
Nd. 919. Nefndarálit
um frv. til 1. um lendingarbætur á Hellissandi.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefur aflað sér umsagnar vitamálastjóra um frumvarp þetta, sem flutt
var á síðastI. vori og er í meginatriðum samhljóða öðrum lögum um lendingar-
bætur, er samþykkt hafa verið að undanförnu. Er álit vitamálastjóra prentað með
þessu nál. Skýrir hann þar frá rannsóknum á hafnargerð í Rifi og hugmyndum um
að færa höfnina frá Hellissandi þangað. Frekari framkvæmdir UIll lendingarbætur
á Sandi en gerðar voru s. I. sumar telur vitamálastjóri ekki liggja fyrir á næst-
unni. Leggur hann til, að frv. verði ekki afgreitt að svo stöddu, heldur frestað,
þangað til séð verði, hvað hægt er að gera í Rifi.

Flutningsmaður frv., þm. Snæf., hefur mætt á fundi nefndarinnar og rætt
málið við hana. Skýrði hann nefndinni svo frá, að megintilgangur hans með flutn-
ingi frv. hefði verið sá að gera hreppnum fært að leggja fram tilskilið framlag til
lendingarbótanna af sinni hálfu með því að veita ríkisábyrgð fyrir láni til fram-
kvæmdanna. Þar sem vitamálastj óri vilj i fresta afgreiðslu frv. að sinni, megi ná
þessum tilgangi með því að fá samþykkta þingsályktun um ríkisábyrgð fyrir allt
að 25 þús. kr., sem munu nægja vegna framkvæmdanna á síðasta sumri.

Að þessu athuguðu leggur nefndin til, að frv. verði ekki afgreitt á þessu þingi,
en veitt í þess stað með þingsályktun umrædd ríkisábyrgð.

Alþingi, 18. jan. 1945.

Ásg. Ásgeirsson,
form.

Sigurður Kristjánsson,
frsm.

Lúðvík Jósefsson.

Jóhann Þ. Jósefsson,
fundaskr.

Eysteinn Jónsson.
Fylgiskjal.

VITAMÁLAST JÓRINN
Reykjavík, 15. september 1944.

Með bréfi, dags. 24. febr. s.l., hefur háttvirt sjávarútvegsnefnd Nd. Alþingis
óskað umsagnar minnar um frv. til laga um lendingarbætur á Hellissandi.

Frumvarp þetta er í öllum meginatriðum samhljóða öðrum lögum um lend-
ingarbætur, er samþykkt hafa verið á Alþingi nú upp á síðkastið, og gefur ekki til-
efni til neinna athugasemda að formi til. Hins vegar skal ég leyfa mér af þessu
tilefni að fara nokkrum orðum um hafnarskilyrðin á Hellissandi. Eins og í greinar-
gerð frv. segir, hefur svo að segja frá upphafi vega verið rekinn bátaútvegur frá
Hellissandi, en hafnar skilyrði eru þar ekki góð. Sker og boðar torvelda siglingu
og mannvirkjagerð, klapparbotn gerir dýpkun örðuga eða praktiskt talað ófram-
kvæmanlega með viðráðanlegu verði, og ýmis atriði fleiri gera aðstöðuna erfiða.

Það hefur því kornið fram sú hugmynd, hvort ekki mundi heppilegra og
vænlegra til góðrar úrlausnar hafnarmála Snæfellsness utanverðs að færa höfnina
frá Hellissandi að Rifi, sem er aðeins rúma 2 km fyrir innan Helllssand. í Rifi -
eða Rifsós - var til forna verzlunarstaður, sem að vísu hefur Iagzt alveg af, en í
fljótu bragði að minnsta kosti virðist hafa ýmsa möguleika til hafnargerðar, sem
aðrir staðir hafa ekki nærlendis.
Í fyrsta lagi gengur fram klapparhryggur, að mestu upp úr á fjöru, austur af

Rifshaus og skýlir svo að segja alveg höfninni í veðrum og stórsjóum. Er þarna
að kalla tilbúinn hafnargarður frá náttúrunnar hendi, sem aðeins þyrfti að hækka
og gera samfelldan, en það virðist hægt að gera með tiltölulega litlum kostnaði.
Innan við þennan klapparrann er innsigIingarleiðin á höfnina, með mjög sæmi-
legu dýpi, um 5 m á fjöru.

Sjálf höfnin virðist aftur hafa fyllzt af sandi, sennilega bæði árfrarnburði og
sandfoki, og ætti því að mega færa þetta aftur í samt lag með dýpkun. Verkfræð-
ingur frá vitamála skrifstofunni hefur í sumar gert bráðabirgðarannsóknir á staðn-
um, og hafa þær staðfest það, sem hér hefur verið sagt, það sem þær ná. En mæl-
ingum þessum er ekki lokið og endanlegar niðurstöður ekki fyrir hendi. Á þessu
stigi er þó hægt að segja, að líkur bendi mjög ákveðið til, að hafnarstæði í Rifi
muni vera óvenjugott.



Nú í sumar hefur bátahryggjan á Hellissandi verið lengd og hækkuð og nær
nú fram á 2-3 m dýpi um fjöru. Frekari framkvæmdir er mér ekki kunnugt um,
að liggi fyrir að gera á Hellissandi á næstunni, og hef ég þó rætt þessi mál all-
ýtarlega við bæði oddvita og formann hafnar nefndar á staðnum. Skoðun manna
þar, að minnsta kosti æðimargra, virðist nú líka vera orðin sú, að rannsaka beri
fyrst alla möguleika í Rifi, áður en ákvarðanir eru teknar um frekari aðgerðir í
Krossvík eða á Hellissandi.

Ég leyfi mér því að leggja til, að frumvarp þetta verði ekki afgreitt að svo
stöddu, heldur frestað, þangað til séð verður, hvað hægt er að gera í Rifi. Dráttur.
á að svara bréfi háttv. nefndar. sem ég biðst afsökunar á, stafar af því, að beðið
var eftir bráðabirgðaniðurstöðum af mælingum í Rifi í sumar.

Emil Jónsson.

Til sjávarútvegsnefndar Nd. Alþingis.


