
Sþ. 492. Nefndarálit
um till. til þál. uin byggingu ljósvita á Æðey við ísafjarðardjúp og á Sléttueyri i 
Jökulfjörðum.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Nefndin hefur athugað tillöguna og leitað álits vitam álastjóra um hana svo og 
um aðra þáltill., sams konar, á þskj. 91. Bcndir vitam álastjóri á það í umsögn sinni, 
að ríkisstjórnin hafi um skiptingu vitafjár undantekningarlaust farið eftir tillögum 
vitanefndar, en í henni eiga sæti forseti Fiskifélags Islands, skólastjóri Stýrimanna- 
skólans, forseti Farm anna- og fiskimannasambands íslands og vitamálastjóri. Er álit 
vitam álastjóra prentað hér á eftir sem fylgiskjal.

Meiri hl. 11. leggur til, að till. verði afgreidd með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ.
Þar eð tillögur um skiptingu vitafjár eru i höndum sérfræðinganefndar, telur 

Alþingi eigi ástæðu til að taka afstöðu til málsins og tekur fyrir næsta mál á dagskrá.

Tveir nm. (ÞG og LJ) skila sérstöku nál.
Einn nm. (JJ)  var fjarstaddur sökum veikinda.

Alþingi, 23. nóv. 1943.

Pétur Ottesen, Páll Zóphóníasson, Finnur Jónsson, 
form. fundaskr. frsm.

Skúli Guðmundsson. Ingólfur Jónsson. Þorst. Þorsteinsson.

FylgiskjaL

VITAMÁLASTJÓRINN
Reykjavik, 15. nóv. 1943.

Með bréfi, dags. 6. þ. m., hefur háttvirt fjárveitinganefnd óskað umsagnar 
m innar um:

1. Tillögu til þál. um byggingu ljós-, hljóð- og radíóvita á Seley við Reyðarfjörð 
og hljóðvita við Berufjörð (þingskjal 91).

2. Breytingartillögu við þessa tillögu frá Páli Þorsteinssyni um, að nú þegar verði 
hafinn undirbúningur undir byggingu vita á Eystra-Horni og Hálsum i Austur- 
Skaftafellssýslu (þingskjal 112).

3. Tillögu til þál. um byggingu ljósvita á Æðey við ísafjarðardjúp og á Sléttueyri 
i Jökulfjörðum  (þingskjal 113).
Út af þessum tillögum skal ég leyfa mér að taka fram það, sem hér fer á eftir. 
Þeirri venju hefur verið fylgt nú um allmörg ár undanfarið, að ráðuneytið, sem 

hefur endanlegan ákvörðunarrétt um, hverjir vitar skuli byggðir ár hvert, hefur 
undantekningarlaust farið eftir tillögum vitanefndar um þetta. í vitanefnd eiga sæti 
forseti Fiskifélags íslands, skólastjóri Stýrimannaskólans og vitamálastjóri og sam- 
kvæmt nýlegri breytingu á vitalögum einnig sem fjórði maður forseti Farmanna- og 
fiskimannasambands íslands. Þessi nefnd hefur komið saman einu sinni á ári að 
m innsta kosti, um hver áramót, og gert tillögur til ráðuneytisins um vitabyggingar 
á þvi ári, sem í hönd fer, og virðist mér þetta fyrirkomulag yfirleitt hafa gefizt vel 
og tiltölulega lítið af aðfinnslum verið gert við þessa afgreiðslu, enda hefur ávallt 
verið reynt að verða við óskum sem allra flestra, eftir þvi sem fé hefur hrokkið til. 
Þetta hefur aftur orðið til þess, að stórbyggingum eins og Seleyjarvita, sem var áætlað, 
að kosta mundi fyrir stríð um 250 þúsund krónur, og mundi eftir j>ví nú kosta yfir 
1 milljón króna, hefur verið frestað. Mér er að vísu fullljóst, að Seleyjarvitinn er 
mjög nauðsynlegur fyrir siglingar, að heita iná allar, fyrir Austurlandi, en ég tel þó, 
að meðan svo mikið er óbyggt af vitum sem raun ber vitni, komi þetta fé að meiri 
og almennari notum, ef því er dreift á fleiri staði til smærri bygginga, þar sem líka 
allmargir vitar eru þegar komnir á svæði það, sem hér um ræðir, svo að ekki er hægt 
að segja, að Austfirðingar séu um jjetta verr settir en aðrir landsmenn.

Ég tel það því ekki heppilegt, að ákvörðunarvaldið um, hvar byggðir skulu vitar 
á hverju ári, sé tekið ú r höndum vitanefndar og ráðuneytisins og fengið í hendur 
Alþingi sjálfu, þar sein komið gæti fyrir, að meira réði kapp og metnaður einstakra



þingmanna en sanngjarnt væri. Ég leyfi mér því að vara háttvirta nefnd við, að Al- 
þingi geri samþykkt um þetta atriði.

Það, sem sagt hefur verið hér að fram an um Seleyjarvitann, á að vissu leyti við 
um alla hina vitana, sem nefndir eru í tillögunum, að einu undanskildu, og það er, 
að þeir eru allir litlir samanborið við þann vita og miklu auðveldara að verða við 
óskum um byggingu þeirra. Æðey, Sléttueyri, Hvalnes og Hálsar eru allt staðir, sem 
vitalög gera ráð fyrir, að byggt verði á, og áreiðanlega koma til greina mjög bráð- 
lega sem væntanlegir byggingarstaðir.

Ég skal að lokum leyfa mér að taka fram, að ég er mjög samþykkur þvi, að hægt 
væri að leggja nú i sjóð einhverja upphæð til vitabygginga, því að mikil þörf er á, 
að þær gætu aukizt frá því, sem nú er, án þess þó að féð væri bundið við framkvæmd 
ákveðinna verka.

Ég vænti, að háttv irtri fjárveitinganefnd sé af fram anrituðu ljós afstaða min til 
tillagna þeirra, sem hér um ræðir.

Virðingarfyllst.

Emil Jónsson.

Til fjárveitinganefndar Alþingis.


