
Ed. 199. Nefndarálit
um frv. til l. um breyt. á l. nr, 43 19. júní 1933, um stjórn vitamála og um vítahygg-
ingar.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefur athugað frumvarp þetta og með bréfi, dags. 23. f. m., leitað um
það umsagnar vitamálastjóra. Hefur vitamálastjóri látið nefndinni Í té umsögn um
frumvarpið, og er hún birt hér með nefndaráliti þessu.

Í umsögn sinni tekur vitamálastjóri undir þá athugasemd í greinargerð frum-
varpsins. að siglingaleiðin fyrir og inn með Garðskaga sé allhættuleg og að oft hafi
verið uppi raddir um það, að auka þyrfti vitakerfið á þessum slóðum. Hins vegar
hendir vitamálastjóri á, að Garðskagavitinn sé tiltölulega stutt frá Gerðhólma. sem
frumvarpið leggur til, að reistur verði viti á, svo að vitarnir mundu standa þarna
mjög nálægt hvor öðrum, ef frumvarpið yrði samþ. Telur vitamálastjóri slíkt miður
heppilegt og leggur til, að Garðskagavitinn verði stórum endurbættur þannig, að viti
ú Gerðhólma ætti að verða óþarfur. Hefur vitamálastjóri lagt mál þetta fyrir vita-
nefndina hinn 1. þ. m, og hún samþ. að leggja til, að á þessu ári verði varið allt að
140000 kr. til að endurbyggja Garðskagavitann. Telur vitamálastjórinn slíka fjár-
hæð nægjanlega til að gera Garðskagavitann talsvert betur úr garði en hann er nú
og það svo, að viti á Gerðhólma sé þá ekki nauðsynlegur.

Í greinargerð frumvarpsins og framsöguræðu flutningsmanns kom það fram,
að tilgangurinn með flutningi frumvarpsins er sá, að fá bætt úr brýnni þörf á endur-
bótum á siglingamerkjum á leiðinni fyrir og 'inn með Garðskaga. Var sérstaklega
tekið fram, að þótt bent væri á þá leið að reisa nýjan vita á Gerðhólma sem vænlega
til úrbóta, þá kæmu einnig aðrar leiðir til greina, sem athuga þyrfti. Nú hefur vita-
nefndin lagt til, að mikilli fjárhæð verði varið til að endurbyggja Garðskagavitann,
og vitamálastjóri telur, að hinn endurbyggði viti verði svo fullkominn, að hann geti
leyst af höndum það hlutverk, sem Gerðhólmavitanum var ætlað. Sjávarútvegsnefnd
getur að fengnum þessum tillögum fallizt á, að rétt sé að hallast að því ráði, að Garð-
skagavitinn verði endurbyggður í ár og frekari aðgerðum í sambandi við lagabreyt-
ingar frestað, þar til er séð verður, hvernig hinn nýi viti á Garðskaga reynist. Treystir



nefndin því og leggur á það áherzlu, að mjög verði til hins endurbyggð a vita vandað
og fyrir því séð, að ljósmagn hans verði stórlega aukið frá því, sem verið hefur.

Nefndin leggur til, að frumvarpið verði afgreitt með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
í trausti þess, að Garðskagavitinn verði endurbyggður á þessu ári og ljósmagn

hans þá aukið stórlega og þannig frú honum gengið að öðru leyti, að vita verði ekki
þörf á Gerðhólma. sér deildin ekki ástæður til frekari aðgerða í málinu og tekur
fyrir næsta mál á dagskrá.

Gísli Jónsson,
form.

Steíngr,

Alþingi, 8. marz 1944.

Guðm. í. Guðmundsson, Ingvar Pálmason.
fundaskr ., frsm.

Aðalsteinsson. Pétur Magnússon.
Fylgiskjal.

VITAMÁLASTJÓRINN
Reykjavík, 2. marz 1944.

Með bréfi, dags. 23. f. m., hefur háttvirt sjávarútvegsnefnd efri deildar Alþingis
óskað umsagnar minnar um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 43 19. júní
1933, um stjórn vitamála og um vitabyggingar, á þingskjali 53, sem flutt er af Guð-
mundi 1. Guðmundssyni.

Efni frumvarps þessa er að bæta inn í vitalögin ákvæði um, að vita, sennilega
ljósvita. skuli reisa á Gerðhólma við Garðskaga. Nú er eins og kunnugt viti á Garð-
skaga; en fjarlægðin þaðan að Gerðhólma tiltölulega stutt, svo að vitarnir mundu
standa þarna mjög nálægt hvor öðrum. Siglingaleið in með Garðskaga er hins vegar
mjög fjölfarin og allhættuleg, eins og réttilega er tekið fram í greinargerð frum-
varpsins. Hafa því oft verið uppi raddir um það, að auka þyrfti vitakerfið á þessum
slóðum. Meðal annars geri ég ráð fyrir, að nefnd sú, sem nýlega hefur verið skipuð
til að semja heildaráætlun um radiovita og miðunarstöðvar, athugi og geri tillögur
um þá hlið málsins. - Enn fremur hefur vitanefndin á fundi sínum í gær samþykkt
að leggja til við atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið. að Garðskagavitinn verði
endurbyggður í ár og varið til þess 140000.00 kr. Ef ráðuneytið samþykkir þessa til-
lögu vitanefndarinnar, verður væntanlega hægt að gera Garðskagavitann talsvert
betur úr garði en hann nú er og það svo, að viti á Gerðhólma sé þá ekki nauðsyn-
legur.

Ég vildi því leyfa mér, með hliðsjón af þessari endurbyggingu Garðskagavit-
ans sérstaklega, að leggja til, að máli þessu eða ákvörðun um vitabyggingu á Gerð-
hólma yrði frestað, þar til er séð verður, hvort hinn væntanlegi nýjiGarðskagaviti
geti ekki bætt úr þörfinni.

Virðingarfyllst,

Emil Jónsson.

Til sjávarútvegsnefndar efri deildar Alþingis, Reykjavík,


