
sþ. 418. Nefndarálit
um till. til þál. um að gera Laxá í Suður-Þingeyjarsýslu laxgenga ofan við rafstöðina
hjá Brúum.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur kynnt sér þetta mál og telur, að ekki sé vert að ákveða nú þegar
þessa framkvæmd, sem tillagan fjallar um, fyrr en athugun hefur farið fram á þvi,
hversu áin er fallin til fiskiræktar o, fl. Nefndin bar þetta mál undir veiðimálastjóra,
og er álit hans prentað hér með.

Nefndin leggur til, að tillagan verði samþ. með svo hljóðandi

BREYTINGU:
1. Tillögugreinina skal orða svo:

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta rannsaka hrygningarskil-
yrði fyrir lax Í Laxá Í Suður-Þingeyjarsýslu ofan við Bníagljúfur. Ef þau reyn-
ast álitleg. að láta þá fram fara athugun á því, á hvern hátt auðveldast er að gera
fiskiveg í Brúagljúfri, og semja kostnaðaráætlun um það, enda sé við þessar at-
huganir höfð i huga framhaldsvirkjun árinnar.

2. Fyrirsögn till. verði:
Tillaga til þingsályktunar um athugun á hrygningarstöðum í Laxá í Suður-

Þingeyjarsýslu ofan við Brúagljúfur o. fl.

Alþingi, 15. febrúar 1947.

Ingólfur Jónsson;
form.

Sigfús Sigurhjartarson.

Jörundur Brynjólfsson,
fundaskr., frsm.

Sigurður Bjarnason.
Finnur Jónsson.

Bernh. Stefánsson.

Jón Sigurðsson.



Fylgiskjal.

Til allsherjarnefndar sameinaðs þings, Reykjavik.

VEIÐIMÁLASTJÓRI, REYKJAVíK
30. janúar 1947.

Í bréfi heiðraðrar allsherjarnefndar sameinaðs þings, dags. 14. þ. m., er óskað
eftir umsögn um tillögu til þingsályktunar um að gera Laxá i Suður-Þingeyjarsýslu
laxgenga ofan við rafstöðina hjá Brúum. Hjálagt sendist yður umbeðin umsögn.

Með sérstakri virðingu,
Þór Guðjónsson.

Umsögn um tillögu til þingsályktunar um að gera Laxá í Suður-Þingeyjarsýslu
laxgenga ofan við rafstöðina hjá Brúum.

Eitt af aðalviðfangsefnum fiskiræktarstarfseminnar hér á landi í framtiðinni
verður óhjákvæmilega að ryðja hindrunum úr fallvötnum og opna þannig ný vatna-
svæði fyrir sjógengnum laxfiskum til aukins arðs fyrir landsmenn af veiðihlunn-
indum. Þingsályktunartillaga sú, sem hér er til umsagnar, miðar í þessa átt, þar sem
það er gert að uppástungu að opna efri hluta Laxár í Þingeyjarsýslu fyrir laxgöng-
um, og er það fagnaðarefni, að mál þetta hefur komið fram.

Bygging fiskvegar í Brúagljúfri fram hjá Laxárvirkjuninni verður mikið mann-
virki og kostnaðarsamt, og er því nauðsynlegt, að málið verði vandlega undirbúið
aður en hafízt verður handa um framkvæmdir. Gera þarf alltímafrekar athuganir og
rannsóknir frá verkfræði- og fiskifræðilegum sjónarmiðum. Af verkfræðilegum
störfum þarf að gera áætlanir um byggingu fiskvegarins og kostnað við að reisa
hann, og er nauðsynlegt, að það verði gert um leið og samdar verða áætlanir um
framtiðar virkjanir i Brúagljúfri, en verkfræðingar eru að vinna að slíkum áætl-
unum um þessar mundir. í sambandi við virkjunaráætlanir og áætlanir um fiskstiga
í Laxá er m. a. vandamálið, hvort nota megi vatn frá virkjuninni í væntanlegan fisk-
veg, en verkfræðingar þurfa að taka ákvörðun um þetta undirstöðuatriði, áður en
gengið verður frá endanlegum virkjunaráætlunum. Raforkumálastjóri sagði í við-
tali nýlega, að vænta megi góðrar samvinnu um undirbúning fiskvegarmálsins af
hálfu verkfræðinga.

Frá fiskifræðilegu sjónarmiði er Laxá ofan við Brúagljúfrið að mestu órann-
sökuð. Er því raunverulega ekki vitað með vissu, hvernig lífsskilyrði er að finna
fyrir lax í þeim hluta árinnar. Það verður þó ekki dregið í efa, að uppeldisskilyrði
eru góð í Laxá, en það liggja ekki nægilegar upplýsingar fyrir um, hvernig háttar
til um hrygningarskilyrði fyrir lax. Úr þessu þýðingarmikla atriði verður að skera
með rannsóknum. Önnur atriði varðandi þetta mál þarf einnig að taka til athugun-
ar, eins og t. d., hvernig bezt verður komið upp góðum laxastofni í efri hluta Laxár
og hvað hægt verður að gera til að losna við hættuna, sem laxaseiðunum stafar af
urriðanum á hinum nýju uppeldisstöðvum.

Í umræddri þingsályktunartillögu er lagt til, að ákveðinn brezkur fiskifræðingur
verði fenginn hingað til lands til að segja fyrir um fiskvegargerðina í Brúagljúfri.
Um þetta er út af fyrir sig ekki nema gott eitt að segja. Það kemur þó til álita, hvort
fé það, sem greitt mundi nefndum fiskifræðingi fyrir störf hans, mundi ekki geta
komið að meira gagni fyrir fiskvegagerð á íslandi í framtíðinni, ef íslenzkum aðilum
væri gefinn kostur á að kynna sér fiskvegagerð á Bretlandseyjum og á Norðurlöndum.
Það er ætlunin að leggja áherzlu á að byggja hér á landi í framtíðinni fiskvegi, sem
verði sambærilegir beztu fiskvegum erlendis. Nú þegar er hafinn undirbúningur þessa
máls, og hefur verkfræðingur hér í bæ tekið að sér að sjá um verkfræðilega hlið þess.

Reykjavík, 30. janúar 1947.

Þór Guðjónsson.


