
Ed. 15. Frumvarp til laga
uin breytinj' á vegaJögum, nr. 101 10. jiíní 1033, og löguin uni breyting á þeim 
lögum, nr. 72 1936 og 'n r .  109 1940.

Flm.: Gísli Jónsson.

1. gr.
Staflið b. í XIV. tölulið laga nr. 72 23. jún i 1936 skal orða svo:
Barðastrandarvegur:  F rá  Geirseyri uin Kleifarheiði að B rjánslæ k og þaðan 

póstleiðina að Kollabúðuin i Þorskafirði.

2. gr.
A eftir 12 B. í 2. gr. laga nr. 101 19. jún í  1933 kom a nvir stafliðir (d.— f . ) :

a. F rá  Bíldudal um Suðurfirði að Brjánslæk.
b. F rá  Bíldudal að Bakka í Dalahreppi.
c. F rá  Geiradalsvegi að verzlunarstaðnum  í Króksfjarðarnesi.

3. gr.
Með löguni þessum  er úr  gildi num inn  stafliður d. í IX. tölulið laga nr. 109 14. 

maí 1940.
4. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Með lögum nr. 72 23. jún í 1936 er Barðastrandarvegur tekinn í þjóðvegatölu, 

frá  Mikladalsvegi að Haga á Barðaströnd, og með lögum nr. 109 14. m aí 1940 er 
Brjánslækjarvegur frá Haga að Brjánslæk tekinn í þjóðvegatölu. Þá er og tekinn í 
þjóðvegatölu vegurinn milli Bíldudals og Geirseyrar um Hálfdan og Mikladal, með 
lögum nr. 101 19. jún í 1933. Þegar þetta var gert, höfðu ekki farið fram nákvæm ar 
rannsókn ir  á vegarstæði á þessum leiðum, og með því að sterkar raddir  kom u frá 
sýslunefnd V.-Barðastrandarsýslu um það að láta Barðastrandarveginn kom a inn 
með Patreksfirði, svo að byggðin þar gæti notið hans, var byrjað  á vegarlagning- 
unni þá leið, og er hann  kom inn nokkuð áleiðis inn með firðinum. Nú hafa þessar 
leiðir verið rannsakaðar nákvæmlega af vegamálastjóra, og hefur hann  fallizt á, 
að réttast sé að halda áfram  Barðastrandarveginum  inn með Patreksfirði um



Kleifarheiði og inn Barðaströndina að Haga, en hætta við fjallleiðina frá  Mikladal 
að Haga. Með því að vegarlagningin hefur verið þannig færð til í framkvæmd, er 
nauðsynlegt að samræma þetta í vegalögunum, og m iðar 1. gr. frv. að því, auk  þess 
sem hún kveður svo á, að póstleiðin frá  Brjánslæk að Kollabúðum í Þorskafirð i 
sé tekin upp í þjóðvegatölu. A þessari leið liggja tvær sveitir alveg innilokaðar 
og ú t  ú r  öllum samgöngum, bæði á sjó og landi, en það eru: M úlahreppur og 
Gufudalshreppu’r. Verður þessum hreppum  ekki með nokkurr i  sanngirni neitað 
lengur um þessar nauðsynlegu samgöngubætur, enda horf ir  til stórvandræða með 
afkomu bænda þar, nema samgöngur komist þar í v iðunandi horf hið bráðasta.

Þegar vegurinn milli Geirseyrar og Bíldudals var tekinn upp í þjóðvegatölu, 
var meðal annars  gert ráð fvrir, að hann gæti orðið þjóðvegur fyr ir  Arnfirðinga 
til Barðastrandar og á Suðurlandsbrautina fyrirhuguðu, um Barðastrandarveg og 
Mikladal. Nú er þessum vegi er brevtt, er óhjákvæmilegt að ætla Arnfirðingum 
samgönguleið til B arðastrandar inn með Suðurfjörðum  og að Brjánslæk vfir  fjall- 
garðinn þar, þ a r  sem þeir annars  yrðu að fara  yfir  3 fjallgarða og meira en þre- 
falda vegalengd til þess að kom ast i sam band við B arðas trönd ina  og Suðurlands- 
brautina, ja fn fram t því sem byggðin inn með Arnarfirð i kæmist hér þá einnig í 
vegasamband. A.-liður 2. gr. m iðar að þvi að sam rým a þetta.

D alahreppur er algerlega einangraður frá öllu vegakerfi, og hafnarskilyrði þar 
eru svo, að kaupfélagið, sem er eina verzlun hreppsbúa, á ja fnan  á hættu að koma
hvorki frá sér vörum né að, nema í góðviðrum, og lá við t. d. á síðasta hausti, að
mikill hluti k jötsins yrði ónýtur fyr ir  þessa einangrun sveitarinnar. B-liður 2. gr. 
fer fram á að bæta ú r  þessum erfiðleikum.

F rá  Geiradalsvegi að verzlunarstaðnum  í Króksfjarðarnesi er aðeins stutt vega- 
longd. En vegna staðhátta þarf að gera þar góðan veg á s tu ttum  kafla, svo að unnt 
sé að kom a bílum slysalaust að sláturhúsi bændanna og bryggju. Miðar c-liður 2. 
gr. að því að bæta ú r  þessu.

E r  þess vænzt, að Alþingi meti nauðsyn þessa máls um vegabætur og sam-
þykki frv. óbreytt.


