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Frá fjárveitinganefnd.

Hellissandur er ein af hinum gömlu og aflasælu verstöðvum á Snæfellsnesi.
Frá þeirri verstöð er mjög stutt til sóknar á hin fiskauðugu mið á Breiðafirði. Það,
sem á skortir hagkvæma aðstöðu til fiskveiða á þessum stað, er erfið lendingar-
aðstaða og hafnleysi. Hefur nokkuð verið unnið að lendingarbótum þarna að und-
anförnu, þar á meðal á s. I. sumri. En augljóst er, að hafnarbætur í víkinni sjálfri,
sem gerðu það kleift að gera út þaðan vélskip, er væru af þeirri stærð, að á þeim
væri einnig hægt að stunda fiskveiðar annars staðar eftir árstíðum, t. d. síldveiðar við
Norðurland á sumrin, mundu verða svo kostnaðarsamar, að þess væri enginn kostur
fyrir þá aðila heima fyrir, sem þarna eiga hlut að máli, að standa straum af svo
dýrri framkvæmd.

En svo hagar til á þessum slóðum, að í tveggja kílómetra fjarlægð frá Hellis-
sandi er talin vera álitleg aðstaða til hafnargerðar í svo nefndum Rifsós, en við þann
stað eru ýmsar fornar sagnir tengdar. Enn hafa að vísu litlar rannsóknir verið fram-
kvæmdar á þessum stað, en allar líkur benda til, að með nútímatækni megi takast
með kleifum kostnaði að gera þarna góða og örugga fiskiskipahöfn. Væri með því
mikið unnið og þá vitanlega fyrst og fremst fyrir Hellissand, en hann er sú verstöð
á Snæfellsnesi, sem næst liggur þessum stað.

Þingmaður Snæfellinga, flutningsmaður þessarar tillögu, flutti á öndverðu þessu
þingi frv. um lendingarbætur á Hellissandi. En með tilliti til þess annars vegar,
hversu erfitt er og kostnaðarsamt um framhald þeirra lendingarbóta, sem byrjað er
á, og hins vegar þeirra rannsókna í Rifsósi, sem fyrr getur, þótti eigi rétt eða hall-
kvæmt að gera að svo stöddu ráð fyrir frekari aðgerðum á Hellissandi. Af þessari
ástæðu var því slegið á -frest að samþykkja lög um lendingarbætur þar, en hefði þó
að sjálfsögðu verið gert, ef eigi hefði hillt undir aðra betri og raunhæfari úrlausn
it þessu vandamáli.

Nú er það að sjálfsögðu mjög bagalegt fyrir Hellissandsbúa að fá eigi slík lög
samþykkt vegna þeirra framkvæmda, sem búið er að ráðast í, því að með því móti
fara þeir á mis við það hagræði, sem af slíkum lögum leiðir, að ríkisstjórninni er
þar veitt heimild, til að ganga í ábyrgð fyrir láni, sem þeir, er að slíkum framkvæmd-
um standa, kunna að þurfa að taka af þessum sökum. Þetta er því hagalegra sem
ávallt hefur á Alþingi verið fylgt þeirri venju að einskorða slíkar heimildir til handa
ríkisstjórninni við það, að þær séu teknar upp i hafnarlög hlutaðeigandi staðar.
ÞÓ að fjárveitinganefnd telji, að rétt sé og sjálfsagt undir venjulegum kringumstæð-
um að hvika ekki frá þessari reglu, þá lítur nefndin svo á, að þær ástæður séu hér
fyrir hendi, sem réttlætt hafi það, að frá þessari reglu sé vikið og að ríkisstjórninni
sé, meðan á fyrrgreindri rannsókn stendur, heimilað að veita umbeðna ábyrgð með
þeim hætti, sem hér um ræðir.

Fjárveitinganefnd hefur rætt um tillögu þessa við samgöngumálaráðherra, og
er hann nefndinni sammála um þessa niðurstöðu, svo að greitt verði nú þegar fyrir
Hellissandsbúum um útvegun á hagkvæmu láni, sem þeir komast ekki hjá að taka
vegna framkvæmdanna á s.L sumri.

Fjárveitinganefnd leggur því til samkvæmt því, sem fyrr greinir, að tillagan
verði samþykkt óbreytt. .

Alþingi, 31. jan. 1945.
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