
Ed. 324. Nefndarálit
um frv. til 1. um landshöfn í Höfn á Hornafirði.

Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.

Frumvarpið hefur verið rætt ýtarlega á 4 fundum í nefndinni. Leitaði hún
umsagnar ýmissa stofnana um málið, og bárust henni svör frá eftirfarandi aðilum:
Vitamálastjóra og Farmanna- og fiskimannasambandi íslands. Eru umsagnir þeirra
birtar hér með sem fylgiskjöl.

Mál þetta var borið fram á Alþingi 1946 (þskj. 136). Var í því frv. einnig gert
ráð fyrir byggingu fiskiðjuvers í sambandi við hafnarmannvirkin. Meiri hl. sjávar-
útvegsnefndar lagði þá til, að málið yrði afgreitt með rökstuddri dagskrá (sbr.
þskj. 825 12. maí 1947), en dagskráin var felld í deildinni og frv. samþykkt til :l.
umr., en náði þó ekki frekari afgreiðslu á því þingi.

Frv. er nú að þvi leyti frábrugðið þvi, sem áður var, að ekki er gert ráð fyrir,
að fiskiðjuverið sá byggt í sambandi við hafnarmannvirkin. Hér er þvi um það
eitt að ræða, hvort komið skuli upp landshöfn Í Hornafirði, i stað þess að styrkja
hafnarframkvæmdir þar samkvæmt gildandi hafnarlögum, en þau mæla svo fyrir,
að rikissjóður skuli leggja fram 40% af kostnaði sem styrk til hafnargerðar í
Hornafirði og ábyrgjast lán, allt að 60% af kostnaði, er hafnarsjóður kynni að taka
vegna hafnarframkvæmdanna. Vill minni hlutinn (StgrA og BK) láta samþykkja
frv. óbreytt, og gefur hann því út sérstakt nefndarálit. Meiri hlutinn lítur svo á,
að óeðlilegt sé að ákveða landshafnir af handahófi, eins og hér er ætlazt til með
frv. þessu, heldur eigi þetta að gerast skipulega og ríkisstjórnin að hafa um það
frumkvæði, að lokinni nákvæmri athugun. Meiri hl. lítur einnig svo á, að það eitt,
að gera Hornafjörð að landshöfn, flýti á engan hátt fyrir nauðsynlegum hafnar-
framkvæmdum, nema síður sé. Ríkissjóður hefur orðið að draga úr framkvæmd-
um við byggingu landshafnarinnar í Njarðvíkum vegna erfiðleika á útvegun láns-
fjár til þeirra framkvæmda, svo að engin Iíkindi eru til, að fé lægi lausara fyrir
til hafnarframkvæmda við landshöfn í Hornafirði. Lánsmöguleikar hafnarsjóðs með
fullri ábyrgð ríkissjóðs eru engu minni en lánsmöguleikar ríkissjóðsins sjálfs, og
ríkissjóður mundi tæplega ætla meira fé til framkvæmda hafnarmannvirkja á Horna-
firði fyrst um sinn, þótt frv. yrði að lögum, en sem svaraði árlegum styrk skv. fyrir-
mælum gildandi hafnarlaga. Er þetta og skoðun samgöngumálaráðherra á málinu.
Með tilvisun til þessa leggur meiri hl. nefndarinnar til, að frv. verði fellt.

Alþingi, 9. febr. 1948.

Gísli Jónsson,
form., frsm.

Pétur Magnússon. Sigurjón Á. Olafsson.

Fylgiskjal I.

VITA- OG HAFNAMÁLASTJÓRINN
Reykjavik, 6. jan. 1948.

Sjávarútvegsnefnd hefur óskað umsagnar minnar um frv. til laga um lands-
höfn í Þórshöfn. Enn fremur spyr nefndin, hvort ég telji æskilegt, að farið sé inn
á þá braut almennt að fjölga landshöfnum, og þá í hvaða röð.

Ég ætla að leyfa mér að svara þessum síðari spurningum fyrst.
Þar sem svo hagar til, að nauðsyn er it höfn vegna þjóðarbúskaparins, en

hreppsfélögin eru svo fátæk, að þau hafa ekki getu til þessara framkvæmda, þá
álit ég það fjárhagslega réttmætt, að ríkið byggi höfn og iðjuver.

Það, hvort hafnir eigi almennt að vera ríkisfyrirtæki, er annað mál, og vel
mætti hugsa sér höfn og iðjuver fyrst byggt af ríkinu sem nokkurs konar gróður-
setning á atvinnulífi, en gangi síðar í það að verða hrepps- eða bæjarhöfn, og fisk-
iðjuverin verði samvinnubúskapur.

Því, i hvaða röð ég telji, að landshafnir eigi að koma, vil ég því til svara, að
ég set númer eitt Höfn í Hornafirði, annaðhvort sem landshöfn eða þá að séð verði
um með öðrum hætti, að fiskútflutningshöfn geti vaxið þar fljótlega upp. Næsta
stað tel ég Rif á Snæfellsnesi. Þar álít ég landshöfn heppilega lausn, bæði til þess
að nytja dýrmæt fiskimið og til að bjarga stórum byggðarlögum, sem þegar eru
farin að leysast upp vegna hafnleysis og þar sem sjómenn og reyndar landmenn
lika eru ekki nema hálfdrættíngar að afköstum af sömu ástæðu.

Fyrir báða þessa staði, Höfn og Rif, liggja fyrir uppdrættir og kostnaðaráætl-
anir, og á hvorugum staðnum þarf að binda mjög mikið fé fyrst í stað.



Þá kem ég að meginmálinu : Landshöfn í Þórshöfn: Er það þjóðarbúskapnum
nokkur knýjandi nauðsyn, að fljótlega vaxi upp stór höfn í Þórshöfn? Ekki get ég séð
það. Er ekki til annar staður, sem getur tekið á móti fiski og síld frá svæðinu norðan
Langaness og austan Sléttu? Jú, hann er til, það er Raufarhöfn. Þar er hægt að
stækka höfnina með dýpkun án þess að kosta miklu til, og þessa dýpkun væri hægt
að gera, strax í sumar.

ÞÓ að hafnargerð á Þórshöfn sé engin knýjandi nauðsyn sem stendur, þá er
það engan veginn meining mín, að þorpið með aðliggjandi byggð eigi að nægjast
með þá bryggju, sem nú er, um langt árabil, heldur hitt, að aukin virkjun Raufar-
hafnar kallar bráðar a að og er miklu fljótunnari og ódýrari. Á Raufarhöfn hefur
náttúran lagt til öll ytri hafnar virki , aðeins er eftir að ljúka við að fullnytja hið
varða svæði, Á Þórshöfn yrði, eins og málið liggur nú fyrr, að fara með garð og
bryggjur út á dýpi, sem enn er óvarið. }<~gharma það ekki, að þetta frumvarp um
landshöfn í Þórshöfn hefur komið fram. Það heldur málinu um hafnarþörf þarna
vakandi.

Eins og um getur í greinargerð, þá er bátahafnarsvæðið á Þórshöfn afgirt frá
dýpinu með grjótríma. Ef viðráðanlegt væri að grafa sundur þennan rima, mundi
það gerbreyta viðhorfinu til hafnargerðar. ÞÓ að riminn sé erfiður, þá er ekki
óhugsandi, að dýpkunarskipið Grettir gæti ráðið við hann, en til þess að gera þá
tilraun verður að láta á skipið sérstakar grjótskóflur, sem eru hér til, en þessa
tilraun er að minnsta kosti ekki hægt að gera í sumar, því að svo mörg önnur

. knýjandi verkefni kalla að. Enn fremur mætti sitja um hugsanlegt tækifæri til
þess að leigja skip, sem sérstaklega væri gert fyrir erfiðan grjótmokstur. Aðeins
rikið hefði bolmagn til að gera þessa tilraun, en það er líka til mikils að vinna,
ef þarna gæti farið saman góð og ódýr höfn, nærtæk fiski- og síldarmið og gott
uppland.

Axel Sveinsson.

Til sjávarútvegsnefndar Ed. Alþingis, Alþingi.

Fylgiskjal II.
Reykjavik, 5. des. 1947.

Vér höfum móttekið frv. til laga um landshöfn á Hornafirði og Þórshöfn,
sem þér æskið umsagnar vorrar um, svo og, hvort vér teljum æskilegt, að lands-
hafnir yrðu byggðar víðar á landinu, og þá á hvaða stöðum og í hvaða röð.

Fylgja tillögur vorar i stórum dráttum hér á eftir:
Hugtakið landshöfn skiljum vér þannig, að þá sé átt við fyrsta flokks höfn,

sem lokist ekki af brimi, en sé tilgengileg fyrir skip af öllum þeim stærðum, sem
tíðkast hér við land, veiti gott skjól og afdrep í öllum áttum og rúmi allstóran
flota af bátum og skipum. Þar sem Hornafjörður fullnægir ekki ofangreindum
skilyrðum og ekki er heldur að vorum dómi hægt að skapa þau þar, hvernig sem
að yrði farið, erum vér eindregið mótfallnir því, að slík tilraun verði gerð. Þar
sem oss er kunn þýðing staðarins fyrir landróðrarbáta á vetrarvertíð. teljum vér
æskilegt, að skilyrði til löndunar afla og viðlegu báta séu endurbætt.

Tillögur vorar í landshafnarmálinu eru að öðru leyti þessar : Vér viljum fyrst
láta nota þær góðu hafnir, sem til eru frá náttúrunnar hendi, þar sem hægt er
að koma því við. Slíkum höfnum, teljum vér, að eigi að veita meiri athygli, en
gert hefur verið til þessa. En þar sem Oss er ljós nauðsyn þess, að skipafloti
landsins sé hæfilega dreifður á hinum ýmsu árstíðum, en safnist ekki saman á
allt of fáum stöðum, teljum vér hafnargerðir sums staðar nauðsynlegar, að þvi
tilskildu þó, að viss grundvallarskilyrði sé hægt að skapa með viðráðanlegum
kostnaði. Þessi skilyrði eru, eins og áður er sagt, nægilegt dýpi, gott afdrep og



svigrúm. Myndárlegar framkvæmdir, sem lokið er við ii sómasamlegan hátt, eiga
rétt á sér, annað ekki.

Með tilliti til ofanritaðs, leggjum vér til, að eftirtöldum stöðum verði gaumur
gefinn, eftir því sem landið hefur efni á og í þessari röð:

Akranes, Hafnarfjörður, Skagaströnd, Húsavík, Vestmannaeyjar og Þórshöfn.
Um fjóra fyrst töldu staðina er það að segja, að nauðsynlegt er að ljúka þeim
framkvæmdum, sem þar eru á döfinni, sem fyrst og gera það á þann hátt, að hafn-
irnar komi að sem fyllstum notum. Vestmannaeyjar liggja, svo sem kunnugt er,
úti fyrir hinni hafnlausu suðurströnd. Þar er mikil útgerð landróðrabáta. togara-
útgerð er byrjuð þar, staðurinn liggur við hin auðugustu grunnmið landsins og er
viðkomustaður póst- og millilandaskipa. Þar hefur verið byggð höfn, sem verið er
að dýpka. Búið er að byggja þar margar myndárlegar hafskipabryggjur.

Það sem háir Vestmannaeyjahöfn þrátt fyrir allt, sem gert hefur verið, er
ínnsiglíngín, sem snýr mót suðaustri, en einmitt úr þeirri átt kemur óbrotinn haf-
sjórinn æðandi í vondum veðrum. Þetta torveldar mjög innsiglingu í höfnina,
hinum stærri skipum að minnsta kosti, og veldur súg og drætti í höfninni. Þetta
mundi gerbreytast til batnaðar, væri búið að loka fyrir innsiglinguna, sem nú er
að suðaustan, og gera aðra nýja að norðvestan frá, þar sem nú kallast Eiðið.

Það eru þvi tillögur vorar, að rannsókn verði látin fara fram á því, hvort þetta
sé gerlegt. Sýni rannsóknin jákvæðan árangur, leggjum vér til, að leiðinni að austan
verði lokað, en önnur opnuð í gegnum Eiðið að vestan, því þar með væri komin
fyrsta flokks höfn í Vestmannaeyjum.

Þegar búið er að ljúka þeim framkvæmdum, sem hér hafa verið nefndar,
viljum vér ekki leggjast gegn landshafnarbyggingu á Þórshöfn, komi það í ljós
við gaumgæfilega rannsókn, að nauðsynleg skilyrði til landshafnarbyggingar séu
þar fyrir hendi.

Að öllu þessu loknu, eða þegar séð verður fyrir endann ii ofangreindum hafnar-
gerðum, erum vér reiðubúnir til að gera nýjar tillögur.

Virðingarfyllst,

f. h. Farmanna og Fiskimannasambands Íslands,
Guðm. Jensson.

Til sjávarútvegsnefndar Ed. Alþingis.


