
Sþ. 433. Nefndarálit
um styrk til flóabátaferSa.

Frá samvinnunefnd samgöngumála.
Samgöngumálanefndir beggja þingdeilda hafa unnið saman nú eins og áður að 

ráðstöfunum varðandi flutningasamgöngur þær á sjó umhverfis landið, sem flóa- 
bátaferðir nefnast, og ákvörðun styrkja úr ríkissjóði til þeirra í fjárlögum fyrir árið 
1944. Hefur forstjóri Skipaútgerðar ríkisins aðstoðað samvinnunefndina í hvívetna, 
enda liggja allir þræðir þessara mála á milli þinga einkanlega i hans hendi í umboði 
ríkisstjórnarinnar. Þótt talsvert skorti á, að þeir aðilar sumir, sem ferðirnar hafa 
með höndum úti um landið, gefi í tæka tíð skipaútgerðinni fullnægjandi greinar- 
gerð fyrir afkomu þessara flutninga, hefur þó verið kleift að fá nokkurn veginn 
áreiðanlegt yfirlit yfir ástæðurnar i heild og á sumum stöðum glögglega. Hefur nið- 
uistaðan orðið sú, að styrkir þeir, sem þessum ferðum voru ætlaðir yfirstandandi 
ár, 1943, reyndust eins og þeir voru hækkaðir (með tilliti til vísitölu m. a.) yfirleitt 
viðunandi, þótt dálitlu skakkaði á stöku stað, og verður því eigi ástæða til mikilla 
breytinga i þessu efni, og sums staðar engra, i tillögum nefndarinnar að þessu sinni, 
enda er það í samræmi við skoðun forstjóra skipaútgerðarinnar.

Hin greinargóða skýrsla forstjórans er prentuð hér á eftir sem fylgiskjal með 
áliti og tillögum nefndarinnar. Verður hún látin nægja sem skýring á hinum ein- 
stöku styrkveitingatillögum, um leið og vísa verður til yfirlits þess um ferðir þess- 
ar og farkosti, sem samvinnunefndin á undanförnum árum hefur gefið i áliti sinu 
og ætla má, að öllum hv. þingmönnum sé kunnugt. Þess skal þó sérstaklega getið, 
að samgöngumálanefndirnar fallast á þá tilhögun, sem verið hefur s.l. ár á sam- 
göngum við Austfirði, Breiðafjörð, Akranes og víðar, að vegna aðsteðjandi erfið- 
leika hefur sjálf skipaútgerðin orðið að annast um þær, og verður svo enn um hríð, 
að því viðbættu, að sama gildir um tilbreyting þá, sem stendur til, að tilraun verði 
gerð með í vetur, um sameining land- og sjóflutninga að nokkru milli Reykjavikur 
og Akureyrar, svo og, að þar, sem nauður kann að reka til á afskekktum stöðum (t.
d. á Langanesi o. f 1.), verði aðstoð að koma til með viðkomu strandferðaskipanna, 
eftir því sem gerlegt þætti.

Eins og áður verður það skilorð sett með fjárveiting til flóabáta i fjárlögum, að 
ferðirnar eru reknar undir umsjón Skipaútgerðar rikisins og henni gerð full skil 
fyrir allri tilhögun þeirra, með sama hætti og ákveðið var siðast. Er þar i innifalin 
heimild til fullnaðarákvörðunar á far- ,og farmgjöldum, eftir því sem verða má og 
hagkvæmt þætti.

Nefndin hefur fallizt á, þar sem upplýst er, að verulegur halli hefur orðið á 
rekstri þriggja báta á þ. á. af óviðráðanlegum ástæðum, að bæta hlutaðeigendum 
það upp að nokkru leyti og áætla þeim á næsta ári hærri styrk sem því munar. Eru 
þelta Norðfjarðarbátur með allt nð 1000 kr. uppbót, og Flateyjarbátur og Stykkis- 
hóhnsbátur með allt að 10000 kr. uppbót hvor, þó með því skilyrði, að þeir geri Skipa- 
útgerð ríkisins fulla grein fyrir þeim halla, sem hér er um að ræða, og orsökum 
hans. — Óhjákvæmilegt hefur nefndin talið að taka upp í tillögur sinar styrk til 
þriggja smábáta, auk þeirra, sem styrktir hafa verið undanfarið, sem sé til Beru- 
fjarðarbáts 1500 kr., Hellissandsbáts (frá Ólafsvík) 3000 kr. og Patreksfjarðarbáts 
2000 kr.Samkvæmt þvi, sem nú hefur verið rakið, Ieggur nefndin til, að flóabátastyrk- 
urinn í heild (sem var siðast kr. 489320.00) verði i fjárlögum 1944 ákveðinn kr. 
549970.00 og skiptist þannig milli hlutaðeigenda:

Djúpbátur ................................................................
Skagafjarðar- og Flóabátur (til Siglufj.) ........
Norðurlandsbátur (Eyjafj. til A u s tf j.) ................

170000
50000
75000



Flateyjarbátur (á Skjálfanda) .................................  5520
Hornafjarðar—Austfjarðabátur ...............................  30000
F jarðabátar:
a. Loðmundarfjarðarbátur ....................................... 2500
b. Norðfjarðarbátur ................................................... 5000
c. M jóafjarðarbátur ................................................... 3000
d. Eskifjarðarbátur ....................................................  3000
e. Berufjarðarbátur ....................................................  1500
Suðurlandsskip ............................................................. 60000
Mýrabátur (á Faxaflóa) .............................................  2500
Til Breiðaf jarðarsam gangna:
1. Flateyjarbátur, venjul. ferðir .............................  18000
2. Sami, vikulegar ferðir: Flatey—Brjánslækur,

Kinnarst.—Flatey ................................................... 22000
3. Patreksfjarðarbátur .............................................  2000
4 Stykkishólmsbátur ........................................ .. 26000
5. Langeyjarnesbátur ................................................  2000
6. Skógarstrandarbátur ............................................  2000
7. Hellissandsbátur ....................................................  3000
Til bátaferða innan A.-Skaft. (þar af 2550 kr.
til Öræfa) ......................................................................  4950
Til ferða milli Stokkseyrar og Vestmannaeyja .. 60000
Rangársandsbátur ......................................................... 2000

Alþingi, 15. nóv. 1943.
Gísli Sveinsson, Gísli Jónsson, Sveinbjörn Högnason, 

form. Nd.-nefndar, frsm. form. Ed.-nefndar. fundaskr. Nd.-nefndar. 
Ingvar Pálmason, Sigurður Bjarnason. Lúðvik Jósefsson. 

fundaskr. Ed.-nefndar.
Steingr. Aðalsteinsson. Barði Guðmundsson.

Fylgiskjal.
SKIPAÚTGERÐ RÍKISINS

Reykjavik, 5. nóvember 1943.
Háttvirt samvinnunefnd samgöngumála Alþingis hefur óskað eftir tillögum um 

styrk til flóabáta á næsta ári jafnfram t upplýsingum uxn, hvernig rekstur þeirra hafi 
gengið, og vil ég í eftirfarandi leitast við að verða við þeim óskum.

Djúpbáturinn.
H. f. Djúpbáturinn hefur annazt flóabátaferðir um Djúpið, og hefur þeim ferð- 

um verið hagað að mestu eins og undanfarið að öðru leyti en því, að nokkrar ferðir 
voru farnar á siðastliðnum vetri til Reykjavikur. Einnig voru farnar þá mánaðar- 
ferðir til annarra Vestfjarðahafna. Framan af árinu gekk reksturinn fremur erfið- 
lega, enda var bilun i vél skipsins, svo að það gat ekki verið i flutningum um nokkurn 
tíma, en síðari hluta ársins hefur rekstrarafkoman verið mun betri, og má gera ráð 
fyrir, að styrkur sá, er ætlaður er, 170000 kr., verði nægjanlegur.

Skagafjarðar- og Fljótabátur til Siglufjarðar.
Til þessara ferða eru ætlaðar 50000 kr„ og hefur ferðunum verið hagað á sama 

hátt og áður, þannig að ferðir voru tvisvar í viku milli Skagafjarðar og Siglufjarðar. 
Talsvert tap varð á ferðunum á fyrri hluta ársins, en á síðari hlutanum varð betri 
útkoma, og má því gera ráð fyrir, að nefndur styrkur verði nægilegur.



Norðurlandsbáturinn.
Til þessa báts eru veittar 75000 kr., en var þó eigi nægilegt til þess, að hægt væri 

að fá ferðunum haldið í sama horfi og áður var. Var að þessu sinni aðeins ein ferð 
til Austfjarða í stað fjögurra áður, og aukabátur, sem hafður var í ferðum milli Siglu- 
fjarðar og Akureyrar, meðan aðalbáturinn (Ester) var í ferðum austur fyrir Langa- 
nes, var lagður niður. Að öðru leyti var ferðum hagað likt og áður, um Eyjafjörð 
tvisvar í viku til Siglufjarðar, 14 ferðir til Grímseyjar, en 7 ferðir austur á Þórshöfn 
með viðkomu á öllum milliliggjandi höfnum. Bráðabirgðarekstraryfirlit þessa báts 
sýnir um 13 þús. kr. hagnað, en þá eru eftir tekjurýrustu mánuðir ársins og afskriftir 
á skipinu og áhöldum þess, svo að segja má, að útlit sé fyrir, að reksturinn standi að 
nokkru leyti i járnum.

I þessu sambandi skal þess getið, að undanfarið hefur verið unnið að þvi að fá 
bát, sem er betri en þeir bátar, sem þarna eru fyrir, til að ganga milli Akureyrar og 
Sauðárkróks í sambandi við landflutninga í vetur, aðallega til að flytja farþega og 
póst þessa leið, meðan fjallvegirnir milli Skagafjarðar og Eyjafjarðar eru ófærir 
bílum. Að fyrirlagi atvinnumálaráðherra var auglýst eftir tilboði í bát í þessu skyni, 
og þótti álitlegast að leigja bát, sem er að verða tilbúinn á Akranesi, með þvi líka, að 
sá bátur hefur nokkurt farþegarúm.

Fyrirkomulag þessara ferða er hugsað þannig, að báturinn fari tvisvar i viku 
milli Akureyrar og Sauðárkróks, aðra ferðina sem eins konar hraðferð með viðkomu 
eingöngu á Siglufirði, en hina ferðina með viðkomu á venjulegum flóabátahöfnum. 
Siðan verður farið nokkrum sinnum til Grimseyjar, þegar timi vinnst til, og til hafna 
austan við Eyjafjörð. E r þá ætlazt til, að þeir flóabátar (Skagafjarðar- og Norður- 
landsbátur), sem nú annast þessar ferðir, hætti, meðan þessi bátur er i gangi.

Reynt var að fá þá menn, sem reka Norðurlandsbátinn, til að taka að sér þessar 
ferðir með ákveðnum styrk, en þeir vildu ekki takast það á hendur.

Um halla af þessum ferðum er ekki hægt að segja með neinni vissu. Veltur það 
að sjálfsögðu á því, hvað mikið verður af ferðamönnum, sem nota þessar bátaferðir.

Að halda þannig uppi samgöngum milli Reykjavikur og Akureyrar er af öllum 
aðilum talið nauðsynlegt, og hefur atvinnumálaráðherra þvi falið Skipaútgerð rikis- 
ins að sjá um nefndar ferðir að því tilskildu, að háttvirtar samgöngumálanefndir 
Alþingis geti fallizt á þá ráðstöfun.

Flateyjarbátur (á Skjálfanda).
Ferðum þessa báts hefur verið hagað eins og undanfarið. Hafa verið hálfsmán- 

aðarferðir milli Húsavíkur og Flateyjar með viðkomum á Flateyjardal og mánaðar- 
ferðir til Þorgeirsfjarðar. Styrkurinn, sem ætlaður er, 5520 kr„ mun. að því er bezt 
verður vitað, verða nægjanlegur.

Hornafjarðar- og Austfjarðabátur.
Til þessa báts eru ætlaðar 30000 kr„ og er vitað, að það er ekki nema lítill hluti 

af því, sem styrkja þyrfti slikan bát, enda hafa ekki verið taldir neinir möguleikar 
á að fá neinn til að taka að sér þessar ferðir, svo að Skipaútgerð rikisins annaðist þær 
á þessu ári eins og s.l. ár. Var m ótorbáturinn Rafn, 90 smálestir, hafður í þessum 
ferðum frá 14. febr. til 2. júlí. Verður varla hjá því komizt, að Skipaútgerð rikisins 
sjái um nefndar ferðir einnig á komandi vetri.

Fjarðarbátar.
a. Loðmundarfjarðarbátur.
Ferðum þessa báts hefur að mestu verið hagað eins og að undanförnu, þannig 

að hann hefur haft samband við Seyðisfjörð, þegar þurfa þykir, sérstaklega í sam- 
bandi við komu strandferðaskipanna þangað. Nokkrar misfellur og óánægja urðu þó
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í sambandi við ferðirnar um tima, en það komst fljótt í lag aftur. Er liklegt, að styrk- 
ur til þessa báts þyrfti að hækka lítils háttar, til þess að öruggt sé, að hann haldi 
áfram.

b. Norðfjarðarbátur.
Bátur þessi hefur haldið uppi ferðum milli Viðfjarðar og Neskaupstaðar i sam- 

bandi við bílferðir til og frá Norðurlandi. Styrkurinn, 2500 kr., reyndist of lítill. Var 
ekki hægt að fá neinn bát fyrir minna en 3500 kr., og hefur verið sótt um, að þessa 
árs styrkur hækki upp í þá upphæð.

c. Mjóafjarðarbátur.
Bátur þessi hefur verið i ferðum milli M jóafjarðar og Neskaupstaðar, þegar 

ástæður hafa þótt til, og hefur ekki annað heyrzt en það gengi eins og til var ætlazt, 
nema hvað talið er, að styrkurinn þurfi að hækka, ef ferðirnar eiga að halda áfram.

d. Eskifjarðarbátur.
Ætlazt var til, að þessi bátur gengi milli Kolmúla og Eskifjarðar til þess að koma 

Fáskrúðsfirði í samband við vegakerfi Austfjarða, en enginn bátur mun hafa fengizt 
i ferðirnar, og er sá styrkur þvi ekki notaður.

Akranesbátur.
Siðan m /b. Fagranes var seldur vestur til ísafjarðar, hefur Skipaútgerð rikisins 

annazt ferðir milli Reykjavikur og Akraness. Urðu nokkrir erfiðleikar á þvi að fá 
hæfan bát í þær ferðir, með því líka, að þar er um talsverða farþegaflutninga að ræða. 
En svo þegar tókst að fá frambærilegan bát (Sigurgeir) og búið var að leggja i nokk- 
urn kostnað við að gera hann þannig ú r garði, að hægt væri að flytja á honum far- 
þega, reyndist vél bátsins ónýt, þótt ný væri. Varð þá að fá annan bát (Hólmsberg), 
og varð einnig að kosta nokkru til hans, svo að hann gæti flutt farþega. Hafa þessi 
óhöpp aukið talsvert á halla af Akranessferðunum, en hann mun nú vera um 60000 
kr. En við þetta ber að athuga, að far- og farmgjö'd hafa verið allt of lág saman- 
borið við það, sem annars staðar er. T. d. eru fargjöld fyrir fullorðna 5 kr., en 2.50 
kr. fyrir börn, en til Borgarness eru sömu fargjöld 15 kr. og 7.50 kr. Hefur verið farið 
fram á það við verðlagsstjóra að fá fargjöldin tvöfölduð og farmgjöld hækkuð um 
50 %, og eru nu nokkrar líkur fyrir þvi, að ])ossi hækkun fáist, og eru þá mikil lík- 
indi til, að hægt sé að reka Akranessferðirnar án halla.

Ef Skipaútgerð ríkisins á að sjá uin nefndar ferðir framvegis, ínun sá hátur, sem 
nú er i þeini (Hóhnsberg), verða notaður i vetur, en bátur sá hinn nýi, sem leigð- 
ur hefur verið í Akureyrar- og Sauðárkróksferðir, tekinn i þajr i maí n. k.

Ferðir innan Breiðafjarðar.
Til þessara ferða voru síðast ætlaðar 46350 kr., sem skiptast jiannig:

Til Flateyjarbáts, venjulega f e r ð i r .............................................  kr. 18000
- sama, vikulegar ferðir, Flatev, Brjánslækur, Kinnar- 

staðir, Flatey ............................. ”.............................................  — 12000
— Stykkishólmsbáts ....................................................................  — 14000
— Langeyjarnessbáts ........................................................... .. — 2000
— Skógarstrandarbáts ................................................................  — 350

Samtals kr. 46350
Eftir þeim upplýsingum, sem fyrir liggja, varð mikil samgöngubót að þessu nýja 

fyrirkomulagi á ferð Flateyjarbátsins. Ekki er enn vitað, hvernig })ær ferðir hafa 
borið sig, þar sem ekkert yfirlit yfir rekstur bátsins er fyrir hendi.



Stykkishólmsbátur.
Stykkishólmsbáturinn (Baldur) brotnaði í ofviðri á siðast liðnum vetri svo 

mikið, að hann varð algerlega ósjófær, og varð að leigja annan bát í stað hans. Hefur 
það að sjálfsögðu gert það að verkum, að tap varð á rekstrinum, en ekki er vitað, 
hvað það er mikið, þar sem um það vantar áreiðanlegar upplýsingar. Kostnaðurinn 
við viðgerð á bátnum ásaint endurbótum, er mér sagt, að verði uin 80 þús. kr., og er 
þá sýnt, að styrkurinn þarf að hækka, ef sá bátur á að vera í ferðum framvegis.

Langeyjarnessbátur.
Þessi bátur hefur farið eins og áður urn 20 áætlunarferðir og nokkrar aukaferð- 

ir, og er ekki annað vitað en styrkur til hans hafi verið nægjanlegur.
Skógarstrandarbátur.

Hann fór 5 áætlunarferðir og nokkrar aukaferðir, en varð )>á að hætta vegna 
taps á rekstrinum, og er það almenn ósk þeirra, sein þarna eiga hlut að máli, að 
styrkurinn verði hækkaður a. m. k. móts við jiað, sem Langeyjarnessbáturinn fær.

Bátur milli Stokkseyrar og Vestmannaeyja.
Ferðir þessar byrjuðu um miðjan mai, og er ætlazt til, að þeim verði haldið áfram 

fram i miðjan nóvember. Hefur orðið mikil samgöngubót að þessum ferðum, eins og 
sjá má af því, að búið er að flytja alls um 3900 farþega milli Vestmannaeyja og 
Stokkseyrar. Væri æskilegt, að ferðirnar gætu byrjað í apríl og haldið áfram til 
nóvemberloka. Heyrzt hefur, að bátur sá (Gísli Johnsen), sem leigður hefur verið i 
þessar ferðir undanfarandi ár, muni ekki fást næsta sumar, nsma leigan yrði hækk- 
uð, en hún var 6000 kr. á mánuði fyrir bátinn allslausan. Rekstrarafkoma þessara 
ferða mun hafa verið allsæinileg, en þó er hætt við, að nokkuð þurfi að hækka styrk 
til bátsins næsta ár með tilliti til þess, að bátsleigan verður hærri og úthaldstiminn 
lengri.

Rangársandsbátur.
Ferðir þessa báts hafa verið eins og áður óákveðnar, og hefur sýslumaður Rangæ- 

inga haft sérstaka umsjón með þeim, og telur hann nauðsyn á, að styrkurinn falli 
ekki niður.

M ýrarbátur (á Faxaflóa).
Til þessa báts eru ætlaðar 2000 kr„ en enginn bátur fékkst fyrir þann styrk til að 

vera í föstum ferðum. Hins vegar var málið leyst á þann hátt, að tveir trillubátaeig- 
endur tóku að sér að sjá fvrir nauðsynlegum flutningum, og er ekki vonlaust, að 
sú lausn fáist einnig á næsta ári, ef styrkurinn verður hækkaður litils háttar.

Bátur milli Ólafsvikur og Hellusands.
Atvinnumálaráðherra heiinilaði 2000 kr. styrk lil bátsferða milli Ólafsvíkur og 

Sands, til þess að Sandur kæmist i samband við bílferðir til og frá Ólafsvik. Er 
þetta góð og nauðsynleg saingöngubót fyrir Sand, þar sem sá staður er mjög ein- 
angraður. Þyrftu þessar bátsferðir að vera tvisvar i viku, á meðan bílfært er til og 
frá Ólafsvík, en til þess þarf að hækka styrkinn upp i 3000 kr.

Þær upplýsingar um flóabátana, sem hér hafa verið gefnar, eru þvi miður ekki 
eins fullkonmar og æskilegt væri. Stafar j>að af því, að engin reikningsskil eru enn 
þá komin frá hinum ýmsu bátum.

í þessu sambandi vil ég láta þess getið, að Skipaútgerð ríkisins hefur á þessu 
ári eins og að undanförnu reynt að sjá fyrir nauðsynlegum flutningi meðfram strönd- 
um landsins og notað til þess ýmsa báta og skip auk strandferðaskipanna og varð- 
skipanna, sem sumpart hafa verið tekin á leigu um lengri eða skemmri tima og sum-



part fengin í einstakar ferðir fyrir eigin reikning. Á siðastliðnu ári voru alls fluttar 
á vegum Skipaútgerðar rikisins 46000 smálestir og 21000 farþegar, og má geya ráð 
fyrir, að flutningarnir verði svipaðir á þessu ári. Súðin hefur verið í viðgerð, siðan 
hún varð fyrir ái'ásinni í júní s. 1., og' er ekki að vænta, að hún verði tilbúin til strand- 
ferða fyrr en síðast í nóvembermánuði. Að Súðin fór þannig ú r strandferðunum, 
hefur aukið mjög mikið á flutningaerfiðleikana, jjar sem fiskiskip og bátar, sem 
fáanleg hafa verið í staðinn, eru mjög óhentug til strandferða, enda verða allir flutn- 
ingar með slíkum skipakosti mjög kostnaðarsamir. Hins vegar verður ekki hjá þvi 
koinizt, að sjá þjóðinni fyrir nauðsynlegum flutningum, svo að atvinnuvegirnir 
þurfi ekki af þeim sökum að rýrna eða stöðvast. Enda þótt allt sé í óvissu um þessi 
mál í fraintíðinni, verður ekki annað séð en þörfin fyrir flutninga og samgöngur 
með ströndum fram verði svipuð á næsta ári, og vil ég j)ess vegna leyfa mér að mæla 
með því, að Skipaútgerð ríkisins verði leyft að leysa úr flutningaþörfinni á svip- 
tsðan hátt og verið hefur.

Virðingarfyllst,
Pálmi Loftsson.

Til samvinnunefndar samgöngumála Alþingis.


