
Fundur minjaráðs Vesturlands 24. maí 2017 
 
Fundurinn var haldinn að Fitjum í Skorradal og hófst kl. 11:10.  
 
Fundinn sátu: Ágúst Ólafur Georgsson, Hulda Guðmundsdóttir, Jón Heiðar Allansson, 
Magnús A. Sigurðsson og Sigurður Þórólfsson. Einar Brandsson og Eyþór Garðarsson höfðu 
boðað forföll.  
 
1.  Evrópska menningararfsárið 2018  
Minjavörður kynnti hugmyndir um mögulegt þema evrópska menningararfsársins 2018 hér á 
landi. Á fundi Íslandsdeildar ICOMOS, sem haldinn var fyrir skemmstu, var lagt til að þemað 
yrði strandminjar, sjóminjar og siglingaleiðir. Leist fundarmönnum vel á þessa tillögu, en 
þeim var jafnframt gefinn kostur á að koma fleiri hugmyndum á framfæri við miðjavörð.  
 
2.  Menningarminjadagurinn 2017   
Haldið verður upp á menningarminjadaginn laugardaginn 14. október á öllum minjasvæðum 
á landinu með fjölbreyttum viðburðum. Samþykkt var að á Vesturlandi verði kynning á 
verkefninu „Framdalurinn - Fitjasókn í Skorradal“, en það er eina svæðið í dreifbýli sem 
fyrirhugað er að gera að verndarsvæði í byggð. Góð aðstaða til samkomuhalds er á Fitjum og 
verður kynningin haldin þar og öllum opin. Nánari útfærsla á dagskrá verður unnin síðar.  
 
3.  Strandminjar   
Minjavörður lagði fram kort með friðlýstum fornleifum á Vesturlandi og greindi frá því í 
framhaldi að í gangi væri sérstakt átak í skráningu strandminja á Íslandi. Einn þessara 
minjastaða eru Gufuskálar á Snæfellsnesi. Um samnorrænt verkefni er að ræða sem tekur til 
samspils loftslagsbreytinga og eyðileggingar á fornminjum. Minjastofnun Íslands hefur 
umsjón með þessu verkefni hér á landi. Meðal þess sem vænst er til að komi út úr verkefninu 
er aðferð til að vakta staði sem eru í hættu.  
 
4.  Tillögur   
Eftirfarandi tillögur voru samþykktar: 
 

1)  Minjaráð Vesturlands leggur til við Minjastofnun Íslands að hún beiti sér fyrir að 
rannsóknum á þeim rústum sem eru í mestri hættu í hinni fornfrægu verstöð á 
Gufuskálum, þ.e. næst ströndinni, verði haldið áfram eins fljótt og við verður komið. 
Eyðilegging af völdum sjávar blasir við og má þar lítið út af bera í vondum veðrum.   
2)  Minjaráð Vesturlands beinir þeim tilmælum til Minjastofnunar Íslands að hún láti 
gera húsakönnun í Breiðafjarðareyjum þar sem hús frá síðasta skeiði byggðar eru 
uppistandandi. Undanskilin er Flatey þar sem slík könnun hefur þegar verið gerð. 

 
5.  Sláttudagur  
Áður hefur verið rætt um á vettvangi minjaráðs Vesturlands að hafa sérstakan dag í sumar, í 
Haga í Skorradal, þar sem sýnd yrðu vinnubrögð við slátt. Í umræðum var bent á að sláttur 
hafi nokkrum sinnum verið sýndur á Hvanneyri á vegum Landbúnaðarsafns Íslands. Ákveðið 
var að kanna hvort það gæti verið kostur að hafa samvinnu um sláttudaginn við 
Landbúnaðarsafnið og jafnvel slá honum saman við Hvanneyrardaga. Minjaverði var falið tala 



við forsvarsmenn safnsins og mun hann greina öðrum í ráðinu frá árangrinum þegar hann 
liggur fyrir.  
 
 
Fleira gerðist ekki og var fundi slitið kl. 12:45. 
 
Ágúst Ólafur Georgsson fundaritari  
 
 

 


