
Sþ. 303. Nefndarálit
um styrk til flóabátal'erða.

F rá  sainvinnunefnd sanigöngunuila.

Sanigöngumálanefndir beggja þingdeilda hafa eins og áður unnið saman að at- 
hugun á flóabátaferðum og ráðstöfunum  á ríkissjóðsstyrk  til uppihalds þeim. Hafa 
iegið fyrir ýmis erindi ú r  hlutaðeigandi héruðum  með upplýsingum 11111 ferðirnar og 
um sóknum  um aukin  tillög, sem flestar hafa að áliti sam vinnunefndarinnar við full 
rök  að styðjast. Um öll þessi mál hefur nefndin á ým san hátt  notið ráða forstjóra 
skipaútgerðar ríkisins og hlýtt á óskir og umsagnir þeirra fu lltrúa hcraðanna á þingi, 
er hér eiga h lut að máli. Hefur verið leitazt við að ráða fram úr þeiin vanda, sem óneit- 
anlega er nii meiri en verið hefur uin þessar ferðir flestar og eigi m un þurfa  að skýra 
sérstaklega. En það er hvort tveggja, að gæta verður réttlætis í tillögum um  fjárstyrki 
og skilyrði þau, sem sett eru á móti, og einnig að nauðsynlegt samræmi sé í fjártil- 
lögunum, eftir því sem ástæður á hverjum  stað geta gefið tilefni til. Þykist samvinnu- 
nefndin hafa að þessu sinni eins og á f. á. ráðið fram ú r  þessum m álum  á þann  hátt, 
að allir landshlutar megi eftir atvikum vel við una, vitaskuld að því ógleymdu, að slík 
óvissa rík ir nú um allar samgöngur Iandsmanna og atvinnuhætti, að breytinga getur 
orðið þörf og nýrra  ráðstafana á þessu sviði sein öðrum, jafnvel á næstu timum.

Enda þótt samgöngumálanefndir Alþingis hafi í þessu efni það hlutverk  aðallega 
að undirbúa aðstoð ríkisvaldsins við samgöngur héraðanna á sjó kringum  land allt 
árið 1942, með tillögum sínum um fjárveiting til flóabátaferða í -fjárlögum fyrir  það 
ár, hefur það orðið algerlega óhjákvæmilegt, að f já rs tv rkurinn  á þessu ári, 1941, yrði 
einnig tekinn til endurný jaðrar a thugunar á mörgum stöðuin. Hafa og öll erindi 
hnigið að því jöfnum hönduin, sem er í fyllsta máta skiijanlegt, því að engum dylst, 
að mjög er nú um breytt með allan tilkostnað frá því, er áætlun var gerð öndverðlega 
á síðasta ári. Hefur n iðurstaðan af a thugun sam vinnunefndar um bæði árin, hækkun á 
styrk árið 1941 og áætlun fyr ir  1942, orðið svo sem greint verður hér á eftir, — um 
ieið og tekið skal fram, að allar skilorðsákvarðanir, sem áður hafa gilt fyrir  hinum 
veittu styrkjum, haldast áfram undir eftirliti skipaútgerðar ríkisins fyr ir  hönd ríkis- 
s t jórnarinnar.

N efndirnar leggja til, að fvr ir  árið 1941 liækki flóabátastvrkurinn, sem áætlað- 
u r  var 93900 kr., um 29000 kr., eða upp í 122900 kr., og hefur háttv. fjárveitinganefnd 
þegar vcrið gefin tilkynning um þetta. Kemur hiekkun þessi n iður á öilum aðalstyrkj- 
uin til þessara ferða, en aðeins minnstu  f já rs ty rk irn ir  (háta- eða ferjustyrk ir)  haldast 
i sama fari og þeir voru áætlaðir (en gert er þar og ráð fyrir  lítils há tta r  hækkun á 
næsta ári) .  Skal nú þetta skýrt nokkru  nánar.

1. Vesturland.
a. Breiðafjarðarsamgöngur. — Til þeirra  hefur síðustu árin  verið veitt ein fúlga, 

sem síðan hefur verið skipt, undir umsjón skipaútgerðarinnar og eftir líkum 
hlutföllum og áður, milli þeirra farkosta og flutningaferða, sem haklið hefur



verið úti um Breiðafjörð, bæði norðurh lu tann  (,,F la tey jarbátur“ ) og suður- 
h lu tann  (,,Stykkishólmsbátur“ ), ásamt smábátaferðum innan Dalasýslu, eftir 
því, sem þótt hefur henta. Þótt nefndirnar æ tluðust til þess í hitteðfyrra, að 
þeir aðilar, sem hér standa að, reyndu með aðstoð ríkisvaldsins að kom a upp 
viðunandi skipakosti fy r ir  allt þetta svæði, hefur það þó ekki tekizt, og situr 
við sama og áður, en Faxaflóabátur („Laxfoss"), sem fengið hefur sérstakan 
f já rs ty rk  ú r  ríkissjóði til þess að fara nokkrar  ferðir á Breiðafjörð, er nú al- 
veg genginn ú r  skaftinu með það, að því er virðist. Sá s ty rkur er þó áfram  í 
Breiðafjarðarfúlgunni, til ráðstöfunar eftir því, sem nauðsyn krefur.

Til jiessara ferða er æ tlaður s ty rkur á þessu ári (1941) 20000 kr., sem 
samvinnunefndin leggur til, að hækki um 3000 kr., upp í 23000 kr. (F vrir  1942 
sjá síðar).

h. Vestfjai a- eða Djúpbátur. — Einn bá tu r hefur, sem kunnugt er, annazt þess- 
ar ferðir, og hefur að vonum gengið erfiðlega að fullnægja flutningaferða- 
þörfinni um Isafjarðardjúp, hvað þá meira, þótt v iðurkenna beri, að þar vestra 
hefur verið staðið að þessu með eigi litlum dugnaði. Hafa nú á þessu þingi 
legið fvrir  samgöngumálanefndum áskoranir um enn meiri aðstoð en hinn 
árlegi reks tra rs ty rku r  ú r  rikissjóði hefur veitt, sem sé um  ríflegt tillag til 
nýs skips, sem komið vrði upp til þess að taka að sér samgöngur uin Djúp 
(og jafnvel víðar um Vestfirði). Hefur eigi orðið undan  því skorazt að sinna 
þessu, og er nú flutt í þinginu (af samgmn. Nd.) frum varp um þetta efni, 
þótt eigi verði séð nú, hvort eða hvenær þetta komist í verk.

Árlegur s tv rkur til þessara ferða helzt að sjálfsögðu, en af óumflýjan- 
legri nauðsyn verður hann að hæ kka þegar ó yfirstandandi ári frá því, sem ráð 
var fyr ir  gert. Til Djúpbáts eru nú ætlaðar 25000 ki\, en samvinnunefndin legg- 
u r  til, að hann hækki um 6000 ki\, upp í 31000 kr.

Það tilheyrir loks Vestfjörðum, að nefndirnar liafa fallizt á að leggja til, 
að á þessu ári verði veittur úr  ríkissjóði styrkur, i eitt skipti fyr ir  öll, til 
smíðis drá ttarbáts  (til fe rjud rá t ta r)  á Dýrafirði, 2500 kr. E r  það kaupfélag 
Dýrfirðinga, sem heldur ferjunni úti.

Norðurland.
a. Skagafjarðarferðir (til Siglufjarðar). — Þeim hefur á síðkastið verið ætlað- 

ur  hærri s ty rkur en áður, með það fvr ir  augum, að eigi þyrfti  þar að koma 
til nema einn aðili (er héldi úti „Sauðárkróksbát"). En  óánægja hefur haldizt 
í F ljó tum  með ferðir þessar, og hafa bæ ndur þar sótt fast að fá sérstakan 
styrk til þess að annast samgöngur þaðan við Siglufjörð. Enda þótt þessi reip- 
d rá ttu r  orki að áliti nefndarinnar í heild nokkurs  tvímælis, vill hún  þó að 
þessu sinni gefa lát á dálitlum styrk í þessu skyni, um  leið og hækkað er til- 
lagið til Skagafjarðarbáts. Honum er ætlað í f járlagastyrk  þessa árs 7500 kr„ 
sem lagt er til, að hækki um 3500 kr„ upp í 11000 ki\, en „Fljó tabátur"  verði 
ja fn fram t s tyrk tur með 1000 kr. tillagi, ef skipaútgerð ríkisins telur, að Fljóta- 
menn séu þess um kom nir að fullnægja settum sk ily rðum  um farkost o. fl.

h. Norðurlandsbátur (E y jaf ja rðar—Austurlands). Þessum  ferðum hefur verið 
haldið uppi með skipi eða bátum, sum part frá Akureyri til Siglufjarðar, sum- 
part  (eða aðallega) austur, ineð viðkomu á öllum aðalstöðvum (þar ó meðal 
Grímsey og Flatey á Skjálfanda) allt til Seyðisfjarðar. Þó tt  eigi hafi að öllu 
tekizt að fullnægja þeim kröfum, sem gerðar hafa verið til þessara sam- 
gangna, verður þó að játa, að þær hafa að ýmsu leyti heppnazt og komið að 
m iklum notum. Er nú styrkur verður hæ kkaður til þeirra, sem eigi verður 
komizt hjá, verður það skilyrði sett, að A usturlandsferðirnar (til Seyðis- 
f jarðar) verði fleiri en s.l. ár, eftir því sem samkomulag gæti náðst um milli 
hátsútgerðarinnar á Akureyri og skipaútgerðar ríkisins, en hin fyrrnefnda 
hefur nú þegar fallizt á, að F la tey jar—Grímseyjar-ferðir verði aílt að ein



ferð hálfsmánaðarlega til jafnaðar, eða eigi færri en 20 samtals á árinu, ferð- 
um til R aufarhafnar fjölgað o. s. frv.

Nefndin leggur til, að s ty rku r  til Norðurlandsbátsins (Eyjafj.—Austfj.) 
hækki á þessu ári um 5000 kr., ú r  16500 upp í 21500 kr.

3. Austurland. — Hér er aðallega (auk  sm ábátanna) um að ræða H ornafja rðar— 
Austfjarðabát, sem s tv rkur ú r  ríkissjóði þ. á. er áætlaður 9000 kr. Hafa kvaðir 
á þessum ferðum aukizt allmjög, og er lagt til, að s ty rkurinn  hækki nú um 3000 
kr., eða upp i 12000 kr. (og enn meiri hækkun á n. á.).

4. Suðurland (með Vestmannaeyjum og Faxaflóa). — Utan flóabátafúlgunnar hefur 
í fjárlögum verið áætlað tillag' til f lutningaferða við suðurströndina, einkum 
Skaftafellssýslur, sem að sjálfsögðu heldur sér enn uni hríð, eða þangað til séð 
verður fyrir  nægilegum endurbótum  á samgöngunum á landi, svo að sjóflutninga- 
s tyrkurinn  mætti að m eira eða m inna leyti falla burtu , eins og n okkra r  ráða- 
gerðir hafa verið um. En auk þess hefur verið áætlaður á vegum flóabáta nokkur 
fjá rs ty rku r  til „Suðurlandsskips“, sem Eimskipafél. hefur annazt um, en að 
öðru leyti notast til þess að létta undir  þessa flutninga, eftir ráðstöfun ríkis- 
stjórnarinnar. Er lagt til, að sú upphæð, 4000 ki\, hækki aðeins um 1000 ki\, upp 
í 5000 kr., og Austur-Skaftafellssýslustyrkurinn um 500 kr., ú r  1500 kr. í 2000 kr.

Til ferða milli Vestmannaeyja og suðurs trandarinnar sérstaklega (þ. e. 
Stokkseyri) var áætlað fyr ir  þetta á r  1000 ki\, eins og reyndar á f. á. (1940), en 
nefndin hefur fengið vitneskju um, að r ík isstjórnin  hafi þegar greitt ú t til þessa 
2000 kr. meira. E ru  taldar liggja til þessa ófyrirséðar knýjandi ástæður, sem 
nefndin getur eigi vefengt eins og nú til hagar, þótt slíkar heim ildarlausar greiðsl- 
u r séu yfirleitt varasamar. En þörfin  er eigi siður fy r ir  hendi í ár, enda liggja 
rökstuddar um sóknir fy r ir  um aukinn fjá rs ty rk  til þeirra flutninga. Telur nefndin 
rétt að áætla nú 3000 kr. hæ kkun (1941) við hinn upphaflega styrk, sem þá verður 
alls 4000 kr.

Að siðustu skal þessa getið um Faxaf lóa fe rð irnar:
Til „Laxfoss“ (Borgarnesbátsins) hefur undanfarið  verið áætlaður styrkur, 

bæði til samgangna á Faxaflóa (þó ekki í fjárl. fy r ir  1940) og til sérstakra ferða 
á Breiðafjörð: heldur h inn  síðarnefndi sér í þeirri fúlgu, en alls óvíst er um, 
hvort þörf verður þess styrkjar, sem áætlaður var fy r ir  1941, 4500 kr., því að 
skipið m un hafa horfið frá  þessum samgöngum og tekið að gefa sig við Vest- 
inannaeyjaferðum, sem rík isstjórnin  m un hafa greitt sérstakan styrk  til, sem hún 
væntanlega leitar samþykkis Alþingis fyr ir  eftir á. — En ef til þess kæmi, að 
þörf reyndist á að nota um ræddan Faxaflóastyrk, þykir rétt að gera ráð fyrir  
lítils há tta r  hæ kkun þar, eða 500 kr., upp í 5000 kr. (S tyrkurinn  til Akranes- 
bátsins heldur sér, en hann  er veittur í notum sérstakra flutninga.)

Það, sem nú hefur verið tekið fram almennt og sérstaklega að þvi er snertir 
flóabátaferðirnar og rík jandi ástand, gildir að sjálfsögðu eins og eigi síður um nauð- 
synlegar hæ kkan ir  á s tyrkjum  til þcirra fyrir  árið 1942, sem samgöngumálanefnd- 
unum ber að gera tillögur um og koma ætti í fjárlög fyr ir  það ár. E r nú lagt til, að 
flóabátastyrkurinn í heild 1942 verði ákvarðaður að upphæð 136300 ki\, og skiptist
hann  þannig milli hlutaðeigandi að i la :

Djúpbátur ...............................................................................................  35000 kr.
Skagafjarðarbátur (til Siglufj.) .....................................................  12000 —
Fljó tabátur ...............................................................................................  1200 —
Norðurlandsbátur (Eyjafj. til Austfj.) ...................   24000 —
Fla tey jarbá tu r (á Skjálfanda)   600 —
H ornafjarðar—A ustfjarðabátur .......................................................  14000 —
F ja rð a b á ta r :
a. Við Loðm undarfjörð ......................................................................  600 —



b. Sunnan Seyðisfjarðar   1400 kr.
Suðurlandsskip .......................................................................................  6000 —
Faxaflóabátur (Borgarnes) ................................................................ 6000 —
Akranesbátar (sbr. áður sett skilyrði) ........................................  1800 —
Til Breiðafjarðarsamgangna .............................................................. 25000 —
Til bátaferða innnn Austur-Skaftafellssýslu (þar af 1200 kr.

til Öræfinga)   2300 —
Milli Stokkseyrar og Vestmannaeyja ............................................. 5000 —
Rangársandsbátur ................................................................................. 800 -
M ýrabátur (á Faxaflóa) ......................................................................  600 —

Alþingi, 28. apríl 1941.

Gísli Sveinsson, I’átl Zóphóníasson,
form. Nd.-nefndar, frsm. l'orm. Ed.-nefndar,

með fyrirvara.
Vilm. Jónsson, Arni Jónsson,

fundaskr. Nd.-nefndar. fundaskr. Ed.-nefndar.
Steingr. Steinþórsson. Bernh. Stefánsson.
Sveinbjörn Högnason. E iríkur Einarsson.


