
Sþ. 858. Nefndarálit
um styrk til flóabátaferða.

Frá samviimunefnd sanií»öngumála.
Samgöngumálanefndir lieggja deilda liafa haldið sameiginlega fundi um 

Úthlutun styrks til flóabáta. Flóaliátastyrkurinn befir i frum varpi því, er fyrir



liggur, verið lækkaður niður í 75000 kr. úr 82000 kr., seni veittar eru á þessu ári. 
Með tilliti til örðugrar fjárhagsafkom u og nauðsynjar á sparnaði, telja nefnd- 
irnar sér ekki fæ rt að leggja til, að sú heildarupphæð verði liækkuð um meira 
en 1000 kr., enda telja þær, að strandferðirnar séu nú í svo góðu horfi og sam- 
göngur á landi hafi batnað það mikið, að flóabáta sé nú minni þörf en áður. 
Brtt. nefndanna er á öðru þingskj.

FjTÍr nefndunum hafa legið skilagreinir um rekstur og ferðir ýmsra flóa- 
háta. Hafa nefndirnar athugað þær og átt tal við forstjóra skipaútgerðar ríkis- 
ins og leitað umsagnar hans. Telja nefndirnar, að skilagreinum þessum sé enn 
nokkuð áfátt, enda vantar þær alveg frá sumum hátum, og verður að leggja 
áherzlu á, að styrkur sé eigi úthorgaður nema tryggt sé, að hann koini að þeim 
notum, sem til er ætlazt. Leggja nefndirnar til, að ráðuneytið útborgi shæki á 
næsta ári eingöngu eftir tillögum skipaútgerðar rikisins, eftir því sem nánar 
er tilgreint í nál.

Rétt þykir að lækka styrk til Borgarnesbáts um 5000 kr., með tilliti til 
þeirrar h jálpar, sem ríkið hefir veitt til að hvggja Laxfoss, og þess, að aðstaðan 
til að annast ferðirnar hefir þar með hatnað til mikilla muna. Norðurlands- 
bátur er hækkaður um 2000 kr., og byggist sú hækkun á gögnum, er fyrir liggja, 
enda eru á hann lagðar nokkuð meiri kvaðir en áður. Austf jarðahátur er lækk- 
aður um 500 kr., enda falla niður ferðir lians að Skálum. Akraneshát er ætlaður 
styrkur í stað Hvalfjarðarbáts. Styrkir til Lagarfljótsbáts, Grimseyjarbáts og 
Rauðasandsháts eru felldir niður og nokkrir aðrir styrkir lækkaðir örlítið.

Samkvæmt fram anskráðu leggja nefndirnar til, að flóabátastyrknum verði
skipt sem hér segir:

D júpbátur ...................................................................... 20000 kr.
Borgarnesbátur ...........................................................  15000 —
Norðurlandsbátur ....................................................... 13000 —

enda gangi báturinn milli Sauðárkróks og Skála á Langanesi (a. m. k. 6 ferðir að 
Skálum) og fari a. m. k. 5 ferðir til Grimseyjar.

F lateyjarbátur ...............................................................  7500 kr.
Sami til vélarkaupa   2000 —
H ornafjarðar—Austfjarðabátur ................................ 7500 —
Suðurlandsskip   3500 —
Akranesbátur .................................................................  1500 —

Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að samningar takist við bændur i nærsveitum 
Akraness um mjólkurflutninga.

Til bátaferða innan Austur-Skaftafellssýslu (þar
af 800 kr. til Öræfa) ............................................  1500 kr.

Rangársandsbátur ........................................    700 —
Stykkisliólmsbátur ....................................................... 2600

enda hafi báturinn m innst hálfsmánaðarlega viðkomu á einum til tveim stöðiun 
á Skógarströnd.

Mýrabátur   500 kr.
Fljótabátur   400 —
Langeyjarnesbátur ....................................................... 300 —



X efndirnar leggja áherzlu á, að ferðir flóabátanna verði sam ræm dar við á- 
ætlanir strandferðaskipanna, eftir þvi sem við verður komið, ennfrem ur að far- 
gjöld og flutningsgjöld hinna einstöku báta verði samræmd.
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