
Nd. 189. Nefndarálit
um till. til þál. 11111 fu llnaðanindirbúning  hafnargerðar í Bolungavik.

F rá  sjávariitvegsnefnd.

Nefndin hefur athugað tillöguna og leitað 11111 hana uinsagnar vitamálastjóra. 
Fylgir umsögn hans hér með.

Nefndannenn eru sammála iiin að leggja til, að tillagan verði saniþykkt með 
þessari

BREYTINGU:
Tillgr. orðist svo:
Neðri deild Alþingis álvktar að l'ela rikisstjórninni að lála gera uppdrætti og 

áætlanir 11111 hafnargerð í Bolungavík, nieð það fyrir  auguni, að þar geti þrifizt ú '-  
gerð stærri báta og skipa en nú er möguleg á staðnum.

Alþingi, 12. jan ú ar  1943.

F innur Jónsson, Gisli Guðmundsson, Sigurður Bjarnason,
form. fundaskr. frsm.

Sigurður Kristjánsson. Lúðvik Jósefsson.



Fylgiskjal.

VITAMALASTJÓRINN
Reykjavík, 22. cles. 1942.

Með bréfi, dags. 8. þ. m., hefur háttvirt s jávarútvegsnefnd óskað um sagnar 
m innar um tillögu til þ ingsályktunar um fullnaðarundirbúning  hafnargerðar i Bol- 
ungavik, og skal ég í því tilefni leyl'a mér að taka þetta fram :

Astandið í hafnarm álum  Bolungavikur er hvergi nærri gott og þyrfti að breyt- 
ast til batnaðar undireins og tök eru á. Nálega allar nauðsynlegar mælingar fvrir 
fram haldshafnarv irk jun  þ ar  á staðnum hafa þegar verið gerðar, og að ekki var hafizt 
handa á árinu  na?st á undan  stríðinu, hefur vafalaust stafað af þvi, að Hólshreppur 
átti nógu örðugt með að standa undir  áföllnum kostnaði vegna endurbóta og viðhakls 
á gamla brim brjótnum.

Af mælingum og athugunum  á undanförnum  árum  hefur það komið í ljós, að 
slórskipahöfn i Bolungavík verður mjög kostnaðarsöm, og það svo, að næsta ólíklegt 
verður að telja, að í þau mannvirki verði ráðizt í náinni framtið.

Um höfn fyr ir  smærri skip gegnir öðru máli, og það hafa lengi hér á skrifstof- 
unni verið til a thugunar ýmis úrræði. Einna Iiklegustu lausnina tel cg vera þá að 
framlengja gamla öldubrjótinn  fram á eða fram  fy r ir  boðann, eða um 70— 100 m. í 
skjóli þessa fram haldsöldubrjóts  vrði svo bvggður grjó tgarður svo stór, að hafnar- 
kví mvndaðist milli hans og brjótsins. Þessa kví m á dýpka svo, að m estur hluti 
hennar verði nokkuð á 4. m. um fjöru, og ef enn frem ur vrði byggð þarna traust 
bryggja, væru sköpuð mjög sæmileg skilyrði til afgreiðslu og geymslu á bátum, og 
auk þess gætu minni há tta r  vöruskip fermt þar og affermt. Aðeins þvrftu  skip með 
inn eða y fir  10 feta d júpristu  að sæta sjávarföllum, enda er þarna  m jú k u r  sand- 
botn, svo að ekki kæmi að sök, þó að skip tækju  niðri lítils há tta r  um fjöru.

Ég tel því rétt, að uppdræ ttir  verði gerðir af þessum hafnarm annvirk jum  undir- 
eins og tími vinnst til, og tel ég það megi gera hér á skrifstofunni án nokkurra  veru- 
ieg'ra mælinga fram  yfir þær, sem fyrir  hendi eru, svo að áætlanir þessar þyrftu  ekki 
að kosta neitt fé að ráði fyr ir  rikissjóðinn.

Virðingarfyllst.

Emil Jónsson.


