
Nd. 225. Nefndarálit

um frv. til laga um lendingarbætur á Eyrarbakka.

Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar.

Nefndin liefir athugað frumvarp þetta eftir föngum á nokkrum fuudum 
og reynt að kynna sér sem bezt ástæður þær, er að því liggja. I þvi skyni fékk



formaður nefndarinnar, að hennar undirlagi, vitamálastjóri Þ. Krabbe á fund 
sinn, og skýrði hann málið allrækilega fyrir henni.

Greindi hann fyrst og fremst frá því, hvernig hann hefði hugsað sér fyrir- 
hlöðslugarð þann, er frv. ræðir um, og hann hefir áður að nokkru lýst i bréfi 
þvi, er greinargerð frv. fylgir.

I þessu samtali vitamálastjóra og nefndarinnar kom það greinilega fram, 
sem frv. og ber með sér, að í frumvarpinu er um miklu viðtækari mannvirki að 
ræða heldur en um garð þann, er vitamálastjóri hefir gert áætlun um, því að 
frumvarpið nær til hverskonar lendingarbóta á Eyrarbakka. Tók vitamálastjóri 
það mjög skýrt fram, að alls engin áætlun hefði verið gerð um neinar þær 
hafnarbælur þar eða lendingarbætur, er til greina gæti komið. Það væri því, að 
svo stöddu, alls eigi hægt að segja neitt um það, hvað lendingarbætur eða um- 
bætur bátalegunnar við Eyrarbakka mundu kosta, hvernig þeim skyldi haga 
eða að hverju gagni þær gætu orðið.

Fyrirhlöðslugarðinn kvaðst hann liafa hugsað sér aðeins sem tilraun, sem 
hann gerði sér von um, að beina mundi sandburði árinnar út frá landi. Þó gæti 
verið, að sandur bærist að garðinum og yfir hann, og yrði reynslan að skera úr 
því, að hverju gagni hann kynni að verða. Vitanlega mætti þá siðar hækka garð- 
inn og lengja, en kostnaðaráætlun í þá átt hefði ekki verið gerð.

Eins og tekið er fram i ástæðunum og öllum er kunnugt, þá liggur strönd- 
in algerlega fyrir opnu úthafinu, þar sem garðinum er ætlað að standa, og verð- 
ur hann því að vera ákaflega traustur, þar sem hann verður að standast hið 
sterka hafrót og einnig straum árinnar. Þótt gera megi ráð fyrir, að garður 
þessi geti að meira eða minna leyti dregið úr sandburðinum austur með fjör- 
unni, það sem hann nær, þá er því miður mjög hætt við, að sandurinn, sem áin 
ber fram, geti borizt austur með landinu fyrir straumi og brimsjóum utan við 
sjálfan garðinn, og víst er það, þar sem framburður árinnar er allmikill, að út 
af ósi hennar smágrynnist eftir því sem tímarnir líða. Ber brimið sandinn upp 
að ströndinni á báða vegu.

Nefndin viðurkennir það fullkomlega, að mikið hagræði væri að viðhlít- 
andi höfn við Eyrarbakka og að allmikið væri leggjandi í sölurnar til þess að 
gera hana trausta. En eins og þegar er tekið fram, þá liggja alls engar áætlanir 
fyrir um þessar hafnar- eða lendingarbætur. Þykir nefndinni þvi, sem það liggi 
fyrst fyrir, að þetta sé rannsakað til fullrar hlítar, áður en hérað og ríki setji 
lög um þetta efni.

Kostnaðaráætlun sú eða fjárhæð, er í frv. stendur, virðist eingöngu mið- 
uð við garð þann, sem nefndur hefir verið, en hann er einungis í því skyni 
settur, að bægja straum austur með fjörunum, en bætir að öðru leyti alls ekki 
höfn eða lending við Eyrarbakka, þannig að liann veiti þar neitt skjól eða af- 
drep. Hér er þvi um miklu meira fyrirtæki að ræða heldur en i fljótu bragði 
virðist, og miklu meira heldur en hægt er að gera sér grein fyTÍr að svo vöxnu 
máli.

Nefndin athugaði til samanburðar lög þau, er sett voru um lendingarbæt- 
ur í Þorlákshöfn. Við þann samanburð varð henni það ljósara, hversu rækilegan 
undirbúning það mál hafði fengið að öllu leyti, bæði um áætlanir og annan



undirbúning af hálfu héraðsmanna, Fiskifélags íslands, sýslunefndar og annara 
stjórnarvalda.

Við þá athugun þótti nefndinni mjög á bresta um rannsókn og undirbún- 
ing máls þess, er hér liggur fyrir, og þar sem bæði ríkissjóður og héraðið á hér 
mikið í ábyrgð, að því er til kostnaðar og gagnsmuna kemur, þá virðist henni, að 
nauðsyn beri til, að allur undirbúningur þessa fyrirtækis verði fullkomlega til 
jafns við það, er áður átti sér stað um Þorláksliöfn.

Þar sem frv. ber það og með sér, að ekki er gert ráð fyrir, að í fram- 
kvæmdir verði ráðizt nú þegar hvort sem er, þá þykir lienni því fremur rétt að 
ráða deildinni frá því að samþykkja frv. að þessu sinni, til þess að hægt verði 
síðar að gera ráðstafanir, sem á staðgóðum rannsóknum og fullum undirbún- 
ingi og ráðstöfunum innan héraðs séu reistar. Það verður vel að vanda, sem 
lengi á að standa.

1 samræmi við það, sem hér hefir sagt verið, vill nefndin því að þessu 
sinni afgreiða málið með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:

Þar sem deildin telur mál þetta eigi nægilega undirbúið til fullnaðar- 
úrslita, tekur hún fyrir næsta mál á dagskrá.

Þess skal getið, að einn nefndarmanna (4. þm. Reykvikinga) var fjarver- 
andi á siðustu fundum nefndarinnar og tók því eigi þátt í samtalinu við vita- 
málastjóra né úrslitaniðurstöðu nefndarinnar og hefir því ritað sérstakt nefnd- 
arálit.

Alþingi, 18. marz 1931.

Sveinn Ólafsson, Benedikt Sveinsson, Jóhann Þ. Jósefsson, 
form. fundaskr., frsm.

Hákon Kristófersson.


