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um frv. til laga um hafnargerð á Akranesi.

Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar.

Sjávarútvegsnefnd hefir ekki getað fylgzt að í tillögum sínum um þetta 
mál, sem þó er mjög aðkallandi, að því er oss virðist.

Akurnesingar hafa um langt skeið verið góðir og aflasælir sjósóknar- 
menn, en stærri útgerð þaðan háði það löngum, að alla aðstöðu vantaði á Akra- 
nesi til þess að afferma stóra vélbáta. Urðu því Akurnesingar um lengri tíma 
að gera út báta sína frá Sandgerði á vetrarvertíð, og er auðsætt, hve miklu erf- 
iðara og dýrara það hefir verið heldur en útgerð heiman að, auk þess sem heima- 
afnot öll af útgerðinni tapast, þegar svo er. Um leið og bryggja var byggð við 
Lambhússund, en það var fyrir 4 árum, fluttist bátaflotinn heim og hefir verið 
þar siðan. Legupláss fiskibátanna, en þeir eru nú 20 talsins, allir stórir, nýtizku 
vélbátar, er Lambhússundið, en bæði er það engan veginn tryggt fyrir brimi, og 
svo er legan allt of þröng nú orðið fyrir flotann. Auk vélbáta þessara eru 2 bnu- 
veiðagufuskip gerð út á Akranesi og 8 opnir vélbátar. Ennfremur eru þar 2 stór- 
ir vélbátar til flutninga.

Akranes hefir blómgast mjög nú hin síðari ár. Dugnaður og hagsýni ein-



kennir ibúa þess. Húsin eru mörg og vel byggð, einkum hin nýrri. Matjurta- 
garða, túnbletti og fiskreiti ber hvarvetna fyrir augað. Engin landspilda virð- 
ist vera ónotuð. Aðstaðan til aflafanga er tvimælalaust hin bezta við Faxaflóa, 
og þegar skilyrði fyrir öryggi vélbátaflotans og hagræði til affermingar eru bætt 
þar svo viðunandi sé, má færa út kvíar útvegsins, svo að Akranes verður þá 
mesta útvegsstöð við Faxaflóa, og þó víðar væri leitað.

Frv. til laga um hafnargerð á Akranesi var flutt hér á síðasta þingi, en 
varð ekki útrætt. Þrátt fyrir það réðust Akurnesingar í það að byrja á hafnar- 
gerðinni og byggðu síðastliðið sumar 72 faðma langan garð, og er það byrjun á 
garði, sem á að vera til skjóls Krossvikinni, en það er hin fyrirhugaða mótor- 
bátahöfn að sunnanverðu við skagann, og um leið bryggja fyrir vélbátana og 
stærri skip. Garður þessi er fyrirhugaður 226 metrar á lengd.

Er það einn hinn bezti vottur framtaks og dugnaðar Akurnesinga og 
trúar þeirra á framtið byggðarlags síns, að ráðast í þetta stórvirki á eigin spýt- 
ur. Þessi myndarlega byrjun þeirra hlýtur að vekja samúð og virðingu lands- 
manna og traust þeirra á því fólki, sem svo mikla viðleitni sýnir til sjálfsbjarg- 
ar i einu og öllu eins og Akumesingar.

Hinn 10. þ. m. fóru albnargir þingmenn, þar á meðal sjávarútvegsnefnd- 
ar- og fjárveitinganefndarmenn, með þingmanni kjördæmisins til Akraness, til 
þess að skoða staðhætti og mannvirki þau, sem komin eru þar. Bátar voru óðum 
að koma úr róðri með fullfermi, og lágu hver utan á öðrum í margföldum röð- 
um, til þess að koma fiskinum á land. Duldist víst engum af þingmönnum, er 
með voru i förinni, hve þörfin er knýjandi til umbóta á Akraneshöfn fyrir hlut- 
aðeigendur, og þó ekki sízt fvrir sjómennina sjálfa, er verða að verja þeim tima, 
er þeir annars ættu að hvilast í eftir róðurinn, til þess að biða og baksa við að 
afferma bát sinn.

Sást þá og glöggt, hve mikil bót myndi verða, er garðurinn, er umlykja 
skal Krossvikina, er fullbyggður, þegar sjöföld bátaröð lá við garðstúfinn, sem 
byggður var í sumar.

Meiri hluta nefndarinnar virðist einsætt, að mest ríði á að beina fjár- 
magni, eftir getu ríkissjóðs, til hafnargerða i þeim verstöðvum, sem efnilegast- 
ar eru, með því að þaðan er líka mest eftirtekjuvonin f>TÍr rikissjóð.

Akranes er tvímælalaust ein slíkra verstöðva. Ibúar eru um 1200, þorpið 
mjög álitlegt og aðstaðan hin hezta, þegar höfn er hætt.

Cítflutningur verkaðs fiskjar var þar árið 1929 10586 skpd. og miklu 
meiri siðastl. ár. -

Með hhðsjón af því, er hér að ofan segir, leggjum vér til, að frv. sé sam- 
þykkt óbreytt.

Alþingi, 17. marz 1931.

Jóhann Þ. Jósefsson, Benedikt Sveinsson, Hákon Biristófersson. 
frsm. fundaskrifari.


