyjan ætti að tilheyra.
Þetta var helst talið jákvætt
varðandi tengslin við umheiminn...




Góðar samgöngur við Stykkishólm, lífæðin þar.
GSM samband komið – mikið öryggisatriði.
Gott samstarf milli Framfarafélags og
Reykhólahrepps.
Ef á að breyta stjórnsýslu, hvernig þá? Ósk íbúa,
sveitarfélags, eða yfirvalda?



9.1

...og neikvætt






Dýrt að tengjast umheiminum, t.d. net.
Ferjusiglingar, lífæð eyjanna, ástæða til að hafa
áhyggjur af þeim.
Lélegt ferjusamband yfir veturinn.
Ótrygg löggæsla – oft þörf?
Ríkisútvarpið næst ekki alls staðar í eyjunni.

STJÓRNSÝSLA Í SKIPULAGI OG FRAMKVÆMDUM

Á þinginu var bent á margt sem betur mætti fara varðandi stjórnsýslu og eftirlit í skipulagi og
framkvæmdum. Þetta er að mati þátttakenda lykillinn að því að halda yfirbragði byggðar í Flatey þannig
að sérstaða eyjarinnar tapist ekki.






Stoppa framkvæmdir utan skipulags.
Deiliskipulag tryggi að gamla stílnum sé haldið til hins
ítrasta.
Grenndarkynning á öllum breytingum á umhverfinu.
Eftirlit með framkvæmdum / breytingum.
Stjórnsýsla nær – grenndar- / hverfaráð.

Sjá einnig í kafla 4, þar sem fjallað er um Þorpið.
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10.

SAMGÖNGUR
Framtíðarsýn
Öryggi til langs tíma í samgöngum, allt árið um kring.

Einhugur var meðal þinggesta um að öll þróun Flateyjar og nærliggjandi eyja, veltur á samgöngum.
Nokkur uggur er í fólki vegna óvissu um heilsárssamgöngur, þar sem samningur Vegagerðar um styrk til
siglinga Baldurs, er til skamms tíma.
Staða og viðfangsefni: Hver er framtíð ferjusiglinga yfir Breiðafjörð með tilliti til betri vega og minnkandi
ríkisstyrkja til ferjunnar? Ferjusiglingar eru forsenda fyrir byggð.





Reglulegar, góðar og öruggar samgöngur haldist.
Samgöngur; frístundahús eru notuð allt árið – aukin viðvera og ásókn í eyjarnar.
Ferjan gangi áfram.
Samgöngur > aðrir möguleikar?

Hugmyndir um aðgerðir:


Heilsárssamgöngur við Flatey og innri eyjar verði tryggðar, yfir þveran Breiðafjörð.
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11.

HAFNARAÐSTAÐA
Framtíðarsýn
Góð smábátahöfn og bætt lendingaraðstaða í Þorpinu.

Nokkur umræða var um hafnaraðstöðu og var sérstaklega rætt um fyrirhugaða smábátahöfn við
Innstapoll.
Skiptar skoðanir voru um þá staðsetningu, stærð hafnarinnar og útfærslu. Smábátahöfn var talin styrkja
áframhaldandi fasta búsetu og nýtast sumarhúsaeigendum og ferðamönnum. Varpað var fram þeirri
spurningu hvort þyrfti að vera lending fyrir báta nær Þorpi?
Staða og viðfangsefni: Bæta þarf legupláss og aðstöðu fyrir smábáta.

Hugmyndir um aðgerðir:
Þessar aðgerðir voru helst nefndar til að bæta hafnaraðstöðu almennt:








Aðstaða fyrir smábáta.
Aðstaða til að taka upp báta.
Við lendingaraðstöðu fyrir smábáta væri gott að hafa hallandi bryggju eða steypta bryggju með stiga til að
fólk geti komist úr og í báta óháð flóðahæð.
Bátaskýli við smábátahöfn.
„Gullgarður“ (norðan við Silfurgarð) Sjóvörn fyrir Þorpið -> pollur dýpkaður fyrir smábáta.
Skipuleggja leguból við Hafnarey- athuga friðaðar menningarminjar þar.
Hallandi bryggja með stiga við Nýjuvör / Eyjólfsbryggju

Punktar um fyrirhugaðar framkvæmdir, frá hópnum sem fjallaði um hafnaraðstöðu:





Höfnin samkvæmt þessari teikningu er óviðunandi og mótmælum allir.
Hafnarsvæðið ætti ekki að ná eins langt upp í fjöru og teikningar sýna, gera þarf ráð fyrir braut til að taka
upp báta. Legupláss þarf að vera stærra. Aðstaða fyrir geymslu báta í landi t.d. bátaskýli.
Óskum eftir samanburði á kostnaði milli smábátahafnar í Teinæringsvogsgarði og Innstapolli.
Færa smábátahöfn frá Innstapolli austur fyrir frystihús.
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12.

NÆSTU SKREF

Eitt af markmiðum Framfarafélagsins með því að halda þingið, var að fá skilaboð um forgangsröðun
þeirra verkefna sem það hefur með höndum. Mælt er með því að stjórn félagsins geri tillögu að slíkri
forgangsröðun og beri undir heimamenn. Aðeins hluti af því sem fram kom á þinginu getur fallið undir
verksvið Framfarafélagsins og því mikilvægt að kalla fleiri til ábyrgðar við eftirfylgni Eyjaþings. Árangur
þingsins mun ráðast af eftirfylgninni.

12.1 MÁLÞING
Áður en þingið var haldið, var orðin til sú hugmynd að efna til málþings haustið 2010, þar sem skilaboð
þingsins yrðu kynnt, þau greind og umræðan um valkosti og næstu skref tekin lengra.
Dagskrá gæti verið á þessa leið:











Kynning á skilaboðum þingsins.
Fagleg umfjöllun um þolmörk ferðamennsku.
Kostir varðandi verndun Flateyjar; þjóðgarður, Ramsar samþykktin um votlendi, Heimsminjaskrá
Unesco? Þetta þyrfti að skoða í tengslum við lögin um verndun Breiðafjarðar og dæmi frá
öðrum löndum.
Sjálfbær eyja – nýjar leiðir í sorp- og orkumálum.
Forgangsröðun verkefna; kynning á tillögu um forgangsröðun verkefna á hendi Framfarafélags
og e.t.v. annarra, s.s. Reykhólahrepps.
Skipulagsmál, hvernig skilaboð þingsins geta fallið inn í skipulagsvinnu.
Staða Flateyjar í stjórnskipulagi, m.a. með tilliti til áforma um sameiningar sveitarfélaga.
Hugmynd um samfélagssamning kynnt.
Samræða og ákvarðanir um næstu skref.
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12.2 SAMFÉLAGSSAMNINGUR
Þó skiptar skoðanir séu um ýmsa hluti, þá bendir samræðan á Eyjaþinginu til þess að meðal Flateyinga
ríki eining um grundvallaratriði eins og þau að stuðla að fastri búsetu, traustum samgöngum,
náttúruvernd og þróun ferðaþjónustu innan þolmarka. Til að þetta sé mögulegt þarf grunngerðin að
vera í lagi og framtíðarstefnumörkun fyrir Flatey og nærliggjandi eyjar vera skýr.
Næsti áfangi í þeirri vegferð og samræðu sem hófst með Eyjaþinginu gæti verið „Samfélagssamningur,
Flateyinga“ – mætti e.t.v. kalla „Flateyjarbók hina síðari“. Þar skrifi fulltrúar allra húsa, sveitarfélags,
fyrirtækja, opinberra stofnana og Framfarafélags undir þau atriði sem allir eru sammála um og vilja vinna
að á næstu árum, til að styrkja byggð og framtíðarþróun í Flatey og nærliggjandi eyjum.

13.

AÐ LOKUM

Þátttaka á Eyjaþinginu fór fram úr björtustu vonum, sem sýnir sterka þörf heimamanna og annarra, fyrir
það að koma saman og ræða málin og horfa til framtíðar. Þetta var ólíkt því sem oft gerist við
undirbúning íbúaþinga, þegar fer mikill tími, kraftur og fjármunir í að hvetja fólk til að mæta og sannfæra
það um að það hafi tilgang.
Árangur þingsins mun þegar upp er staðið ráðast af eftirfylgninni, sem er gríðarlega mikilvæg. Á þinginu
varð til vitund um sameiginlega hagsmuni, þrátt fyrir skiptar skoðanir um ýmis mál. Fólk er tilbúið til að
horfa á hvernig ólíkir hagsmunir geta farið saman. Ef vel er á málum haldið, getur þingið markað
upphafið að nýju skeiði þar sem mörkuð verði stefna út frá heildarhagsmunum og stuðlað að aukinni
sátt.
Að lokum er þátttakendum á Eyjaþingi þakkað fyrir sinn tíma og sitt framlag til umræðunnar, sem og
þeim sem störfuðu við þingið og undirbúning þess.
Framfarafélag Flateyjar á mikinn heiður skilið fyrir að hafa ráðist í þingið og þar með stigið dýrmætt skref
til framtíðar. Félaginu og öllum þeim sem styrktu þinghaldið og þeim sem verða í lykilhlutverki við
eftirfylgni, er þakkað og óskað velfarnaðar á þeirri leið sem framundan er.
Með bestu kveðju,
Sigurborg Kr. Hannesdóttir
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