
sþ. 343. Nefndarálit
um till. til þál. um hreinsun Hvalfjarðar.

Frá fjárveitinganefnd.

Fjárveitinganefnd hefur haft tillögu þessa til athugunar nú um nokkurt skeið
ásamt viðaukatillögu við hana áhrærandi skaðabótagreiðslur til útvegsmanna vegna
skemmda og eyðileggingar á veiðarfærum í Hvalfirði af þeim sökum, er í aðaltillög-
unni greinir.

Nefndin er sammála um nauðsyn þess, að hafizt sé handa, svo fljótt sem verða
má, um hreinsun fjarðarins og verði þannig að því verki gengið, að allar leifar
styrjaldarráðstafana, sem þar eru á sjávarbotni og valdið geta skemmdum á veiðar-
færum, verði þaðan teknar og fluttar á brott.

Þá telur nefndin, eins og líka er að vikið í greinargerð þeirri, sem tillögunni
fylgir, sjálfsagt, að þau erlend ríki, sem á sinum tíma höfðu með höndum þessar
hernaðaraðgerðir í Hvalfirði, framkvæmi á sinn kostnað þessa hreinsun. Eru því
tekin upp í meginmál tillögunnar ákvæði um, að ríkisstjórnin skuli beita sér fyrir
því að fá þessu framgengt. Leggur fjárveitinganefnd á það megináherzlu. að fram-
kvæmdum þeim, sem hér um ræðir, verði að fullu lokið, svo fljótt sem verða má og
eigi síðar en á sumri komanda. Þá leggur nefndin einnig til, að í tillögunni verði
ríkisstjórninni falið að bera fram við þessa sömu aðila kröfur um skaðabætur til
handa fiskimönnum vegna þess tjóns, sem þeir hafa beðið og kunna að bíða sökum
þessa viðskilnaðar í Hvalfirði. Það er álit fjárveitinganefndar, að krafa þessi sé á
fyllstu rökum reist og í alla staði sanngjörn og eðlileg. Er með þessu tekið upp i
tillögu nefndarinnar efnislega það, sem farið er fram á í fyrr umgetinn i viðaukatil-
lögu, þó að nokkuð sé breytt um orðalag.

Fjárveitinganefnd leggur þvi til, að tillagan verði samþykkt með svo hljóðandi

BREYTINGU:
Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að gera nauðsynlegar ráðstafanir til

þess, að hreinsað verði burt úr Hvalfirði allt það, sem eftir hefur verið skilið þar fl
sjávarbotni af setuliðinu, svo sem keðjur, akkeri, vírar og annað, sem truflun veldur
við veiðar í firðinum og skemmdum á veiðarfærum. Skal ríkisstjórnin beita sér fyrir
því, að þau erlend ríki, sem hér eiga hlut að máli, framkvæmi á sinn kostnað
hreinsun þá, sem hér um ræðir. Enn fremur er stjórninni falið að bera fram við
þessa sömu aðila kröfur um, að þeir greiði tjón það, sem fiskimenn hafa beðið og
kunna að biða vegna þessa viðskilnaðar i Hvalfirði.
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