
sþ. 285. Nefndarálit
um till. til þál. um rannsókn á hafnargerð við Dyrhólaey.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur sent þingsályktunartillögu þessa til umsagnar bæði Fiskifélagi
íslands og vita- og hafnamálastjóra. Svör hafa borizt fra báðum þessum aðilum
og eru þau birt hér sem fylgiskjöl. 1 samræmi við þau svör hefur nefndin orðið
sammála um að leggja til, að þingsályktunartillagan verði samþykkt með þessari

BREYTINGU:
Tillgr. skal orða svo:
"Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta fram fara á næsta sumri rann-

sókn á því, hvort unnt sé að gera höfn við Dyrhólaey. Kostnaðurinn við rann-
sóknina greiðist úr ríkissjóði."

Jörundur Brynjólfsson,
form.

Ásg. Ásgeirsson.

Alþingi, 27. jan. 1948.
J ón Sigurðsson,

fundaskr.
Jón Gislason,

frsm.
Ingólfur Jónsson.Sigfús Sigurhjartarson.

Fylgiskjal I.

FISKIFÉLAG íSLANDS
Reykjavik, 10. des. 1947.

Með bréfi, dags. 5. des. s.l., hefur háttvirt allsherjarnefnd óskað umsagnar
tillögu til þingsályktunar um rannsókn á hafnargerð við Dyrhólaey. Á fundi i gær
samþykkti félagsstjórnin svofellda ályktun í þessu máli:

"Félagsstjórnin mælir með þvi, að rannsókn þessi verði framkvæmd."

Virðingarfyllst
f. h. fiskimálastjóra

Arnór Guðmundsson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs þings, Alþingi.

Fylgiskjal II.

VITA- OG HAFNAMALASTJORINN
Reykjavík, 17. des. 1947.

Með bréfi, dags. 5. des. s.l., hefur háttvirt allsherjarnefnd óskað umsagnar
minnar um tillögu til þingsályktunar um rannsókn á hafnargerð við Dyrhólaey.

Það geta tæplega verið neinar deilur um það, að höfn við Dyrhólaey væri
æskileg, ef hún gæti fengizt með því verði, sem samsvaraði notagildi hennar á
þessum stað, jafnvel þótt ekki væri um stórskipahöfn að ræða, heldur aðeins báta-
höfn, er tæki þó það stóra báta, að þeir gætu áhæUulítið átt athvarfshöfn i Vest-
mannaeyjum, þegar innsiglingin að Dyrhólahöfn væri vafasöm eða ófær.

því miður verð ég að segja það, að mér finnst öll líkindi benda til þess, að
náttúruhamfarirnar þarna geri hafnargerð kostnaðarsamari en svo, að til mála
geti komið fyrir jafn lítið byggðarlag. En hins vegar er þó til svo mikils að vinna,
ef vel tækist til, að tiltækilegt væri að verja til þess nokkrum þúsundum króna að
gera fyrstu yfirlitsrannsókn. Síðan mætti ráðgast um það, hvort möguleikarnir
væru það miklir, að frekari athuganir væru æskilegar. .

Ég vil leyfa mér að stinga upp á allt að 20 þús. kr. fjárveitingu til þessara
fyrstu rannsókna. ÞÓ er hér gert ráð fyrir, að rannsóknarmennirnir verði fyrir
nokkrum töfum vegna óhagstæðs veðurs, svo að líkindi eru til þess, að nægjast
mætti með nokkru minni fjárhæð í reyndinni, ef heppnin yrði með.

Axel Sveinsson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs þings, Reykjavik.


