
sþ. 698. Nefndarálit
um styrk til flóabátaferða.

Frá samvinnunefnd samgöngumála.

Eins og undanfarið hafa samgöngumálanefndir heggja þingdeilda unnið saman
í athugun á samgöngum og flutningaferðum it sjó með landi fram, svo og komið sér
saman um tillögur til styrkveitinga, er "flóabátar" yrðu aðnjótandi í fjárlögum fyrir
næsta ár, 1945. Forstjóri Skipaútgerðar ríkisins hefur að sjálfsögðu eins og áður
verið aðalráðunautur samvinnunefndarinnar um þessar samgöngur allar og gefið
henni svo glöggar skýrslur um hvaðeina þessu viðkomandi sem framast hefur verið
kostur á. Hefur nefndin og viljað hlíta sem mest tillögum hans í ákvörðun styrk]-
anna.

Skýrsla hans um flóabátaferðirnar og afkomu þeirra á yfirstandandi ári (1944)
er í aðaldráttum prentuð sem fylgiskjal með nál., og gerir hún í flestu fullnægjandi
grein fyrir þessu efni. Þykir einnig rétt, að skilyrði þau fyrir þessum styrkjum,
sem nú standa í fjárlögum, haldist að öllu leyti óbreytt. Um nokkra þætti þessa
máls skal eftirfarandi tekið fram til viðbótar skýrslu forstjórans:

1. Faxaflóasamgöngur (Reykjavík-Akranes-Borgarnes). H/f Skallagrímur í
Borgarnesi hefur nú ráðizt í að láta "hyggja upp" m/s Laxfoss, er strandaði seinni
part síðastI. vetrar, þar með að láta stækka skipið og setja í það aflmeiri vél en
áður var, með það fyrir augum að annast samgöngurnar milli Reykjavíkur og
Akraness-Borgarness. Mun koma fram í þinginu tillaga um aðstoð ríkissjóðs til
þessa, en hann hefur átt hlut í félaginu vegna þessara ferða áður .. En nú er komið
á, eftir nokkurn aðdraganda, samkomulag milli staðanna. Borgarness og Akraness,
um að h/f Skallagrímur taki að sér ferðirnar, svo að fullnægi báðum, frá þessum
tíma, fyrst með vis Víði og öðrum vélbát í vetur, en síðan taki Laxfoss við o. s. f'rv.,
enda er sem stendur ætlazt til, að þessar ferðir verði reknar án ríkisstyrks.

Eftir að Laxfoss strandaði, var við því búizt, að nokkurn styrk þyrfti að veita
til þess að halda uppi þessum samgöngum um óákveðinn tíma. Með áminnztum
samningum milli Borgarness og Akraness hverfur það atriði að fullu, nema að
því er snertir að bæta að meira eða minna leyti hinn mikla rekstrarhalla, sem varð
af Borgarnesferðum línuv. Sigríðar (nál. 180 þús. kr.,), sem bæði samvinnu-
nefndin og forstjóri Skipaútgerðar ríkisins telja eftir ástæðum, að ekki verði með
öllu komizt hjá, þótt réttmætar athugasemdir megi gera við þetta úthald frá byrjun
(sbr. skýrsluna á fskj.). Samgöngumálaráðherra og fjármálaráðherra hafa níl
einnig fengið málið í hendur til athugunar og hafa nú lagt til, að hallinn verði
greiddur með 120 þús. kr. úr ríkissjóði, en félagið taki hann að sér að öðru leyti.

2. Breiðafjarðarsamgöngur (Flateyjarbátur). Í rekstrarstyrk til Flateyjarferða
m. m. voru þeim báti síðast ætlaðar BO þús. kr. og hallastyrkur fyrir næstliðið ár
10 þús. kr. Reyndist þetta ófullnægjandi, svo að nú verður að veita til rekstrarins
næsta ár 40 þús. kr. alls og allt að 8 þús. kr. vegna halla þ. á. Upplýsingar komu
fram um, að brátt yrði að endurbyggja bát þann, sem annast þessar ferðir, en UIIl

styrk til þess var engin ákvörðun tekin að svo vöxnu.
Varðandi aðrar ferðir á Breiðafirði hefur enn fremur þótt nauðsyn til bera að

hækka styrki lítið eitt (sem sé til Stykkishólmsbáts um 2000 kr., Skógarstrandar-
báts um 500 kr. og loks Hellissandsbáts um 1500 kr., enda varð hann að fá uppbót
it þessu ári um sömu upphæð).

3. Austfjarðasamgöngur. Þar hefur orðið að ætla Norðfjarðarbát allmikla
hækkun rekstrarstyrks fyrir næsta ár, þannig að hann verði alls 15 þús. kr., og auk
þess að bæta honum að nokkru mikinn halla á þessu ári með 8 þús. kr., sem að öðru



leyti verður að falla á Neskaupstað. Ætlasí nú nefndin til, að reynd verði samvinna
um ferðir á þessum slóðum milli Norðfjarðarbáts og Mjóafjarðarháts, sem einnig
fær nokkurn styrk, ef verða mætti með því nokkur jöfnuður á fjárhagsafkomu
ferðanna. Eskifjarðarbátur er hækkaður um 2000 kr. og Berufjarðarbátur um
1500 kr.

Að þessu fráteknu, sem hér að framan hefur greint verið, svo og því, að Flat-
eyjarbátur á Skjálfanda hækkar úr 5520 kr. í 7000 kr., halda sér allir styrkir eins
og verið hefur á yfirstandandi ári. Af nýjllm Ilóahátnf'erðum hefur nefndin aðeins
viðurkennt:

a) Að nauður reki til þess að styrkja flutningnterðir við Strundir á Húnaflóa.
aðallega ú leiðinni milli Hvammstanga og Ingólfsfjarðar, þó með tilliti til þess,
að aðrir staðir við Húnaflóa nytu af þeim ferðum eftir því, sem við verður
komið og þörf krefur. Hefur verið farið fram á 60 þús. kr. til þess að koma
þessum ferðum á og halda þeim uppi næsta ár, en þar sem allir útvegir
til þessa eru enn ógerðir, þykir ekki kleift að áætla tíl slíks meira en helming
þeirrar fjárhæðar, er ráðstafað verði með aðstoð og undir eftirliti Skipaútgerðar
ríkisins.

b) Að rétt sé að hlaupa undir bagga með íbúum Hrísey jar á Eyjafirði til við-
halds nauðsynlegum samgöngum þeirra við land. Hefur hreppsnefnd sótt um
nokkurn styrk til þessa, bæði til endurbyggingar báts og til aðstoðar við rekst-
ur hans. Féllst nefndin á, að ætla mætti til báts byggingarstyrk úr ríkissjóði,
allt að 6000 kr., gegn eigi minna framlagi frá hreppnum, er eignist hlut í bátn-
um, er samsvari öllu þessu framlagi, og rekstrarstyrk á næsta ári, 2000 kr.,
en hlutaðeigendur á staðnum annist útgerðina að öllu öðru leyti.

A þessum árum hefur, eins og kunnugt er, Skipaútgerð ríkisins orðið að hafa
talsvert af flóabátaferðunum beinlínis á sinum höndum _. auk hinna reglulegu
strandferða - og afla til þess sérstakra Iarkosta, þar sem einstaklingar og héruð
hafa eigi reynzt þess megnug að halda þeim uppi, þótt þeim væri ætlaður til þess
styrkur úr ríkissjóði. Hefur þá styi-kurtnn gengið inn í kostnaðinn við þær ráð ..
stafanir. Sbr. Skagafjarðar-Eyjafjarðarbát að nokkru og Hornafjarðar-Aust-
fjarðabát. Er gert ráð fyrir og ætlazt til, að þetta verði svo enn um hríð.

Tillaga nefndarinnar verður í samræmi við allt þetta, að f1ótabátastyrkurinn í
heild, er 1944 var kr. 549970.00, verði í fjárlögum 1945 ákveðinn (að meðtöldum
hallastyrk þ. á.) samtals kr. 74.29.50.00. Skiptist hann milli hlutaðeigandi aðila
eins og hér greinir:

Djúpbátur .
Húnaflóa- (Stranda-) bátur .
Skagafjarðar- og Fljótabátur (til Siglufj.) .
Norðurlandsbátur (Eyjafj. til Austfj.) .
Hríseyjarbátur (2000 + 6(00) .
Flateyjarbátur (á Skjálfanda) .' .
Hornaf'jarðar -- Austfjarðabátur .

Fjarðabátar.
a. Loðmundarfjarðarbátur .
b. Norðfjarðarbátur (15000 -+ 8(00) .
c. Mjóafjarðarbátur .
d. Eskifjarðarhátur .
e. Berufjarðarbátur .
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euourlandsskip , .
Mýrabátur (á Faxaflóa) .
Borgarnesbátur .

Til Breiðafjarðarsamgangna :
1. Flateyjarbátur, venjul. ferðir (18000 + 8000) .
2. Sami, vikul. ferðir: Flatey - Brjánslækur -- Kinnarstaðir - Flatey
3. Patreksfjarðarbátur .
4. Stykkishólmsbátur .
5. Langeyjamesbátur .
6. Skógarstrandarbátur .
7. Hellissandsbátur .

Til bátaferða innan A.-Skaft. (þar af 2550 kr. til Öræfa) .
Til ferða milli Stokkseyrar og Vestmannaeyja .
Rangársandsbátur .

Alþingi, 12. des. 1944.
Gísli Sveinsson,

form. Nd.-nefndar, frsm.
Sveinbjörn Högnason,
fundaskr. Nd.-nefndar.

Lúðvík Jósefsson.

Gísli Jónsson,
form. Ed.snefndar.

Ingvar Pálmason,
fundaskr. Ed.-nefndar.

Sigurður Bjarnason.

Steingrímur Aðalsteinsson. Barði Guðmundsson.

Fylgiskjal.

SKIPAÚTGERÐ RíKISINS
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Reykjavik, 29. nóvember 1944.
Háttvirt samvinnunefnd samgöngumála Alþingis hefur óskað eftir upplýsing-

um um rekstur flóabátanna á þessu ári og tillögum um styrk til þeirra á næsta ári.
Vil ég i eftirfarandi leitast við að verða við þessum óskum.

Djúpbátur.
H.f. Djúpbáturinn hefur eins og að undanförnu annazt bátsferðir um ísa-

fjarðardjúp með báti sínum, Fagranesi. Hafa verið farnar tvær ferðir á viku um
Djúpið, ein ferð á viku til Jökulfjarða og Aðalvíkur. sex ferðir að Horni og fjórar
ferðir til Bolungavíkur. Furufjarðar og Þaralátursfjarðar á Ströndum, ein ferð á
mánuði til Bíldudals með víðkomu ft öllum milliliggjandi höfnum. Vestfjarða-
ferðirnar voru þó ekki farnar í júlí og ágúst, meðal bílfært var til Þingeyrar. Þá
hefur ein ferð á viku verið farin til Önundarfjarðar, þegar tími vannst til. Alls hafa
verið farnar fram til 15. nóv. 155 áætlunarferðir og nálega eins margar aukaferðir.

Vélin í Fagranesinu er orðin gömul og slitin og hefur oft bilað. Hefur þá orðið
að leigja annan bát, meðan á aðgerð stóð. Hefur það að sjálfsögðu orðið kostnaðar-
samt fyrir félagið. Eigi að síður verður fjárhagsleg afkoma bátsins að teljast all-
sæmileg, enda voru far- og farmgjöld hækkuð á árinu.

Skagafjarðar- og Fljótabátur til Siglufjarðar.
Skipaútgerð ríkisins sá fyrir ferðum milli Skagafjarðar, Siglufjarðar og Eyja-

fjarðar með vlb Víði á síðast liðnum vetri. Fyrsta maí hætti vlb Víðir ferðum, og
annaðist þá flóabáturinn Ester ferðirnar yfir maímánuð. Fyrsta júní tók Skafti
Stefánsson við ferðunum með bát sínum, Mjölni, Val' ferðum hagað þannig, að farið
var frá Siglufirði til Sauðárk rók s alla þriðjudaga og laugardaga og til Haganes-
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víkur alla miðvikudaga og föstudaga. \' al' þessu fyrirkomulagi haldið þar til í
byrjun nóvember, er Skipaútgerð ríkisins tók aftur við ferðunum með els Ár-
manni, sem leigður var til þess. Umsaminn styrkur til Skafla Stefánssonar fyrir
Skagafjarðarferðirnar VHr 4500 kr. á mánuði, A'fgangurinn af styrknum, sem ætl-
aður var tíl Skagafjarðarferðanna (50 þús. kr.) mun ganga upp í væntanlegan halla
á rekstri Ármanns. .

Norðurlandsbátur.
Ferðir þær, sem þessum báti voru ætlaðar, voru reknar af Skipaútgerð ríkisins

með m/b Víði þar til 1. maí s. I. Var ferðunum hagað þannig, að báturinn fór alla
þriðjudaga frá Akureyri til Sauðárkröks- og komið þá við á öllum milliliggjandi
stöðum, á Eyjafirði og Skagafirði, þar sem venja var, að flóabátar kæmu við á.
Alla föstudaga fór báturinn hraðferðir frú Akureyri til Sauðárkróks með viðkomu
á Siglufirði Í báðum leiðum. í þeim ferðum kom báturinn einnig við í Olafsfirði
og Hrísey, þegar sérstaklega þótti ástæða lil þess. Um helgar fór svo báturinn til
Húsavíkur og Grímseyjar. 1. maí hætti lll/h Víðir, og fyrrverandi flóabátur, Ester,
tók við ferðum, Var þeim hagað yfir maimúnuf eins og gert hafði verið um vetur-
inn með Víði. 1. júní var ferðunum síðan breytt í það horf, sem venjulegt hefur
verið yfir sumarmánuðina. Var farið frú Akureyri til Siglufjarðar alla þriðjudaga
og föstudaga og þess á milli austur til Þórshafnar og Grímseyjar með viðkomu ú

öllum milliliggjandi höfnum, eftir því sem þörf kruf'ði.
Um miðjan nóv. hætti Ester, og Skipaútgerð ríkisins lúk við rekstri ferðanna

með Ármanni. Er nú ferðunum hagað eins og s. I. vetur með mis Víði. Styrkur-
inn til Ester yfir sumarmánuðina var ákveðinn þannig: Fyrir maí 12400 kr., en úr
þvi 7400 kr. á mánuði. Eftirstöðvarnar af styrk þeim (75000 kr.), sem ætlaður
var til Norðurlandsbátsins, munu renna upp "í rekstur ejs Ármanns.

Flateyjarbátur (á Skjálfanda).
Ferðum þessa báts hefur verið hagað líkt og undanfarið, hálfsmánaðarferðir

milli Húsavíkur og Flatey jar með viðkomu á Flateyjardul. Þorgeirsfjörður fór í
eyði s. l. vor, svo að ferðir þangað urðu óþarfur. Undanfarið hafa verið miklir
erfiðleikar með að fá bát til að fara ferðirnar, vegna þess að þeir fáu dekkbátar.
sem heima áttu í Flatey, eru nú fluttir þaðan alfarnir. og hefur því orðið stundum
að fá báta frá Húsavík, en stundum orðið að notast við opna vélbáta. Verður að
gera ráð fyrir, að þessar samgöngur verði að leysa með því að notast við opna vél-
báta um sumartímann, en fá hæfu dekkbáta til þeirra á Húsavík yfir vetrartím-
ann. En til þess að bægt sé að leysa málið á þann hátt, þarf að hækkn styrkinn
nokkuð.

Hornafjarðar- og Austfjarðabátur.
Skipaútgerð ríkisins hefur séð fyrir þessum ferðum undanfarin úr og leigt til

þess sérstaka báta. Bátur sá, sem leigður var til ferðanna s. 1. vetur, bilaði á miðri
vertíð, og var ekki hægt að fá annan í staðinn, en reynt að sjá fyrir flutningaþörf-
inni, eftir því sem hægt var, með e/« Þór. Verður varla hjá því komizt, að Skipa-
útgerðin leigi bát í þessu skyni einnig að þessu sinni, og er ætlunin, að sá bátur
gangi eftir fastri áætlun frá Hornafirði til Bakkafjarðar á vetrarvertíðinní.

Loðmundarf'jarðarbátur.
Ferðum þessa báts hefur verið hagað eins og að undanförnu; farið til Seyðis-

fjarðar, þegar þurfa þótti, einkum í sambandi við komu strandferðaskipanna
þangað. Ekki er annað vitað en styrkurinn muni nægja.

Norðfjarðarbátur
Bátur þessi hefur haldið uppi ferðum milli Viðfjarðar og Neskaupstaðar í

sambandi við bílferðir til og frá Norðurlandi. Styrkurinn (5000 kr.) reyndist allt
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ol null, svo að ómögulegt var að fá bát til að taka að sér ferðirnar fyrir þann styrk.
Hins vegar var talið, að ferðirnar mættu ómögulega leggjast niður, og mun því
bæjarstjórn Norðf jarðar hafa ákveðið að leigja heldur bát fyrir fasta leigu og vænt
þess að fá rekstrarhallann greiddan síðar heldur en að ferðirnar legðust niður.
Hefur bæjarstjórnin á Norðfirði í erindi til atvinnu- og samgöngumálaráðuneytis-
ins, dags. 24. ágúst s. L, farið fram á, að styrkurinn yrði hækkaður upp í 17 þús. Iu'.

Mióafjarðarbátur.
Bátur þessi hefur verið í ferðum eins og áður milli Mjóafjarðar og Neskaup-

staðar, þegar ástæður hafa þótt til. Munueí sumar venjulega hafa verið farnar 3-4
ferðir á mánuði. Ekki er annað vitað en að styrkurinn, sem til þessara ferða er
ætlaður, muni nægja.

Eskifjarðarbátur.
Enginn bátur hefur fengizt í þessar ferðir, og telja kunnugir, ~tð það sé vegna

þess, að styrkurinn, sem til þeirra er ætlaður, sé of lítill. Styrkur þessi er því
óeyddur

Berufjarðarbátur.
Sama er að segja um þennan bát eins og Eskifjarðarbátinn Enginn bátur hefur

fengizt til ferðanna, og er styrkurinn því ónotaður.

Mýrabátur á Faxaflóa.
Til þessa báts eru veittar 2500 kr., og hefur það verið eins og s.L ár, að tveir

opnir vélbátar hafa annazt flutninga á þessum slóðum, eftir því sem þörf hefur
verið til.

Samgöngur innan Breiðafjarðar.

Flateyjarbátur.
Til ferða um norðanverðan Breiðafjörð eru veittar 40 þús. kr. í styrk. M/lJ

Konráð hefur verið í þessum ferðum eins og áður. Fór báturinn eftir fyrir fram
gerðri áætlun um norðanverðan Breiðafjörð og auk þess vikulega milli Flateyjar,
Brjánslækjar og Kinnarstaða. Er ekki annað vitað en að ferðirnar hafi gengið vel
og verið til mikilla bóta fyrir samgöngurnar. Af þessum 40 þús. kr., sem veittar
voru í styrk til ferðanna á þessu ári, var ætl azt til, að 10 þús. kr. gengju til þess að
greiða halla, sem orðið hafði á ferðum bátsins á fyrra ári, en þar sem nú lítur út
fyrir, að nokkur halli verið einnig á ferðum fyrir þetta ár, mun varla veita af, að
styrkurinn haldist óbreyttur.

Patreksfjarðarbátur.
Bátur þessi er ætlaður til flutninga um Patreksf'jörð, aðallega til mjólkurflutn-

inga fyrir kaupstaðinn, og mun styrkurinn ganga til að létta undir með þeim.

Stykkishólmsbátur.
Til ferða þessa báts eru veittar 26 þús. kr. Hefur báturinn að þessu sinni siglt

eftir fastri áætlun og farið 117 áætlunarferðir um sunnanverðan Breiðafjörð og
86 aukaferðir. Þar af eru 37 póstferðir milli Stykkishólms, Flatey jar og Brjáns-
lækjar. Samkvæmt bráðabirgðaáætlun virðist, að rekstur bátsins ætli að koma út
með nokkrum halla, en það stafar af því, að báturinn var í aðgerð framan af árinu,
og varð þá að leigja bát í staðinn fyrir hann. Ef styrkurinn væri hækkaður um 2
þús. kr., má telja líklegt, að það muni duga.

Langeyjarnesbátur.
Bátur þessi hefur farið eins og að undanförnu ferðir milli Langeyjarness og

Stykkishólms, og er ek ki annað vitað en að styrkurinn til hans muni nægja.
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Skógarstrandarbátur .
Bátur þessi hefur haldið uppi hálfsmánaðarferðulll milli Skógarstrandar og

Stykkishólms. Hefur hr. Kristinn Gíslason í Öxney haft þessar ferðir með mótor-
bátnum Sigurfara. Mjög er kvartað. undan því, að tekjur séu litlar af ferðum þess-
um. Hins vegar er talið, að ferðirnar megi ekki leggjast niður. Mun verða að hækka
styrkinn til þessa báts lítillega, til þess að ferðirnar geti komið að fullum notum.

Hellissandsbátur.
Til þessa báts eru veittar 3 þús. kr. Var ætlazt til, að bátur þessi færi tvisvar

í viku milli Sands og Ólafsvíkur í sambandi við fastar hílferðir frá Borgarnesi til
Ólafsvíkur. sem voru þá tvisvar í viku. Á síðast liðnu sumri var þessu breytt
þannig, að bílferðirnar urðu þrisvar í viku, og varð báturinn því að fara þrjár
ferðir. Varð að hækka styrkinn af þeim ástæðum um 1500 kr., og samþykkti at-
vinnumálaráðuneytið þá hækkun. Gera má rúð fyrir, að ferðir bátsins þurfi að
vera með svipuðu fyrirkomulagi næsta ál'.

Stokkseyrar - Vestmannaeyjabátur.
Bátur þessi hefur verið í ferðum milli Stokkseyrar og Vestmannaeyja, aðal-

lega til að flytja fólk. Hafa verið farnar 72 ferðir frá 15. maí til 15. nóvember og í
þeim flutt hálft fimmta þúsund farþegar. Bckstraryf'irlit er ekki komið enn þá,
en líkur benda til, að útkoman verði sæmileg og að styrkurinn muni nægja.

Rangársandsbátur,
Enginn sérstakur bátur hefur verið í þessum ferðum, heldur hefur styrkur-

inn verið notaður til að létta undir með flutningum milli Vestmannaeyja og Rang-
ársands, og hefur sýslumaður Rangæinga haft umsjón með úthlutun styrksins.
Telur hann nauðsyn á, að þessi styrkur falli ekki niður.

Akranes- Borgarnesferðir.
Skipaútgerð ríkisins rak ferðir milli Heykjavíkur og Akraness síðast liðinn

vetur með mótorbátnum Hólmsbergi. Eftir að Laxfoss strandaði, voru einnig farnar
ferðir til Borgarness, þar til Borgnesingar sjálfir tóku við ferðunum með línu-
veiðaranuni Sigríði, sem þeir leigðu til þess. Eins og kunnugt er, var það hugsað
sem bráðabirgðalausn málsins að láta Skipaútgerð ríkisins sjá um ferðir milli
Akraness og Reykjavíkur, og jafnfrunít var unnið að því að koma þessum ferðum
hvorum tveggja, Borgarnes- og Akranesferðum, á eina hönd. Var gert allt, sem
hægt var í því máli, og leit út fyrir um tíma, að takast mundi að ná samkomulagi
um þá lausn. En á síðustu stundu fóru samningar út um þúfur, og gerði þá bæjar-
stjórn Akraness ríkisstjórninni það tilboð að taka að sér að reka ferðirnar við
Akranes og Borgarnes án styrks, ef skipulagsbundnar ferðir til Norðurlands yrðu
ákveðnar um Akranes. Var fyrirkomulagið hugsað þannig, að m/b Víðir annaðist
fólksflutningana, sem aðallega áttu að fara um Akranes, enda er búturinn svo lítill,
að hann hefði ekki annað flutningunum, ef hann hefði átt að fara til Borgarness.
Jafnframt átti 60 tonna mótorbátur að ganga milli Heykjavíkur, Akraness og Borg-
arness og annast alla vöruflutninga.

Þessu tilboði var tekið, og voru ferðirnar byrjaðar þannig fyrst í maí. En
Borgnesingar vildu ekki vera með í þessu samkomulagi og leigðu sjálfir skip, eins
og áður er sagt, línuveiðarann Sigríði, til þess að hafa í ferðum milli Borgarness og
Reykjavíkur. Þessi tvö skip, Víðir og Sigríður, sigldu svo í hörðustu samkeppni Í
sumar með þeim árangri, að verða mun um 180 þús. kr. tap á Sigríði til áramóta.
en Akranes fer fram á 100 þús. kr. styrk til að annast vetrarferðirnar með Víði.
Hefði hins vegar þetta verið rekið eins og það var hugsað, má telja líklegt, að
hagnaðurinn Hf sumarferönn um hefði verið nægilegur til þess að greiða væntan-
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legall halla af vetrarferðunum. Ef fengið væri eitt farþega skip svipað og Laxfoss
var og leigður vöruflutningabátur yfir sumarmánuðina, væri án efa hægt að full-
nægja fólks- og vöruflutningum bæði til Akraness og Borgarness, og má þá telja
líklegt, að svo mikill hagnaður yrði yfir sumarmánuðina, að það nægði til að greiða
hallann af vetrarferðunum, enda er þá auðvelt að skapa skipinu meiri verkefni með
því að senda það eina ferð á viku til Vestmannaeyja. Það ætti því ekki að þurfa
að styrkja þessar ferðir, ef þær væru ú einni hendi. Hins vegar verður stórkostlegt
tap á þeim, ef hvor þessara staða ætlar að reka ferðir sérstaklega. Mitt álit er það,
að ekki eigi að styrkja ferðirnar, nema því aðeins, að þær séu á einni hendi og
reknar með sameiginlega hugsmuni Akraness og Borgarness fyrir augum. Ef hægt
verður að ná samkomulagi nú, mætti láta Sigríði hætta í Borgarnesferðunum og
Viði sjá fyrir ferðum í vetur bæði til Akraness og Borgarness. Fengi báturinn þá
nóg verkefni, og ætti ekki að þurfa að verða neinn verulegur halli á honum Í vetur.

Ég leyfi mér að mæla með þVÍ, að þetta fyrirkomulag verði haft og jafnframt
ákveðið að styrkja ekki ferðir milli umræddra staða, nema því aðeins, að þær
séu á einni hendi. Má þú gera ráð fyrir, að samkomulag verði um ferðirnar, ann-
aðhvort að báðir staðirnir sameinist um rekstur þeirra, eða að annar þeirra taki
að sér að reka þær fyrir báða staðina. Verður þá væntanlega ekki annað styrk-
spursmál um að ræða en vegna hallans á Borgarnesferðunum á þessu ári.

Vegna þess að margir bátar hafa ekki enn þá sent bráðabirgðaskýrslu yfir
þessa árs rekstur, eru þær upplýsingar, sem hér eru gefnar, því miður ekki eins
fullkomnar og æskilegt væri.

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
ströndum landsins og notað til þess ýmsa báta og skip auk strandferðaskipanna og
varðskipanna, sem sumpart hafa verið tekin á leigu um lengri eða skemmri tíma
og sumpart fengin í einstakar ferðir fyrir -eigín reikning. A síðast liðnu ári voru
alls fluttar á vegum Skipaútgerðar ríkisins 55000 smálestir og 38000 farþegar, og
má gera ráð fyrir, að flutningarnir verði svipaðir á þessu ári. Fiskiskip og bátar,
sem orðið hefur að notast við, eru auðvitað mjög óhentugur skipakostur til strand-
ferða, enda verða allir flutningar með slíkum skipakosti mjög kostnaðarsamir.
Hins vegar verður ekki hjá því komízt að sjá þjóðinni fyrir nauðsynlegum flutn-
ingum, svo að atvinnuvegirnir þurfi ekki af þeim sökum að rýrna eða stöðvast.
Enda þótt allt sé í óvissu um, hvað framtíðin ber í skauti sínu, verður ekki annað
séð en þörfin fyrir flutninga og samgöngur með ströndum fram verði svipuð á
næsta ári, og vil ég þess vegna leyfa mér að mæla með því, að Skipaútgerð ríkisins
verði leyft að leysa úr flutningaþörfinni á svipaðan hátt og verið hefur.

Virðingarfyllst,

Pálmi Loftsson.
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