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F rá  sjávarútvegsnefnd.

S jávarútvegsnefnd heflr haft m ál þetta til m eðferðar og leitað sjer allra 
þeirra upplýsinga um  það , sem henni hefir verið u n t að  fá.

Nefndin v iðurkenn ir, að mjög m ikil þægindi væ ri fyrir S ig lufjarðarkaup- 
stað, ef h an n  fengi þá  hafnarbó t, sem  farið er fram  á með frum varpinu. Því 
verður eigi neitað, að það eru m ikil óþæ gindi á slíkum  stað sem Siglufirði, aó  
farm skip  og fólksflutningaskip geta sjaldan lagst að bryggju, sum part vegna þess, 
að engin nýtileg stórskipabryggja er á staðnum , og sum part vegna þess, að  
þótt eigi væri um  stæ rra skip að ræ ða en svo, að það gæti lagt að bryggjum  
þeim , er nú  eru  þ a r til, þá eru þæ r eignir e instakra m anna og geta verið með 
öllu upp  tek n ar þegar skip kynni að þu rfa  á þeim  að halda.

E n  þ rá tt fyrir þetta  virðist nefndinni sem m álið sje allathugavert. Árið 
1915 fór 1. þm . E yjafjarðarsýslu  fram  á, að veittar yrði 150000 kr. a f landsfje 
til þessarar hafnarbó tar. Þ ingið vildi eigi veita þetta fje, en sam þykti að lands- 
s tjó rn inni skyldi heim ilt að ábyrg jast alt að 150000 kr. lán, er hreppsnefnd 
H vanneyrarhrepps kynni að taka til hafnarbyggingar. Þ á  v a r sú upphæ ð talin  
að nægja til þess að byggja höfnina, og sýndi þ ingm aður k jördæ m isins fram  á, að  
fyrirtæ kið gæti haft svo m ik lar tek jur, að það gæti stað ist afborganir og vexti a f  
lán in u . í frum varp i því, sem  nú  liggur fyrir þinginu, er farið  fram  á 150 þús. k r



fjárveitingu af rikissjóði til fyrirtæ kisins, og auk  þess ábyrgð ríkissjóðs á 450 þús. 
kr. láni. Þó hefir eigi verið bent á að ra r  nje m eiri tek ju r, sem höfnin gæti fengið, 
en þær, sem bent var á 1915. Að vísu hefir 1. þm . Eyfirðinga ben t á, að hæ kka 
m æ tti þessa tekjustofna svo, að þeir nægði til vaxta og afborgana af láninu.

Nefndinni v irð ist efasam t, að skip m undu  nota bryggjuna, ef þau  gæti 
með nokkru  m óti bjá þvi kom ist, ef bryggjugjöld ætti að vera svo há, að þau  
stæði straum  af hafnarlán inu .

Nú er sjávarútvegsnefndinni það Ijóst, að fyrst verður að styðja að hafn- 
arbyggingum  þ a r sem það er augljóst, að þæ r leiða af sjer au k n a  fram leiðslu, en 
svo er með tvæ r hafn ir, sem nú  er farið fram  á fjárveitingu til ú r  rikissjóði.

Að visu er það svo, að eigi er farið fram  á fjárveitingu ú r  rikissjóði til 
h a fn arin n ar á Siglufirði nú  þegar, eða eigi fyr en fje er veitt til þess í fjárlögum , 
og m ætti því segja, að það kæmi lítið við fjárhagnum  eins og h an n  er nú. E n 
vel gæti svo farið, að á næ stu  þingum  yrði farið fram  á fjárveitingar til hafna, 
er hefði lík skilyrði og V estm annaeyjar eða Ólafsvík, og væri þá ilt fyrir þingið, 
að vera bund ið  við fyrirheiti til hafnabygginga á stöðum , sem m inni nauðsyn 
bæ ri til að styðja. Yrði þ a r á m óti engin slík hafnam ál á döfinni á næ stu  þing- 
um , eru m ikil lik indi til, að hafn ir eins og sú, sem hjer um  ræ ðir, gæti kom ið til 
á lita , því að sjálfsögðu á lítu r nefndin, að þessi hafnafyrirtæ ki eigi að kom ast í 
fram kvæ m d svo fljótt sem verða m á, ef það getur orðið án  þess að draga ú r 
fyrirtæ kjum , sem auka fram leiðsiuna m iklum  m un meir.

Mætli þá og vænta, að þetta m ál yrði betu r und irbú ið  en það er nú.
E f að eins hefði verið farið fram  á ábyrgð rík issjóðs á nokkru  stæ rra 

láni en 1915, þá hefði getað kom ið til m ála að leggja því m eðm æli.
Það er skoðun nefndarinnar, að því að eins eigi að leggja út í stó r fyrir 

tæ ki m eðan dýrtíð in  helst, að auðsæ tt sje, að þau  hafi í för með sjer m ikla fram - 
för í sjávarútveginum  og gefi ríkissjóði no k k rar tekjur, um fram  það sem nú er.

E n  þ a r sem því e r eigi þannig  farið með höfn þá eða hafnarbó t, sem 
h jer um  ræ ðir, sjer nefndin  sjer ekki fæ rt að leggja til, að frum varp  þetta verði 
sam þykt. R æ ður h ú n  þvi til, að m álið sje afgreitt m eð svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ.

Þingdeildin sjer eigi fært, eins og nú er farið fjárhag rik isins, að leggja 
ú t í fleiri hafnarbyggingar en þæ r, sem þegar eru ráðgerðar a f þinginu, og telur, 
að m eðan dýrtíð in  helst beri rikissjóði að styðja að þeim  einum  hafnaibó tum , 
er gefa von um  au k n a  fram leiðslu að m ik lum  m un, og teku r h ún  því fyrir næ sta 
m ál á dagskrá.

Alþingi, 18. sept. 1919.

Björn K ristjánsson, M atth. Ó lafsson, P je tu r Ottesen,
form. fram sögum . skrifari.

Sveinn Ólafsson. B jörn R. Stefánsson.


