
Nd. 19. Tillaga til þingsályktunar
um fullnaðarundirbúning hafnargerðar í Bolungavik.

Flm.: Sigurður Bjarnason.

Neðri deild Alþingis á lyk tar að fela ríkisstjórninni að láta fram  fara fullnaðar- 
rannsókn til undirbúnings fullkom innar hafnargerðar í Bolungavík, með það fyrir  
augum, að þar geti þrifizt útgerð stærri báta og skipa en nú er möguleg á staðnum.

G r e i 11 a r g e r  ð .
Bolungavík m un vera ein elzta verstöð á Islandi. Þaðan hefur sjór verið sóttur 

allt frá landnámstíð. Og um langan aldur var Bolungavík ein stærsta verstöð lands- 
ins, en er nú meðal stærstu veiðistöðva á Vestfjörðum.

En þrátt fy r ir  það, að Bolungavík stendur föstum fótum  í fortíð og' nútið sem ver- 
stöð, hefur sjósókn þaðan alla jafna  átt við mikla örðugleika að etja. Hin ágæta lega 
staðarins fyrir  opnu hafi við gjöfulum fiskimiðuin hefur leitt af sér ótrygga lend- 
ingu og brimasama. En veruleg umbót tókst í þessum efnum með byggingu brim- 
brjóts, sem nú er orðinn 15(i m. langur og smærri skip og bátar  geta legið við, þegar 
ky rr t  er i sjó.

Saga þessa hafnarm annvirk is  verður ekki rakin  hér, enda þótt hún  sé hin merki- 
legasta. A það er þó rétt að benda, að brimbi jó tu r Bolvíkinga m un vera meðal lang- 
fvrstu hafnarm annvirk ja ,e r  hafizt var handa um hér á landi.Sú staðreynd ein sannar, 
að auk þess, sem hagsm unir Bolvíkinga voru nátengdir þessari framkvæmd, hafði 
hún  mikla almenna þýðingu fyr ir  þjóð, sem átti framtíð sína mjög undir  aukinni 
sjósókn, en skorti víða hafn ir  og lendingarbætur. Kostnaður við þetta m annvirki mun 
nú samtals vera orðinn rúmlega % millj. króna. Hefur Hólshreppur Iagt fram  nær 
helming þess fjár. En  enda þótt bygging brim brjó ts  í Bolungavík væri stórkostlegt 
fram faraspor og skapaði útgerð þar á staðnum nýja möguleika, er nú svo komið, að



brýna nauðsyn ber til þess að lengra verði haldið. Þ rá t t  fy r ir  þá hafnarbót, sem að 
brim brjó tnum  er, er útgerð í Bolungavík enn þá skorinn mjög þröngur stakkur. 
Enn þá er þar lítt möguleg útgerð stærri báta  en allt að 8—10 smálesta, þ. e. a. s. 
báta, sem hægt er að ráða til h lunns eftir hverja sjóferð. Má l>ó raunar  fullyrða, að 
þáð gengur kraftaverki næst, hvernig Bolvíkingar setja stærstu báta sína upp og 
ofan. En slíkur setningur er nauðsynlegur vegna þess, að hvort tveggja er ókleift, að 
láta bátana liggja fyr ir  akkerum  og hitt, að hafa þá bundna við brim brjótinn . Svo 
injög er þar ókyrr t  í sjóinn, þegar briinar. Það, sem farið er fram á í þáltill. þessari, 
er það, að lokið verði undirbúningi fullkom innar hafnargerðar i Bolungavík.

Verulegur hluti nauðsynlegs undirbúnings hefur þegar farið fram, og telja verk- 
fræðingar hafnargerð á staðnum mjög vel framkvæmanlega, t. d. verulega lengingu 
brim brjótsins ásamt öðrum nauðsynlegum fram kvæm dum  til þess að gera trygga 
höfn. I trekaðar dýptarm ælingar hafa verið gerðar og dýpkunarm ögule ikar athugaðir. 
F ramkvæindi Axel Sveinsson, verkfræðingur, þá síðustu Jieirra árið 19.‘57, En það, 
sem ákvörðun verður að taka um, er það, hvernig fram tíðarhöfn  á staðnum verði 
fyr ir  komið, þannig að heilbrigð og nauðsynleg þróun  ú tgerðarinnar sé ekki heft.

Fu llnaðarranhsókn á ölluin möguleikum verður að fara fram og niðurstöður 
þeirrar  rannsóknar  áð liggja fyrir.

Það er skoðun flin., og hún er í samræmi við vilja og óskir Bolvíkinga í þessum 
efnum, að framtíð sjávarútvegs í Bolungavík sé und ir  þvi komin, hvernig snúizt 
verður við þessu máli í nánustu  fraintíð. A því veltur, hvort ein elzta og stærsta 
verstöð landsins, við beztu fiskimið þess, á í framtíðinni að dragast a f tu r  úr, þegar 
stór spor verða stigin í þróunarsögu islenzks sjávarútvegs, eða það á að verða hlut- 
skipti þess fólks, sem af harðfylgi hefur sótt sjó þaðan við örðugar aðstæður, að 
njóta í fram tíðinni bæ ttra r  aðstöðu í baráttunni.


