
Ed. 325. Nefndarálit
11mfrv. til 1. um landshöfn á Þórshöfn.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Frv. þetta hefur verið rætt á 4 fundum. Var það sent til umsagnar nokkrum
aðilum, og bárust nefndinni svör frá vitamálastjóra, Fiskifélagi íslands og Far-
manna- og fiskimannasambandi íslands. Með því að svör tveggja aðilanna voru
jafnframt svör við fyrirspurnum nefndarinnar um landshöfn á Hornafirði og eru
birt sem fylgiskjöl með nefndaráliti meiri hlutans um það mál, þykir ekki þörf á
að birta þau hér, heldur vísast hér með til þeirra á þskj. 324. Ræddi nefndin einnig
málið á fundi við vitamálastjóra, sem upplýsti, að vel gæti komið til mála, að
unnt væri að koma upp fullkomnum hafnarmannvirkjum á Þórshöfn fyrir miklu
minna fé en áður hefðu verið gerðar áætlanir um, ef takast mætti að grafa leið
inn að fyrirhugaðri bryggju i gegnum malarrif, sem liggur fyrir utan hafnarsvæðið.
Hann teldi því nauðsynlegt, að láta fara fram tilraun á slíkum grefti áður en frek-
ari ákvarðanir yrðu gerðar um hafnarframkvæmdir á Þórshöfn. En með því að
hafnarsjóður hefði ekki ráð á því að kosta slíka tilraun, en hins vegar ljóst, að
hún mundi spara hundruð þúsunda, ef vel tækist, teldi hann rétt, að ríkissjóður
bæri fyrst um sinn kostnaðinn af henni, en honum yrði síðar skipt á milli hafnar-
sjóðs og ríkissjóðs í sömu hlutföllum og öðrum kostnaði við hafnarframkvæmdir
þar, ef sýnt yrði, að tilraunin tækist, og spöruðust þannig báðum aðilum óþarfa
útgjöld. Fellst nefndin á þetta sjónarmið og leggur því til, að málið verði afgreitt
með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Með því að upplýst er, að kostnaður við byggingu hafnarmannvirkja á Þórs-

höfn mundi verða allverulega lægri, ef takast mætti að grafa skipaskurð í gegnum
malarrif, sem liggur fyrir utan fyrirhugað hafnarsvæði, enda líkur til, að þetta sé
íramkvæmanlegt, og í trausti þess, að ríkisstjórnin láti eins fljótt og því verður
við komið gera slíka tilraun, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 9. febr. 1948.

Gísli Jónsson, B. Kristjánsson, Sigurjón Á. Ólafsson.
form., frsm. fundaskr.

Steingr. Aðalsteinsson. Pétur Magnússon.



Fylgiskjal I.

FISKIFÉLAG íSLANDS
Reykjavik, 6. nóv. 1947.

Með bréfi, dags. 29. f. 111., óskaði nefndin umsagnar vorrar um meðfylgjandi
frumvarp til laga um landshöfn i Þórshöfn. Stjórnarnefndin afgreiddi þetta mál á
fundi sínum í gær með svofelldri ályktun:

"Jafnframt þvi sem stjórn Fiskifélagsins leggur á það megináherzlu, að veitt
sé á Alþingi sem ríflegast fé til hafnargerða, og þá alveg sérstaklega á þeim stöð-
um, þar sem góð skilyrði eru til útgerðar, þá telur hún heppilegast, að þetta verði
gert á grundvelli núgildandi heildarlöggjafar um hafnar- og lendingarbætur."

Virðingarfyllst

f. h. fiskimálastjóra
Arnór Guðmundsson.

Til sjávarútvegsmálanefndar Ed. Alþingis, Alþingi.

Fylgiskjal II.

VITA- OG HAFNAMÁLASTJÓRINN
Reykjavik, 27. jan. 1948.

Formaður sjávarútvegsnefndar hefur beðið mig að gera áætlun um, hvað
kosta muni að gera tilraun til að grafa sundur grandann, sem umlykur hafnar-
svæðið á Þórshöfn, sbr. bréf mitt, dags. 6. jan. 1948.

Það, sem ég leyfi mér að leggja til, er þetta:
Settar verði sérstakar grjótskóflur á Gretti (og þær eru til hér). Reynt verði að

haga þannig til, að fleiri nálægir staðir þurfi um leið að láta moka harðan botn.
Byrjað verði með því að reyna að grafa prufuholur í granda nn til þess að fá úr
þvi skorið, hvort Grettir ræður við það eða ekki. Og ef það reynist fært, þá að
grafa 30 m breiða rennu gegnum grandann.

Kostnaðaráætlun:
Skipta um skóflur, sigla skipinu á staðinn, biða eftir stilltum sjó

og gera tilraun til að grafa prófholur kr. 80000.00
Ef allt reynist ókleift, nær kostnaðurinn ekki lengra, en ef

mögulegt er að grafa, má áætla viðbótarkostnað - 200000.00

Samtals kr. 280000.00

Eins og ég gat um við nefndina, tel ég engin líkindi til, að hægt verði að sinna
þessari tilraun á komandi sumri, vegna þess, hve mörg og áríðandi verk kalla að.

Axel Sveinsson

Til formanns sjávarútvegsnefndar, Alþingi.


