Ábendingar og athugasemdir við aðalskipulagstillögu
vegna vegagerðar eftir leið Þ H
Ég heiti Sævar Ingi Reynisson og er eigandi Icelandic Mussel Company
(hér eftir nefnt IMC.) og jarðarinnar Gufudals í Reykhólahreppi. Hér á
eftir koma mínar ábendingar og athugasemdir við leiðarval Þ H. Fyrst vill
ég aðeins nefna hvað fyrirtæki mitt er að gera í dag og reyna að byggja
upp. IMC er með vinnslu á bláskel i Króksfjarðarnesi, þettað er 9 ára
gamalt fyrirtæki með tvo til fjóra starfsmenn. Þetta byrjaði rólega en
núna er jöfn aukning í sölu og vinnslu á Bláskel milli ára og allt útlit fyrir
að það haldi áfram að aukast næstu árin. Ræktun og vinnsla á Bláskel er
frekar nýr atvinnuvegur hér á Íslandi sem getur átt sér mikla framtíð ef
rétt er haldið á spöðunum. Vinnslulínan sem IMC er búið af fjárfesta
mikla peninga í í Króksfjarðarnesi getur annað 4000 til 5000 tonnum af
skel á ári. (4000 tonna ræktun er með ca 40 menn í vinnu.)
Ræktunarmöguleikar á bláskel við Breiðafjörð og víðar á vestfjörðum eru
miklir, bæði í svo kallaðri botnrækt og eins í línurækt. Báðar þessar
ræktunaraðferðir eru háðar ákveðnum skilyrðum, til dæmis sjávardýpt,
sjávarstraumar, seltustig, hitastig, þörungablómi eða lirfuáseta svo
nokkur séu nefnd. Af fenginni reynslu er vitað að það getur verið mikill
munur á ræktunarskilyrðum innan lítils svæðis og einnig er ekki víst að
það séu góð ræktunarskilyrði fyrir skel á sama stað og það er góð lirfu
áseta. Það getur tekið mörg ár að finna út hvernig hver fjörður er að virka
til skelræktunar. Eins er ekki víst að línuræktun reynist vel á sama svæði
og botnræktun, þessvegna er mikilvægt að geta siglt með skelina á milli
svæða. IMC sendi inn umsókn fyrir ræktunarsvæði í Djúpafirði árið 2014
sem var svo hafnað af MAST meðal annars á þeim rökum að það gæti
stángast á við fyrirhugaða vegagerð yfir Djúpafjörð. Svo ég get sagt það
rétt út að leiðarval Þ H er þegar farið að valda IMC tjóni. Það er mjög
mikilvægt að vera ekki að skerða aðgáng að fleiri fjörðum en orðið er nú
þegar. Ekki má heldur verða breyting á sjávarföllum eða seltustigi. Það
hefur til dæmis ekki sést nein bláskel inna vegar í Gilsfirði eftir að hann
var þveraður.
Það að Vegagerðin skuli vera búinn að loka nokkrum fjörðum nú þegar
fyrir siglingum í framtíðinni er svakalegt áfall fyrir mögulega uppbyggingu
á skelrækt við Breiðafjörð og víðar á vestfjörðum.

1. Áður en vegagerð getur hafist þarf að rannsaka betur hvaða
skeltegundir finnast í þeim fjörðum sem þvera á og hvort fyrirhuguð
framkvæmd getur haft neikvæð áhrif á þessar skeltegundir.
2. Ef þvera á Þoskafjörð, Djúpafjörð og Gufufjörð þá verður alveg
skilirðislaust að passa uppá að siglingamöguleirar skerðist ekki.
3. Það er hægt að gera með td. að lámarkshæð undir allar brýr á flóði sé
ekki minni en 8 til 10 metrar.
4. Brýr verða að vera staðsettar á dýpsta stað í öllum þessum fjörðum og
enginn þröskuldur undir brú (einsog virðist vera plan Vegagerðarinnar
um eystri brú í Djúpafirði og Þoskafirði).
5. Vegagerð má ekki skerða seltustig eða straumhraða í þessum fjörðum
og mikilvægt er að setja upp eftirlitsplan með þessum þáttum að
vegagerð lokinni til að sjá hvernig þessi mál þróast .
Einnig sem eigandi jarðarinnar Gufudals þá er rétt að benda á að allt
frá landnámstíð og til okkar tíma fefur verið notast við Síkið svokallaða
í botni Gufufjarðar sem lægi fyrir báta. Þángað inn kemst maður
einungis á flóði og þessvegna.
6. Brú yfir Gufufjörð verður að vera einsog áður er nefnt 8 til 10 metra
yfir sjávarmáli á flóði.
7. Sem möguleg mótvægisaðgerð ef ekki er hægt að gera hana svo háa
þá má kannski gera einhverja bryggjuaðstöðu í mynni Gufufjarðar eða
Djúpafjarðar.

Í Gufudal erum við einnig að byggja upp aðstöðu fyrir ferðamenn og
afþreyingu fyrir þá.
Það að hafa aðgáng að ósnortinni náttúru og fallegum gaunguleiðum
er alltaf að verða erfiðara og erfiðara á okkar tímum.
8. Þessvegna tel ég að það að vera að spilla mjög sérstakri náttúru
Teigsskógs algjöra tímaskekkju.
9. Enda til amk. einn annar fullkomlega mögulegur valkostur við leiðarval
í gegnum Gufudalssveit.
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