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Efni: Safnamál í Þorlákshöfn

Bæjarstjóm Ölfuss lýsir yfir vilja sínum til þess að koma að uppbyggingu sædýrasafns 
í Þorlákshöfn í framhaldi af þingsályktunartillögu sem fram kom á Alþingi og 
samgöngunefnd Alþingis hefur einróma samþykkt stuðning við. Þorlákshöfn er 
sjávarþorp í um 50 km fjarlægð frá Reykjavík. Sædýrasafn fellur einstaklega vel að 
ímynd bæjarins og náttúruauðlindum hans, sem felast meðal annars í miklu magni af 
hreinu vatni og ferskum sjó.

Bæjarstjóm telur jafnframt að líta eigi á málið í víðara samhengi og skoða þann 
möguleika að flytja skipastól og hluta af starfsemi Hafrannsóknarstofnunar til 
Þorlákshafnar. Áformaðar eru miklar breytingar á hafnarsvæði í Reykjavík þar sem 
núverandi aðstaða skipastóls Hafrannsóknarstofnunar er og hluti af starfseminni í 
landi. Fyrirsjáanlega verður um mikið rask að ræða. Verið er að stækka höfnina í 
Þorlákshöfn og unnið er að deiliskipulagi svæðisins. Þar sem enn er verið að móta 
höfnina er auðvelt að koma á móts við þarfir stofnunarinnar með hafnaraðstöðu og 
aðstöðu á landi.

Síðast en ekki síst mætti síðan tengja báta- og vélasafh Þjóðminjasafnsins við þessa 
starfsemi. Báta- og vélasafn Þjóðminjasafnsins er húsnæðislaust við Vesturvör í 
Kópavogi. Það er mat bæjaryfirvalda hér að bregðast þurfi skjótt við til að bjarga 
þessum menningarverðmætum frá eyðileggingu. Með það að leiðarljósi er 
bæjarstjóm Ölfuss tilbúin að leggja sitt af mörkum til að koma upp varanlegu húsnæði 
og sýningaraðstöðu fyrir safnið.

Ljóst er að Þorlákshöfn hentar vel undir alla þessa starfsemi. Með því að koma 
þessum þremur stofnunum á einn stað og á eitt svæði er verið að skapa áhugaverð 
söfn þar sem að koma færustu sérfræðingar í fiskifræðum. Þá er alveg ljóst að slík 
rekstrareining væri hagkvæm. Til þess að hugmyndin nái fram að ganga þarf 
samstillt átak margra aðila. Því er það einlæg ósk okkar að ríkisstjóm íslands skipi 
starfshóp sem vinni að því að koma þessum málum á góðan rekspöl.
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Sj ávarútvegsráðherra 
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Atvinnuþróunarsjóður Suðurlands


