
sþ. 616. Nefndarálit [38. mál.]
um styrk til flóabáta og vöruflutninga.

Frá samvinnunefnd samgöngumála.

Samvinnunefnd samgöngumála hefur samkvæmt venju fjallað um undirbún-
ing tillagna um flutninga st yrki og fjárveitingar til flóabáta árið 1950. Hefur nefndin
haft nána samvinnu við forstjóra skipaútgerðar ríkisins, sem hefur veitt henni
margháttaðar upplýsingar um rekstur og afkomu flóabátanna. Fylgir skýrsla hans
nefndarálitinu.

Það skal í upphafi tekið fram, að bæði nefndin og forstjóri skipaútgerðar-
innar lögðu töluverða vinnu í að athuga, hvort ekki væri unnt að spara ríkissjóði
einhvern hluta þeirra útgjalda, sem hann undanfarið hefur orðið að verja til
styrktar flóabátasamgöngunum. Benti forstjórinn nefndinni í því sambandi á hugs-
anlegar leiðir, sem fyrst og fremst voru í því fólgnar að fella algerlega niður
styrki til sumra flóabáta. en lækka framlög til annarra verulega á grundvelli breytts
fyrirkomulags ferða þeirra.

Nefndin ræddi þessar leiðir ýtarlega og átti tal um þær við þingmenn þeirra
héraða, sem hlut áttu að máli. Niðurstaðan af þeim umræðum varð sú, að nefndin
taldi sér ekki fært að leggja til, að styrkir til flóabátaferða yrðu lækkaðir stórlega.
Taldi hún, að slíkur niðurskurður hlyti að bitna mjög þunglega á þeim byggðar-
lögum, sem fyrir honum yrðu og byggja afurðasölu sína, samgöngur og viðskipti
yfirleitt mjög á flóabátaferðunum.

Það var því álit nefndarinnar, að enn um skeið yrði ekki hjá því komizt, að
ríkið styrkti þennan þátt samgangnanna á svipaðan hátt og undanfarin ár.

Um rekstur flóabátanna á s. I. ári er þess fyrst að geta almennt, að afkoma
margra þeirra hefur verið hin bágbornasta. Hefur ríkisstyrkurinn hvergi nærri nægt
til þess að jafna rekstrarhalla þeirra. Með tilliti til þessarar staðreyndar og enn-
fremur hins, að nefndin hefur undanfarin ár haldið styrkjum til bátanna mjög
niðri, þrátt fyrr sannanlegan rekstrarhalla einstakra þeirra, þá hefur nú orðið að
hækka styrk nokkurra báta lítillega. Ef að því ráði hefði ekki verið horfið, má telja
fullvíst, að rekstur einhverra þeirra hefði stöðvazt héruðum þeirra til mikils tjóns
og óhagræðis.

Um einstaka flóabáta og ferðir þeirra skal þetta tekið fram:

Breiðafjarðarsamgöngur.
Fyrirkomulag þessara ferða verður hið sama og áður. Afkoma þeirra báta, sem

annazt hafa ferðirnar undanfarið, varð mjög slæm á árinu. Hefur nefndin því talið
óumflýjanlegt að hækka styrkinn til þeirra nokkuð. Leggur hún því til, að rekstrar-
styrkur m. b. Konráðs, sem annast ferðirnar um norðanverðan Breiðafjörð, verði
hækkaður um 11 þús. kr. og honum auk þess veittur 10 þús. kr. viðbótarstyrkur
vegna vélakaupa.

Þá leggur nefndin til, að styrkur til Stykkishólmsbáts verði hækkaður um 15
þús. kr. og til Skógarstrandar- og Langeyjarnesbáts um 1 þús. kr., 500 kr. til hvorrar
áætlunarleiðar hans.

Ísafjarðarsamgöngur.
Þær hefur m. s. Fagranes annazt eins og áður. Hefur fyrirkomulag þeirra verið

mjög svipað og undanfarin ár. Skipið annast ferðir um fsafjarðardjúp og Jökul-
firði. Enn fremur hefur það haldið uppi ferðum milli ísafjarðarkaupstaðar og sjáv-
arþorpanna í Vestur-Ísafjarðarsýslu að vetrarlagi. Afkoma bátsins hefur verið mjög
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slæm s.Lár. Varð rekstrarhalli um 53 þús. kr. Hefur félagið því óskað eftir veru-
legri hækkun ríkissjóðsstyrksins.

Nefndin leggur til, að styrkur þessa báts verði hækkaður um 15 þús. kr. Virð-
ist þó mjög hæpið, að sú hækkun tryggi rekstur hans allt þetta ár, þar sem skuldir
vegna rekstrarhalla undanfarinna ára þrengja hag hans verulega.

Norðurlandssamgöngur.
Þar leggur nefndin til, að styrkur til Húnaflóa- og Strandabáts verði hækkaður

um 9 þús. kr. Rekstrarhalli á þessum bát hefur farið vaxandi undanfarin ár, og
sprettur það ekki hvað sízt af aflabrestinum á síldveiðunum. En báturinn hefur
m. a. annazt fólksflutninga og vöruflutninga til og frá síldarverksmiðjunum á
Ströndum.

Rekstur Norðurlandsbáts, sem heldur uppi ferðum milli Akureyrar og Sauðár-
króks, hefur á s.Lári gengið þolanlega, og leggur nefndin til, að styrkupphæð
hans verði hin sama og á s. 1. ári. Styrkur til Flateyjarbáts á Skjálfanda verði hins
vegar hækkaður þetta ár um 9 þús. kr. vegna vélakaupa, sem orðið hafa eigendum
hans mjög dýr og ofviða að rísa undir. Þá er og lagt til, að styrkur til Hrísey jar-
báts verði hækkaður um 2 þús. kr.

Austurfjarðarsamgöngur.
Þar verður sú breyting á, að lagt er til, að ferðir Norðfjarðarbáts verði lagðar

niður, þar sem akvegasamband hefur nú skapazt við Neskaupstað. Hins vegar er
lagt til, að styrkur til Loðmundarfjarðarbáts verði hækkaður um 1 þús. kr. og
styrkur til Mjóafjarðarbáts um 5 þús. kr. 4 þús. kr. af þeirri hækkun eru veittar
vegna kaupa á vél i bátinn.

Vestmannaeyjasamgöngur.
Þar er um að ræða ferðirnar milli Stokkseyrar og Vestmannaeyja. Vaxandi

erfiðleikar eru á rekstri báts þess, sem heldur þessum samgöngum uppi. Valda því
að sjálfsögðu minnkandi flutningar vegna hinna mjög bættu flugsamgangna við
Eyjar. Engu að síður leggja bæði Vestmannaeyingar og málsvarar byggðanna á
Suðurlandsundirlendinu mikla áherzlu á, að bátsferðunum verði haldið áfram. Hef-
ur jafnframt verið óskað verulegrar bækkunar á styrk til þeirra. Nefndin hefur
talið nauðsynlegt að koma nokkuð til móts við þær óskir og leggur til, að styrkur-
inn verði hækkaður um 12 þús. kr.

Styrkur til anarra flóabáta og flutninga en hér hefur verið drepið á ætlast
nefndin til, að verði óbreyttur frá því, sem var á s. l. ári.

Nefndin leggur til, að ríkisstjórninni verði heimilað að greiða Skatta Stefáns-
syni Siglufirði, sem lengi annaðist ferðir um Skagafjörð, 12 þús. kr. upp í rekstrar-
halla, sem hann varð fyrir á þessum ferðum sumarið 1947. Mun nefndin flytja um
það sérstaka breytingartillögu við 22. gr. fjárlaga. Eftir umsókn Skafta Stefáns-
sonar varð umræddur rekstrarhalli rúmar 27 þús. kr.

Samkvæmt tillögum þeim, sem fyrir liggja, áætlar nefndin styrk til flóabáta-
ferða og vöruflutninga í fjárlögum ársins 1950 samtals kr. 958000, eða 80 þús. kr.
hærri en á fjárlögum ársins 1949. Í þessu sambandi er þess að geta, að þessum út-
gjöldum hefur verið haldið mjög niðri s. l. 3 ár. Styrkupphæðin vegna f'lóabátasam-
gangnanna var þannig nokkru lægri árið 1949 en á árunum 1947 og 1948. Þetta
hefur verið gert þrátt fyrir verulega hækkun á rekstrarkostnaði bátanna á þess-
um tíma. Er nú svo komið, að ókleift er að neita einstökum bátum um lítilfjör-
lega styrkhækkun. Hefur nefndin því orðið að leggja til nokkra útgjaldaaukningu
vegna þessara almenningsþarfa.
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Nefndin leggur til, að styrkupphæðin skiptist þannig:
Djúpbátur .
Húnaflóa- og Strandabátur .
Norðurlandsbátur .
Hríseyjarbátur .
Flateyjarbátur á Skjálfanda .

(Þar af 9 þús. kr. styrkur vegnu vélakaupa.)
Loðmundarfjarðarbátur .
Mjóafjarðarbátur .

(Þar af 4 þús. kr. styrkur vegna vélakaupa.)
Eskifjarðarbátur .
Berufjarðarbátur .
Suðurlandsskip .
Mýrabátur í Faxaflóa .
Flateyjarbátur, venjulegar ferðir .
Flateyjarbátur, vikuferðir Flatey-Brjánslækur-

Kinnarstaðir .
Flateyjarbátur, viðbótarstyrkur vegna vélakaupa ..
Stykkishólmsbátur .
Skógar strandar- og Langeyjarnesbátar (styrkurinn

skiptist til helminga) .
Patreksfjarðarbátur .
Til bátaferða í Austur-Skaftafellssýslu .
Til vöruflutninga til Öræfa .
Vestmannaeyja-Stokkseyrarbátur .
Rangársandsbátur .

kr. 230000
82000

220000
6000

20000

6000
17500

18000
4000

8000(l
2500

25000

30000
10000
85000

11 000
2000
5000

30000
72000

2000

Alþingi, 2. maí 1950.

Samtals kr. 958 000

Sigurður Bjarnason, Karl Kristjánsson,
form. Nd.-nefndar, frsm. form. Ed.-nefndar.

Jón Gíslason, Vilhjálmur Hjálmarsson.
fundaskr. Nd.-nefndar.

Eiríkur Einarsson,
fundaskr. Ed.-nefndar.

Ásg. Ásgeirsson.

Ásmundur Sigurðsson. Stefán Stefánsson.
Þorst. Þorsteinsson .

Steingr. Aðalsteinsson.

.Fylgiskjal.

SKIPAÚ'TGERÐ RíKISINS
Reykjavík, 18. febrúar 1950.

Háttvirt samvinnunefnd samgöngumála hefur óskað eftir, að ég gerði yfirlit yfir
rekstur flóabátanna á s. l. ári á svipaðan hátt og gert hefur verið undanfarið. Enn
fremur tillögur um styrk til bátanna á þessu ári, miðað við, að þeir væru' reknir
með svipuðu fyrirkomulagi og á undanförnum árum, og í þriðja lagi tillögur um
fyrirkomulag á rekstri þeirra, miðað við, að dregið yrði úr kostnaðinum eins og
frekast er unnt, sumpart með breyttu fyrirkomulagi og sumpart með, því að leggja
niður einstöku báta.

Djú pbáturinn.
H/f Djúpbáturinn á ísafirði hefur eins og að undanförnu annazt ferðir um

Djúpið og í nágrenni með m/b Fagranesi. Báturinn hefur siglt eftir fastri áætlun
og farið venjulega tvær ferðir í viku um Djúpið og eina ferð til Jökulfjarða og
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Aðalvikur. Þá hafa einnig verið farnar nokkrar ferðir til Reykjarfjarðar á Strönd-
um. Meðan vegurinn til Þingeyrar var ekki fær bifreiðum, voru farnar þangað ferðir
á hálfsmánaðarfresti og vikulega til Súgandafjarðar og Flateyrar. Enn fremur hafa
aukaferðir verið farnar til Súðavíkur og Bolungavíkur yfir sumarmánuðina. Reksturs-
reikningar eru enn ekki komnir, en eftir þeim upplýsingum, sem fyrir liggja, hefur
orðið mikill halli á rekstri bátsins.

HúnaflóajStranda bátur.
Eins og áður annaðist Sigurður Pétursson útgerðarmaður á Djúpavík ferðir

þessar með bát sínum, Hörpu (29 lestir). Farnar voru frá 14. maí til 2. ágúst 1
áætlunarferð í viku milli Jngólfsfjarðar og Hvammstanga með viðkomu á öllum

milliliggjandi höfnum í báðum leiðum. Eftir 2. ágúst voru áætlunarferðirnar 2 viku-
lega og önnur ferðin þá til Hólmavíkur sem endastöð. 2. okt. var ferðum bátsins
hætt. Fluttir voru alls 428 farþegar, enn fremur póstur og nokkuð Hf flutningi.
Rekstur bátsins hefur gengið illa og sýnir tilfinnanlegt tap á rekstrarreikningnum.

Norðurlands bátur.
Hr. Steindór Jónsson útgerðarmaður á Akureyri hafði ferðir þessar á hendi

eins og undanfarið með bát sínum, Drang (74 lestir). Frá áramótum til í byrjun júní
voru' farnar 2 ferðir í viku frá Akureyri til Sauðárkróks með viðkomu á höfnum í
Eyjafirði og Skagafirði í báðum leiðum. Þegar Siglufjarðarskarð varð fært bifreið-
um, hætti báturinn ferðum á Skagafjörð, en ferðum var þá aftur fjölgað um Eyja-
fjörð og til Grímseyjar. Alls hafði báturinn 855 viðkomur á hinum ýmsu höfnum.
Rekstur báts þessa hefur gengið sæmilega, þannig að hann hafði fyrir afskrift.

Hríseyjarbátur.
Bátur þessi gengur milli Hrísey jar og lands í sambandi við bifreiðaferðir til og

frá Akureyri. Fluttir voru 960 farþegar á árinu, auk þess nokkuð af pósti og far-
angri. Rekstur bátsins hefur gengið fremur illa, og sýna reikningar yfir rekstur
hans um 3500.00 kr. halla.

Flateyjarhátur á Skjálfanda.
Bátur þessi gengur milli Flatey jar á Skjálfanda og Húsavíkur, og er venjulega

farin ein ferð í viku, og oftar, ef þurfa þykir. Oddviti Flateyjarhrepps sér um, að
ferðirnar korni að sem beztum notum, og hefur ekki annað heyrzt en þær gangi eins
og vera ber.

Loðm undarfjarðar bátur.
Bátur þessi gengur milli Seyðisfjarðar og Loðmundarfjarðar. Kaupfélag Aust-

fjarða á Seyðisfirði hafði umsjá með ferðum þessum. Byrjuðu ferðirnar 9. maí og
enduðu 6. okt. Voru á þeim tíma farnar 20 áætlunarferðir. Í aukaferð. sem báturinn
fór, eftir að hann hætti áætlunarferðum, tókst svo illa til, að hann eyðilagðist í of-
viðri á Loðmundarfirði, og er nú verið að reyna að útvega annan bát í hans stað, og
enn ekki séð, hvernig það gengur. Rekstrarreikningar fyrir bátinn eru enn ekki
komnir, en eftir því, sem fyrir liggur, mun reksturinn hafa gengið heldur illa.

Mjóafjarðarhátur.
Bátur þessi gengur milli Mjóafjarðar og Neskaupstaðar og fer einnig nokkrar

ferðir til Seyðisfjarðar. Hreppsnefnd Mjóafjarðarhrepps hefur umsjá með, að ferð-
irnar komi að sem mestu gagni fyrir Mjófirðinga. Reikningur fyrir rekstur þessa
báts er enn ekki kominn, en upplýsingar liggja fyrir um, að reksturinn hafi gengið
sæmilega.

Eskifjarðarbátur.
Ferðir þessa báts eru milli Búðareyrar og Eskifjarðar annars vegar og Hafra-

ness hins vegar. Eru þessar ferðir aðallega til að binda Fáskrúðsfjörð í vegasam-
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band við Austur- og Norðurland. Garður Jónsson útgerðarmaður á Reyðarfirði hafði
þessar ferðir á hendi með bát sínum, Heklu (10 lestir). Rekstur þessa báts hefur
gengið sæmilega.

Berufjarðarbátur.
Þessi bátur heldur uppi ferðum frá Djúpavogi yfir Berufjörð í sambandi við

bifreiðaferðir að Stakk á Berufjarðarströnd. Er ekki annað vitað en að ferðir og
rekstur bátsins hafi gengið eins og til stóð.

Mýrabátur í Faxaflóa.
Enginn sérstakur bátur er í þessum ferðum, heldur hafa bændur á staðnum

séð um þær og styrknum verið skipt á milli þeirra.

Flateyjarbátur á Breiðafirði.
H/f Norðri í Flatey hefur eins og að undanförnu annazt ferðir þessa báts um

norðanverðan Breiðafjörð með m/b Konráð. Var siglt eftir fastri áætlun og auk þess
aukaferðir. þegar þurfa þótti, enn fremur voru farnar yfir sumarmánuðina viku-
legal' ferðir til Kinnarstaða og Brjánslækjar. Rekstur þessa báts hefur gengið illa á
árinu, og sýnir rekstrarreikningur rekstrarhalla, rúmar 20 þús, kr ..

Stykkishólmsbátur.
Ferðir þessa báts eru tún sunnanverðan Breiðafjörð, og hefur kaupfélagið í

Stykkishólmi ann azt ferðirnar eins og undanfarin ár með m/b Baldri (38 lestir).
Báturinn hefur siglt eftir fastri áætlun og farið 153 áætlunarferðir og flutt 649 far-
þega, auk flutnings og pósts. Rekstur bátsins hefur gengið illa, og sýna rekstrar-
reikningar, sem fyrir liggja, halla á rekstrinum, rúmar 29 þús. kr.

Skógarstrandar- og Langeyjarnesbátur.
Oddur Valentínusson hafnsögumaður í Stykkishólmi hefur haft þessar ferðir á

hendi á s. 1. ári og hefur haldið uppi föstum áætlunarferðum. Alls hefur báturinn farið
202 áætlunar- og auka ferðir á árinu. Heldur hefur halli orðið á rekstri ferðanna.

Stokkseyrar /V esbnannaeyja bátur.
Ferðir þessa báts eru á milli Vestmannaeyja og Stokkseyrar, og eru þær aðal-

lega gerðar vegna fólksflutninga yfir sumarmánuðina. Hefur m/b Gísli J.. Johnsen
(:~2lestir) verið í ferðum þessum. Farnar voru 46 ferðir til Stokkseyrar og fluttir
1044 farþegar, auk þess póstur og 60 lestir af ýmsum vörum, enn fremur 196 sauð-
kindur og 6 kýr. Hekstrarreikningur fyrir þennan bát sýnir tekjuhalla, rúmar 23
þús. kr.

Rangársandsbátur.
Enginn bátur hefur verið Í ferðum þessum um margra ára bil, heldur hefur

styrkurinn verið notaður til að létta undir flutninga hjá bændum milli Vestmanna-
eyja og Bangársands, og hefur sýslumaðurinn í Rangárvallasýslu séð um úthlutun
styrksins.

Eins og sjá má af þessu stutta yfirliti, hefur rekstur flóabátanna á s. l. ári gengið
illa yfirleitt og orðið tilfinnanlegt tap hjá mörgum þeirra. Ef vel væri, þyrfti að bæta
þeim bátum, sem mest hafa tapað, upp tap þeirra að nokkru eða fullu, og ef halda á
rekstrinum í svipuðu horfi og gert var á s. l. ári, þá verður að minnsta kosti að áætla
styrk til bátanna þeim mun hærri sem tapinu nemur. Tekjuhalli á eftirtöldum bátum
er samkvæmt þeim reikningum, sem fyrir liggja, eins og hér segir:
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Djúpbátur .
Húnaflóabátur .
Hríseyjarbátur .
Loðmundarfjarðarbátur .
Flateyjarbátur á Breiðafirði .
Stykkishólmsbátur .
Vestmannaeyja-Stokkseyrarbátur .
Skógar strandar- og Langeyjarnesbátur .

kr. 30000.00
20700.00

3500.00
1000.00

20500.00
29800.00
23000.00

1200.00

Kr. 129700.00

Þannig þyrfti þá að hækka heildarstyrk til bátanna um kr. 129700.00 frá því,
sem var á s.Lári, og yrði þá styrkur til þeirra í ár kr. 1007700.00. Leyfi ég mér að
lúta fylgja hér með lista yfir sundurliðun á styrk til bátanna á þessu ári, miðað við
þessa upphæð.

Sjái hið háa Alþingi sér ekki fært að veita svo mikið fé til rekstrar flóabátanna
sem hér um ræðir, verður að grípa til þess ráðs að leggja suma bátana niður og
breyta um fyrirkomulag hjá öðrum, því að óhugsandi er, að hægt sé að spara á
rekstri bátanna meira en gert hefur verið, með sama eða svipuðu fyrirkomulagi. Ef
horfið væri að því að gera miklar sparnaðarráðstafanir í sambandi við rekstur fIóa-
bátanna, gæti ég hugsað mér, að þær yrðu fyrst um sinn fólgnar í eftirfarandi.

Djúpbátur.
30 lesta bátur verði hafður til flutninga um Ísafjarðardjúp. en þann tíma árs,

sem Þorskafjarðarheiði er fær bifreiðum, væntanlega frá i maí til í september, yrði
hafður bátur, sem gæti tekið einn eða tvo bíla á þilfar. Ekki er fullséð. hvað hægt
væri að spara mikið á styrk til þessa báts, ef slíkar breytingar yrðu upp teknar, en
gizka má á, að það yrði nálægt 120 þús. kr., og er þá gert rað fyrir, að Fagranesið
verði selt eða ráðstafað til annars.

Norðurlandsbátur.
1. 30 lesta bátur verði í förum um Eyjafjörð til Siglufjarðar frá maíbyrjun til

septemberloka. Eftir það verði stærri bátur hafður í ferðunum um Eyjafjörð og
Skagafjörð, og verði þá ferðum hagað líkt og verið hefur. Er þetta gert í sambandi
við bifreiðaferðir frá Reykjavík til Norðurlandsins þann tíma árs, sem fjallvegir
eru ófærir bifreiðum. Þessi stærri bátur gæti þá verið við ísafjarðardjúp þann
tíma, sem þar þarf að vera bátur, sem getur tekið bifreiðar.

2. Lítils háttar styrkur verði veittur til mjólkurflutninga um Eyjafjörð til
Siglufjarðar og frá Skagafirði til Sauðárkróks þann tíma árs, sem mjólkurflutn-
ingar geta ekki farið fram á bifreiðum, og hifreiðaferðir til Norðurlandsins frá
Reykjavík leggist niður, þegar fjallvegir verða ófærir fyrir bifreiðar. Með fyrra
fyrirkomulaginu gizka ég á, að hægt sé að spara 60 þús. kr. Með síðara fyrirkomu-
laginu gizka ég á, að hægt væri að spara 160 þús. kr., og er það fyrirkomulag auð-
vitað æskilegast, því að lítið vit virðist vera í því að vera að halda uppi bifreiða-
ferðum á ófærum vegum í ófæru veðri um hávetrardag, þegar nægar ferðir eru
með góðum farþegaskipum.

Flateyjarbátur á Breiðafirði.
Flóabáturinn Konráð verði látinn hætta ferðum um norðanverðan Breiða-

fjörð, en flóabáturinn Baldur, sem haft hefur ferðirnar um sunnanverðan Breiða-
fjörð, verði hafður einn í ferðunum um Breiðafjörð. Lít eg svo á, að ferðir um
Breiðafjörð ættu að geta orðið viðunandi með þessu móti, þegar tekið er tillit
til, hvað samgöngur á landi hafa batnað til stórra muna. Má gera ráð fyrir, að
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nokkuð yrði að hækka styrk Baldurs, en þó gizka ég á, að sparast mundi á þessum
lið um 80 þús. kr.

Vestmannaeyja-Stokkseyrar bátur.
Þessi bátur verði lagður niður, enda ætti það að vera hægt, þegar tekið er tillit

til hinna öru samgangna milli Vestmannaeyja og Reykjavíkur, bæði á sjó og í lofti.

Húnaflóa-Strandabátur.
Bátur þessi verði látinn hætta ferðum, enda hefur það sýnt sig, að þarfirnar

fyrir þann bát hafa stöðugt minnkað á undanförnum árum og því halli á rekstri
hans aukizt mjög mikið, og nú hefur strandferðaskipið Skjaldbreið mun fleiri við-
komur á Húnaflóa- og Strandahöfnum en áður var, eins og sjá má í áætlun fyrir
strandferðaskipin.

Ef framangreint fyrirkomulag yrði tekið upp, yrði sparnaðurinn sem hér segir:

Djúpbátur kr. 120000.(}0
Norðurlandsbátur 160000.00
Breiðafjarðarsamgöngur 80000.00
Vestmannaeyja-Stokkseyrarbátur 80000.00
Húnaflóabátur 90000.00

Samtals kr. 530000.00

Þannig er ætlað, að sparast mundi á þessu breytta fyrirkomulagi 530000.00 kr.,
miðað við það, sem áætla þarf í styrk til bátanna á þessu ári. Heildarútgjöld til
flóabáta yrðu þá á fjárlögum þessa árs því sem næst 477 þús. Væri það auðvitað
spor í rétta átt, ef hægt væri að draga svo mikið úr styrk til flóabátanna. því að
auðvitað verður að stefna að því, að sá kostnaður minnki, eftir því sem samgöngur
batna á sjó og landi og i lofti.

Það eru að sjálfsögðu fleiri en ein orsök til þess, að rekstursafkoma flóabát-
anna hefur stöðugt versnað með ári hverju á undanförnum árum. Ræður þar auð-
vitað miklu um hin sívaxandi dýrtíð og ekki hvað sízt, að fleiri og fleiri staðir
komast í vegasamband, enda er víða komið svo, að þar sem flóabútarnir sátu áður
fyrir öllum flutningum, hafa þeir nú ekki nema lítinn hluta þeirra, vegna þess að
aðalflutningarnir fara fram á bifreiðum. Lítur helzt út fyrir, að allt of mikið af
vöruflutningabifreiðum sé til í landinu, og í vöntun af verkefnum leggja eigendur
bifreiðanna kapp á að ná sér í flutning, jafnvel milli landsfjórðunga. Er það orðið
svo, að smávörur, sem hátt flutningsgjald er fyrir, eru yfirleitt fluttar með bifreið-
um, þar sem hægt er að koma því við. Er þetta einkum áberandi milli hafna í
Skagafirði og Eyjafirði og milli Reykjavíkur og ýmissa hafna norðanlands. Hins
vegar fá strandferðaskipin og flóabátarnir að flytja þær vörur, sem lágt flutnings-
gjald er fyrir, og svo skömmtunarvörur og áburð, sem hreint tap er á að flytja.
Af vörum, sem fluttar eru með bifreiðum, er ekkert hafnar- og bryggjugjald greitt
og ekki heldur upp- og útskipunargjald. Allir vita, að stöðugt er verið að koma á
fót dýrum hafnarmannvirkjum víðs vegar kringum land og þá byggt á því, að
þau fái tekjur af vöruflutningum, sem um þau fara. Ef þær tekjur bregðast, er
hætt við, að þessi dýru mannvirki verði fjárfrekir ómagar á ríkissjóði.

Annað það, sem skemmir mjög mikið fyrir strandferðaskipunum og flóabátun-
um, er, að ætíð eru ýmsir fiskibátar til taks til að taka flutning á stuttum leiðum,
ef um nokkurt magn, sem um munar, er að ræða. Setja þeir þá oft flutningsgjaldið
niður og auglýsa ferðir í beinni samkeppni við strandferðirnar og flóabátana. Ber
einkum mikið á þessu í sambandi við flutning til og frá Vestmannaeyjum, Breiðafirði
og Vestfjarðahöfnum. Hvað flóabátunum viðkemur, er það algengt, að þeir, sem
hafa ráð á flutningi, sem nokkru nemur, senda hann á milli hafna með eigin fiski-
bátum, þegar ekki er hægt að koma við bifreiðum, og sniðganga þannig flóabát-
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ana, sem fyrir vikið sigla hálftómir. Hefur þetta verið áberandi við Ísafjarðardjúp.
Eyjafjörð og Skagafjörð. Eru það ekki hvað sízt þessir inngripaflutningar, sem
gera rekstur flóabátanna óhagstæðari.

Atvinnulíf landsmanna krefst þess, að samgöngur séu í sem beztu lagi. Þess
vegna heldur ríkissjóður úti fullkomnum strandferðaskipum og styrkir flóabátana
á afskekktuni stöðum, þar sem strandferðaskipin ná ekki til. Af sömu ástæðum
rekur ríkið og skipuleggur bifreiðaferðir til fólksflutninga, þar sem því verður við
komið, og enn fremur er komið upp Ilugvöllum og flugferðir styrktar með tolla-
Ívilnunum og á annan hátt. Er það augljóst mál, að kostnaðurinn við að halda uppi
öllum þessum samgönguæðum. svo Í lagi sé, verður þessu fámenna þjóðfélagi of-
viða. Þess vegna hlýtur það að vera aðkallandi að gera sér ljósa grein fyrir, hverjar
af þessum samgönguæðum eru þjóðinni ómissandi, og styrkja þær og efla, svo að
þær geti verið í lagi, en láta heldur þær ónauðsynlegu sitja á hakanum. T. d. verður
ekki séð, hvaða nauðsyn það er að halda opinni bifreiðaleið milli Reykjavíkur og
Akureyrar um hávetur með öllum þeim kostnaði, sem því fylgir, þegar nægar ferðir
eru á mitli þessara staða með góðum farþegaskipum.

Flugvélar eru sjálfsagt góð og nytsöm farartæki fyrir þá, sem þurfa að flýta
sér, en þá eiga þeir, sem með þeim fara, að greiða fyrir flýti nn eins og hann kostar.
Virðist það því vera óþarft að styrkja flugsamgöngur með tollaívilnunum og á
annan hátt á milli staða, sem hafa nægilegar skipa ferðir, enda geta flugvélar aldrei
komið í staðinn fyrir skipin, til þess eru þær of háðar veðurfarinu, að minnsta
kosti hér á landi.

Virðingarfyllst,

Skipaútgerð ríkisins.

Pálmi Loftsson.
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