
sþ. 270. Nefndarálit [1. mál]
um styrk til flóabáta og vöruflutninga.

Frá samvinnunefnd samgöngumála.

Nefndin hefur samkvæmt venju undirbúið tillögur um styrki til flóabáta og
vöruflutninga. Hefur hún aflað sér upplýsinga um rekstur og afkomu þessara sam-
göngutækja og notið til þess aðstoðar forstjóra Skipaútgerðar ríkisins.

Töluverður misbrestur er á því, að stjórnendur einstakra flóabáta sendi upp-
lýsingar um rekstur sinn í tæka tíð. Hefur það valdið nokkrum töfum á störfum
nefndarinnar. Verður að leggja áherzlu á það framvegis, að úr þessu verði bætt.

Rekstrarafkoma flóabátanna á yfirstandandi ári hefur eins og oft áður verið
nokkuð misjöfn. Einstakir bátar hafa komizt allvel af með þann styrk, sem þeir
hafa notið. Hjá öðrum hefur orðið nokkur halli.

Samkvæmt tillögum nefndarinnar er gert ráð fyrir, að rekstrar styrkur flestra
bátanna verði nær óbreyttur. Hins vegar hefur ekki orðið hjá því komizt að veita
sumum þeirra nokkra styrki til vélakaupa og viðgerða. Þeir, sem þessa báta reka,
geta yfirleitt ekki fengið lán hjá lánastofnunum sjávarútvegsins, þar sem þeir eru
ekki notaðir til fiskveiða. Hefur því reynzt óhjákvæmilegt að hlaupa undir bagga
með þeim, þegar skipt hefur verið um vél eða meiri háttar viðgerðir framkvæmdar.

Nefndin leggur til, að skipulag flóabátaferðanna verði með svipuðum hætti og
áður. Ferðir eins báts, Berufjarðarbáts, eru þó felldar niður, þar sem akvegasamband
hefur skapazt milli þeirra byggðarlaga, sem báturinn hélt uppi ferðum fyrir. Þá
hefur sú breyting orðið á Vestmannaeyjaferðum, að þeim er nú haldið uppi frá Þor-
lákshöfn í stað Stokkseyrar. Verður gerð nánari grein fyrir þeirri breytingu síðar
í áliti nefndarinnar.

Um rekstur einstakra flóabáta og ferðir þeirra skal þetta tekið fram:

Breiðafjarðarsamgöngur :
Lagt er til, að rekstrarstyrkur til Flateyjarbáts hækki um 10 þús. kr. Hefur

þessi bátur átt við mikla erfiðleika að etja. Var farið fram á allverulega hækkun



styrks til rekstrar hans. Taldi nefndin að fengnum upplýsingum um allar aðstæður
óhjákvæmilegt að koma nokkuð til móts við þær óskir.

Tillögur hafa komið fram um að fela Stykkishólmsbátnum að annast jafnframt
ferðirnar um norðanverðan Breiðafjörð. En gegn þeirri breytingu komu eindregin
mótmæli frá hreppsnefnd Flateyjarhrepps og stjórnendum Norðra h/f, sem annazt
hefur rekstur Flateyjarbátsins m/b Konráðs. Var talið, að brýna nauðsyn bæri til
þess, að sá bátur, sem annaðist þessar ferðir, væri gerður út frá Flatey, m. a. vegna
þess, að þar væri læknis- og prestssetur, en þessir embættismenn þjóna einnig
landhreppunum við norðanverðan Breiðafjörð. Taldi nefndin ekki unnt að ganga
gegn óskum Flateyinga í þessum efnum.

Sú breyting hefur á orðið um Stykkíshólmshát, sem annast samgöngur um
sunnanverðan Breiðafjörð, að nýr bátur hefur tekið við þessum ferðum. Er hann
allmiklu stærri en hinn fyrri. Í þennan bát hefur einnig verið keypt ný vél, eða rétt-
ara sagt tvær vélar. Hafa allar þessar endurbætur á farkosti þeim, sem ferðirnar
annast, kostað mikið fé. Leggur nefndin til, að rekstrarstyrkur hans verði óbreyttur,
en auk þess verði honum veittur 40 þús. kr. styrkur vegna vélakaupanna. Hækkar
heildarstyrkur til þessa báts því um 20 þús. kr.

Lagt er til, að styrkur til Skógarstrandar- og Langeyjarnesbáts verði óbreyttur.

ísafjarðarsamgöngur :
Svipað skipulag hefur verið haft á þeim ferðum og undanfarin ár. Rekstrar-

styrkur bátsins á þessu ári er 350 þús. kr. En auk þeirrar upphæðar voru honum
veittar 20 þús. kr. til byggingar nýs stýrishúss. Leggur nefndin til, að rekstrar-
styrkur hans verði nú 350 þús. kr. En þar sem efnahagur bátsins leyfir ekki um-
rædda umbót á honum án aukins framlags, hefur hún talið, að hjá því yrði ekki
komizt að veita honum aukinn styrk til hennar. Leggur nefndin því til, að Djúp-
bátnum verði á næsta ári veittur 40 þús. kr. viðbótarstyrkur til þess að byggja á
hann nýtt stýrishús. Eru þær 20 þús. kr., sem veittar voru á s. l. ári í því skyni,
geymdar, þar til í framkvæmdina verður ráðizt. En það mun verða gert á næsta ári.

Norðurlandssamgöngur:
Á s. l. ári var veittur svipaður styrkur til Húnaflóa- og Strandabáts og veittur

hafði verið undanfarin ár, enda þótt bátur sá, sem ferðirnar hafði annazt, hefði verið
seldur og gert væri ráð fyrir, að flótabátaferðir milli Strandahafna yrðu niður felldar.
Var þá haft i huga, að flóabátastyrknum skyldi varið til vegabóta um norðurhluta
Strandasýslu.

Niðurstaðan varð hins vegar sú, að meginhluta styrksins var varið til þess að
styrkja ferðir nýs báts, sem fenginn var til ferðanna. Fékk hann nær 69 þús. kr. af
þeim 100 þús. kr., sem veittar voru í fyrrgreindu skyni. Er nú gert ráð fyrir, að
þessi bátur haldi ferðunum áfram. Ber og brýna nauðsyn til þess, að hinar af-
skekktu byggðir nyrzt á Ströndum njóti þeirrar þjónustu áfram, sem flóabáta-
ferðirnar hafa veitt. Leggur nefndin til, að þær verði styrktar með sömu fjár-
upphæð og veitt var til Húnaflóa- og Strandabáts á þessu ári. Telur nefndin einnig
eðlilegt, að leitað verði tillagna sýslunefndar Strandasýslu um það, hvernig ferð-
unum verði bezt hagað, þannig að þær komi héraðinu að sem mestu gagni.

Lagt er til, að Norðurlandsbátur, sem heldur uppi ferðum um Eyjafjörð og
Skagafjörð, fái óbreyttan rekstrarstyrk. Hins vegar hefur nefndin talið óhjákvæmilegt
að styrkja hann nokkuð til vélakaupa. Er lagt til, að honum verði á þessu ári veittar
50 þús. kr. í því skyni og sama upphæð á næsta ári. Mun ný vél verða sett i skipið
fyrri hluta næsta árs. Hefur útgerðarmaður þess enga möguleika til þess að rísa
aðstoðarlaust undir þeim útgjöldum, sem af því leiðir.

Þá er lagt til, að styrkir til Haganesvíkurbáts og Flateyjarbáts á Skjálfanda
verði óbreyttir. Hins vegar er lagt til, að styrkur til Hriseyjarbáts hækki um 4
þús. kr.
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Austfjarðasamgöngur :
Lagt er til, að styrkir til Loðmundarfjarðar- og Mjóafjarðarbáta verði óbreyttir.

Hins vegar er felldur niður styrkur til Berufjarðarbáts, þar eð ferðir hans eru nú
óþarfar orðnar vegna akvegasambands, sem skapazt hefur milli þeirra byggðarlaga,
er hann hélt uppi ferðum fyrir. Í fyrra var felldur niður styrkur til Eskifjarðarbáts
af sömu ástæðum. Reynist þannig mögulegt að draga úr styrkjum til flóabátaferða
í einstökum landshlutum vegna bættra samgangna á landi.

Suðurlandsskip :
Nefndin leggur til, að sami háttur verði á hafður og áður um stuðning við

vöruflutninga til Vestur-Skaftafellssýslu, en það hérað býr við mjög háan flutnings-
kostnað á öllum nauðsynjum sínum, sem fluttar eru langa og erfiða leið frá Reykja-
vík austur þangað. Er sýslan, eins og kunnugt er, algerlega hafniaus og getur ekki haft
gagn af strandferðum eða flótabátaferðum. Á þessu ári er styrkur til þess að greiða
niður flutningskostnað á þessari leið 145 þús. kr. En auk þess var veittur 25 þús.
kr. styrkur til kaupa á snjóbíl í héraðið. Leggur nefndin til, að sama heildarstyrk-
upphæð verði veitt á næsta ári til þess að styrkja vöruflutninga Vestur-Skaft-
fellinga. Enn fremur er lagt til, að styrkur til vöruflutninga til Austur-Skaftfellinga
hækki um 15 þús. kr. Mun ekki ríkja ágreiningur um það, að Skaftafellssýslur hafi
algera sérstöðu um aðdrætti og flutninga frá héruðunum.

Sú breyting hefur verið gerð á Vestmannaeyjaferðum á þessu ári, að ferðirnar
eru nú farnar frá Þorlákshöfn í stað Stokkseyrar. Hefur þeim nú einnig verið
breytt í daglegar ferðir í stað vikulegra áður. Þessi breyting, sem gerð er til þess
að tryggja Vestmannaeyingum næga mjólk og mjólkurafurðir, hefur haft í för með
sér mjög mikinn kostnaðarauka. Hefur þingmaður Vestmannaeyjakaupstaðar farið
fram á, að styrkur til þessara ferða verði hækkaður úr 80 þús. kr., sem hann er á
þessu ári, í 360 þús. kr.

Með tilliti til þess, að full reynsla er ekki fengin um það, hver kostnaður verður
við hið breytta fyrirkomulag ferðanna, taldi nefndin þó ekki fært að taka svo stórt
stökk í styrkveitingum til þessara ferða. Leggur hún til, að bátnum verði veittur
200 þús. kr. rekstrarstyrkur á næsta ári. Enn fremur verði ríkisstjórninni heimilað
að styrkja ferðir þessar með allt að 50 þús. kr. aukaframlagi. ef rekstur bátsins
sýnir, að þess gerist þörf.

Tillaga kom fram um það i nefndinni (frá BrB), að styrkurinn skyldi verða
300 þús. kr., enda verði þá sama útsöluverð á mjólk í Vestmannaeyjum og annars
staðar á landinu. En meiri hluti nefndarinnar taldi réttara að bíða nokkuð átekta
og sjá, hvernig rekstur bátsins gengi með hinu nýja fyrirkomulagi, áður en lengra
yrði gengið i að hækka styrkinn. Að sjálfsögðu ríkti fullur skilningur á því meðal
nefndarmanna, að nauðsyn bæri til þess að halda umræddum ferðum uppi.

Faxaflóasamgöngur :
Faxaflóasamgöngum hefur verið haldið uppi á þessu ári með svipuðum hætti

og áður, síðan Laxfoss strandaði. Hefur h/f Skallagrímur haft skip á leigu, sem
annazt hefur ferðirnar milli Reykjavíkur, Akraness og Borgarness. Hefur það reynzt
bæði dýrt og óhentugt.

Gerð er ráð fyrir, að hið nýja skip, sem félagið á í smíðum, verði ekki tilbúið
fyrr en um eða eftir mitt næsta sumar. Hefur því verið talið óhjákvæmilegt að
veita þvi allháan styrk á næsta ári. Telur félagið, að það komist ekki af með minna
en 360 þús. kr. i þessu skyni.

Nefndin hefur viljað koma nokkuð til móts við þessar óskir og leggur því til,
að hinn beini styrkur til ferðanna verði hækkaður úr 200 þús. kr. í 250 þús. kr.
Auk þess verði ríkisstjórninni veitt sama heimild og er í fjárlögum þessa árs ti}
þess að greiða h/f Skallagrími 100 þús. kr. viðbótar styrk, ef þess gerist þörf. Hefur
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fjármálaráðherra tekið þá heimild upp í fjárlagafrumvarpið. Það er hins vegar von
nefndarinnar, að þegar nýtt og fullkomið skip hefur verið fengið til Faxaflóaferða,
muni reynast kleift að halda þeim uppi styrklaust eins og áður tíðkaðist.

Samkvæmt tillögum samvinnunefndarinnar leggur hún til, að styrkur til fIóa-
bátaferða og vöruflutninga verði á næsta ári samtals 1 891 500.00. Er það 284 þús.
kr. hærra en á þessu ári.

Nefndin leggur til, að styrkupphæðin skiptist þannig:
Djúpbátur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. kr.
Sami, styrkur vegna viðgerðar .
Húnaflóa- og Strandabátur .
Norðurlandsbátur .
Sami, styrkur vegna vélakaupa .
Haganesvikurbátur .
Hríseyjarbátur .
Flateyjarbátur á Skjálfanda .
Loðmundarfjarðarbátur .
Mjóafjarðarbátur .
Suðurlandsskip .
Mýrabátur í Faxaflóa .
Flateyjarbátur til vikulegra ferða frá Flatey með viðkomu í

eyjum og á höfnum við norðanverðan Breiðafjörð sam-
kvæmt áætlun ~.. .. .. .. . .. kr.

Stykkishólmsbátur .
Sami, styrkur vegna vélakaupa .
Skógarstrandar- og Langeyjarnesbátur .
Patreksfjarðarbátur .
Til bátaferða i A.-Skaftafellssýslu og vöruflutninga til Öræfa
Vestmannaeyja- og Þorlákshafnarbátur .
Til h/f Skallagríms vegna ferða um Faxaflóa .-------~

350000.00
40000.00

100000.00
330000.00
50000.00
6000.00

15000.00
20000.00
12000.00
20000.00

170000.00
3000.00

100000.00
110000.00
40000.00
13000.00
2500.00

60000.00
200000.00
250000.00

Alþingi, 13. des. 1954.

Samtals kr. 1891500.00

Sigurður Bjarnason,
form. Nd.-nefndar, frsm.

Ásgeir Bjarnason,
fundaskr. Nd.-nefndar.

Jón Kjartansson.
Emil Jónsson.

Eiríkur Þorsteinsson.

Sigurður Ó. Ólafsson,
form. Ed.-nefndar.
Andrés Eyjólfsson,

fundaskr. Ed.-nefndar.
Magnús Jónsson.

Vilhjálmur Hjálmarsson.
Brynjólfur Bjarnason,

með fyrirvara.

Samkvæmt ósk háttvirtrar samvinnunefndar samgöngumála í sambandi við
undirbúning fjárlaga fyrir árið 1955 leyfum vér oss hér með að leggja fram eftir-
farandi yfirlitsgreinargerð varðandi rekstur flóabáta :

Djúpbáturinn.
Á yfirstandandi ári hefur h/f Djúpbáturinn á Ísafirði eins og áður annazt

flutninga um Ísafjarðardjúp og nágrenni að mestu með báti sínum Fagranesi, sem
er 70 tonn að stærð með 240 ha. aðalvél. Á árinu 1953 voru eigin tekjur bátsins
að meðtöldum tekjum fyrir upp- og útskipun 557 þús. kr. Rekstrarhalli samkvæmt
rekstrarreikningi fyrir 1953 er talinn 37658.42, eftir að afskrift að upphæð kr.
16 754.94 af báti og eignum hefur verið tilfærð, en nefnd rekstrarhallatala er ekki

4



raunveruleg, þvi að fyrir fram greiddur ríkisstyrkur að upphæð kr. 50000.00 til-
heyrandi þessu ári var dreginn frá eignum á efnahagsreikningi 1952 og 40, þús. kr.
vélakaupastyrkur er dreginn frá eignum á efnahagsreikningi þessa árs (1953), þannig
að báturinn hefur í raun og veru fengið nýja ljósavél á árinu og bókfært verð
bátsins þó heldur lækkað, úr kr. 46929.82 í árslok 1952 í kr. 45394.82 í árslok
1953. Er auðvitað fjarri því, að þetta sé fullt verð bátsins, en frá mismuni á raun-
verulegu verðmæti annars vegar og bókfærðu verðmæti hins vegar ber að draga
tilfært rekstrartap að upphæð kr. 260180,.11, sem tilfært er á efnahagsreikningi
31. desember 1953.

Styrkurinn til bátsins á yfirstandandi ári er 370 þús. kr. að meðtöldum 20 þús.
kr. til endurnýjunar á stýrishúsi. Virðist bráðabirgðauppgjör hinn 31. okt. síðastI.
sýna, að báturinn muni komast sæmilega af með þennan styrk á yfirstandandi ári.
Fer útgerðarstjórn Djúpbátsins nú fram á, að ríkisstyrkurinn á næsta ári verði
ákveðinn 360 þús. kr. og við verði bætt 50 þús. kr. styrk til byggingar á stýris-
húsi, skipstjóraklefa og öðru í því sambandi, sem áætlað er að kosti 90, þús. kr.,
en á yfirstandandi ári var, eins og áður er fram tekið, veittur 20, þús. kr. styrkur
sérstaklega vegna þessa.

Oss virðist nefnd umsókn um rekstrarstyrk á næsta ári vera eðlileg miðað við
óbreytta flutningsgjaldataxta. en að því er snertir fjárveitingu til að endurbyggja
stýrishús bátsins o. fl., þá viljum vér taka fram, að eðlilegast væri, að útgerðar-
stjórnin tæki lán í banka til þeirra framkvæmda. Sé slíkt lán samt ekki fáanlegt,
verður væntanlega að leggja fram fé úr rfkjssjóði, og mundum vér telja réttast,
að það yrði sem veðlán, enda teljum vér, að hverfa beri frá þeirri braut að veita
beina styrki til endurbyggingar eða endurnýjunar á bátum, sem ríkið er ekki
beinlínis eigandi að. Er augljóst, að slíkar styrkveitingar leiða brátt út á hálar
brautir.

Norðurlandsbátur.
Bátur þessi siglir eftir fastri áætlun, og er aðalsiglingasvæði hans Eyjafjörður

og Skagafjörður og höfuðstöð Akureyri. Hefur Steindór Jónsson, útgerðarmaður á
Akureyri, í mörg ár annazt þessar strandferðir með m/b Drang, sem er 74 tonn br.
með 200 ha. aðalvél.

A árinu 1953 voru eigin tekjur þessa báts 518 þús. kr., en ríkissjóðsstyrkur á
því ári nam 310 þús. kr. A yfirstandandi ári er styrkurinn 330, þús. kr., en farið er
fram á jafnháan rekstrarstyrk fyrir næsta ár. Auk þess fer útgerðarmaður bátsins
fram á 150 þús. kr. vélakaupastyrk, þar eð hann upplýsir samkvæmt framlagðri
álitsgerð skipaskoðunarmanna á Akureyri, að fyrir liggi að skipta um aðalvél í
bátnum, og segir útgerðarmaðurinn, að það muni kosta 350 þús. kr. Getum vér
mælt með veitingu nefnds rekstrarstyrks. en að því er snertir málaleitunina um
hinn sérstaka vélakaupastyrk, þá höfum vér þar sömu afstöðu eins og gagnvart
hliðstæðri málaleitun frá útgerðarstjórn Djúpbátsins.

Hríseyjarbátur.
Bátur þessi hefur fastar áætlunarferðir á milli Hrísey jar og Litla-Arskógs-

sands árið um kring. Hefur 5 tonna triIlubátur, Sævar, annazt þessar ferðir undir
eftirliti oddvita Hríseyjarhrepps. Báturinn hefur verið starfræktur með styrk frá
þrem aðilum (ríkissjóði, sýslusjóði og Hríseyjarhreppi). A yfirstandandi ári er
ríkisstyrkurinn 11 þús. kr., og hefur nú verið farið fram á ríflegri styrk, eða 15 þús.
kr., fyrir næsta ár; auk þess er farið fram á sérstakan vélakaupastyrk fyrir bátinn
að upphæð 40 þús. kr. Var einnig farið fram á slíkan styrk á s. I. ári, en ekki var
þá fallizt á að veita hann, enda mun ekki fordæmi fyrir því, að vélakaupastyrkur
hafi verið veittur til trillubáta. Er það samt Alþingis að ákveða, hvort breytt skuli
um stefnu í þessu efni eða ekki, en vér getum mælt með að hækka nokkuð rekstrar-
styrkinn til ferjunnar, t. d. upp í 15 þús. kr.
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Flatey jar bátur á Skjálfanda.
Bátur þessi hefur fastar áætlunarferðir á milli Flatey jar á Skjálfanda og Húsa-

víkur árið um kring, og eru ferðirnar að forfallalausu farnar 1. og 15. hvers mán-
aðar. M/b Hrönn, 15 br. tonn með 60 ha. aðalvél. hefur annazt ferðir þessar undir
eftirliti oddvita Flateyjarhrepps. Báturinn hefur nú aðsetur á Húsavík, þar eð er iitt
þótti að geyma hann í Flatey á veturna. Samkvæmt nýfengnum upplýsingum frá
útgerðarmanni bátsins voru eigin tekjur hans af flutningsgjöldum á árinu 1953
taldar kr. 11 500.00, og var þá ríkissjóðsstyrkurinn 14 þús. kr. A yfirstandandi ári
fram til októberloka eru tekjur bátsins af flutningsgjöldum taldar ca. 8 þús. kr.,
en styrkurinn er nú 20 þús. kr., var hækkaður um 6 þús. kr. frá því 1953 vegna
breytts aðseturstaðar bátsins og raunverulega helmingi meiri siglingar en áður í
því sambandi. Farið er fram á óbreyttan styrk, og skal hér með mælt með þeirri
málaleitun.

Haganesvíkurbátur.
Veittar voru 6 þús. kr. úr ríkissjóði til ferða báts á milli Haganesvíkur og

Siglufjarðar á yfirstandandi ári, en upphæðin var með samþykki Skipaútgerðar-
innar og stjórnarráðsins notuð til þess að greiða mismun á dagvinnu og nætur- og
helgidagavinnu við afgreiðslu á m/s Drang frá Akureyri, en þannig hefur atvikazt,
að sá bátur hefur yfirleitt verið á Haganesvík á þeim tíma, að bátinn hefur orðið
að afgreiða í eftir- eða næturvinnu. Stendur þetta í sambandi við bindingu Drangs
V"iðáætlunarferðir bifreiða til og frá öðrum höfnum. Umsókn liggur fyrir um
óbreyttan styrk til nefnds báts eða afgreiðslukostnaðar á næsta ári, og er mælt með
þeirri umsókn.

Loðmundarfjarðarbátur.
Bátur þessi er í förum milli Seyðisfjarðar og Loðmundarfjarðar undir eftirliti

Kaupfélags Austfjarða á Seyðisfirði. Samningur er við Eðvald Jónsson um að halda
uppi ferðunum á yfirstandandi ári. Lagði hann til í því sambandi, á fyrstu þrem
mánuðum ársins, m/b Njörð, 10 br. tonna með 48 ha. aðalvél. en eftir það og þar til
seint í september var minni bátur, Sæfari, ca. 5 tonn, í ferðunum; því næst tók við
annar m/b Njörður, 16 br. tonn með 75 ha. aðalvél. en um miðjan yfirstandandi
mánuð seldi Eðvald þann bát og keypti aftur vélbátinn Nakk, sem sagður er 6 tonn
með 22 ha. aðalvél. Er oss tjáð, að Nakkur hafi kostað 80 þús. kr., en Njörður verið
seldur fyrir 120 þús. kr. Báturinn hefur farið eina ferð á mánuði í jan. til apríl,
tvær ferðir á mánuði frá maí til október, og í nóvember og desember er æUazt til,
að ein ferð sé farin á mánuði. Eigin tekjur bátsins fyrir fyrstu mánuði yfirstand-
andi árs eru taldar rúmlega 5 þús. kr. Sótt er um óbreyttan styrk, kr. 12 þús., fyrir
næsta ár, en til álita kemur, hvort lækka skuli styrkinn, vegna þess að gert er ráð
fyrir minni og ódýrari farkosti.

Patreksfjarðarbátur.
Hér er um að ræða trillubát, sem verið hefur í förum árið um kring aðallega

til mjólkurflutninga yfir Patreksfjörð til Vatn eyrar, og fer báturinn venjulega
annan daginn frá Vatneyri til Gjögra í Örlygshöfn og til baka aftur og hinn daginn
frá Vatneyri til Hvalskers og til baka aftur. Mjólkurfélag Rauðasandshrepps hefur
samið við bátseiganda um þessar ferðir, og greiddi Mjólkursamlagið kr. 60.00 fyrir
ferðina fram til október í ár, en þá hækkaði gjaldið upp í kr. 100.00 á ferð. Akveðið
mun vera, að bátur sá, er starfræktur hefur verið í þessum flutningum að undan-
förnu, hætti þjónustunni á næstu áramótum og verði flutningarnir eftir það að
mestu framkvæmdir á bifreiðum. Er oss tjáð, að Mjólkurfélagið telji samt óhjá-
kvæmilegt að hafa bát til vara, þegar ekki er hægt að flytja mjólkina á bifreiðum,
og er oss tjáð, að Mjólkurfélagið hafi ákveðið að kaupa sér trillubát í þessu skyni.
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Er því mælt með því, að hinn litli styrkur, sem veittur hefur verið til þessa báts,
verði látinn haldast á næsta ári.

Langeyjarness- og Skógarstrandarbátur.
Bátur þessi hefur haldið uppi áætlunarferðum á milli Stykkishólms annars

vegar og Langeyjarness og Skógarstrandar hins vegar árið um kring, eftir því sem
ástæður hafa leyft, og hefur Eggert Björnsson í Stykkishólmi annazt ferðir þessar
á trillubáti, sem er talinn 10 tonn að stærð með 56 ha. aðalvél. Fram til 16. nóvem-
ber á þessu ári er báturinn sagður hafa farið 20 ferðir til Langeyjarness og 9 áætl-
unarferðir og 1 aukaferð til Skógarstrandar. Eigin tekjur eru sagðar aðeins kr.
2800.00.Eins og vér bentum á i álitsgerð vorri til undirbúnings fjárlaga fyrir yfir-
standandi ár, töldum vér, að fastar áætlunarferðir þessa báts til Skógarstrandar
gætu fallið niður vegna vegasambands, sem komið er á milli Skógarstrandar og
Stykkishólms, en hins vegar virðist óhjákvæmilegt að styrkja bát til ferða milli
Stykkishólms og Langeyjarness. Vill Eggert Björnsson halda uppi áætlunarferðum
þangað á líkan hátt og verið hefur og fyrir óbreyttan styrk á næsta ári, 1955, og
einnig vill nefndur útgerðarmaður gefa loforð um ferðir til Skógarstrandar. þegar
bændur þar hafa dregið saman flutning í bátinn, svo að það borgi sig fyrir hann
að mestu leyti að fara fyrir flutningsgjaldið. En verði sett það skilyrði, að haldið
skuli uppi áætlunarferðum milli Stykkishólms og Skógarstrandar, vill Eggert
Björnsson ekki starfrækja bátinn í þeim ferðum. Leggjum vér til, að veittur verði
13 þús. kr. styrkur til þessa báts á næsta ári, og verði útgerðarmanni skylt að halda
uppi áætlunarferðum á milli Stykkishólms og Langeyjarness með svipuðum hætti
og verið hefur, en ekki verði skylt að fara til Skógarstrandar. nema þegar nægileg
verkefni hafa verið dregin saman fyrir bátinn.

Mýrabátur í Faxaflóa.
Enginn sérstakur bátur hefur verið í þessum ferðum, heldur hafa bændur á

Mýrum, sem hafa trillubáta, séð um ferðirnar og styrknum verið skipt á milli þeirra
með milligöngu alþingismanns kjördæmisins. Er hér um lítinn styrk að ræða,
aðeins kr. 3000.00á fjárlögum fyrir yfirstandandi ár, og teljum vér sanngjarnt, að
jafnhár styrkur verði veittur á næsta ári.

Strandabátur.
Þegar fjárlög voru afgreidd fyrir yfirstandandi ár (1954), stóð þannig á, að

bátur sá, er í nokkur sumur hafði annazt flutninga á fólki og vörum milli Hólma-
víkur og Ingólfsfjarðar, hafði verið seldur og enginn bátur fenginn i hans stað.
Þótti því ekki sýnt, hvernig fara mundi um starfrækslu flóabáts á þessum stað
sumarið 1954,en ekki þótti rétt að láta fjárveitinguna falla niður, og voru þvi veittar
100 þús. kr., sem helzt var þó gert ráð fyrir að varið yrði til vegabóta á Ströndum.
Þegar voraði kom samt hreyfing á málið á þann hátt, að ýmsir vildu nota nefnda
fjárveitingu að nokkrum hluta eða öllu leyti til starfrækslu flóabáts. Bar Skipaút-
gerðin málið undir hreppsnefnd Árneshrepps og Kaldrananeshrepps, en erfitt val
að fá ákveðna tillögu í málinu. Var þó ákveðið að auglýsa eftir báti til þess að fara
vikulegur ferðir frá byrjun júní til septemberloka til flutninga milli hafna frá
Hólmavík til Ingólfsfjarðar, og enn fremur skyldu farnar 8 ferðir til Reykjarfjarðar
nyrðra með viðkomu á Dröngum. Hagstæðasta tilboð barst frá bræðrunum Gunnari
og Ingólfi Guðjónssonum á Ingólfsfirði, sem buðu til ferðanna nýkeyptan bát, m/b
Guðrúnu (áður m/b Stakk), 17 br. tonn með 80 ha. aðalvél. Buðu nefndir að taka
að sér ferðirnar fyrir kr. 65000.00, og var þetta tilboð samþykkt af Skipaútgerðinni
og samgöngumálaráðuneytinu eftir tillögum hreppsnefndanna í áður greindum
hreppsfélögum. En eftir að ferðir bátsins hófust, var samþykkt ein aukaferð, þannig
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3ð styrkveitingin til bátsins varð samtals kr. 68823.00. Ættu þvi kr. 31177.00 af
áðurnefndri 100 þús. kr. fjárveitingu að hafa gengið til vegabóta.

Fyrir liggur reikningsuppgjör fyrir þennan bát á yfirstandandi sumri, og eru
eigin tekjur hans samkvæmt uppgjörinu taldar kr. 13040.00, ríkisstyrkurinn eins og
áður greinir kr. 68823.00 og rekstrarhalli kr. 2287.00. Er að vísu ekki hægt að fallast
:í þetta uppgjör vegna þess, að samkvæmt því er fært til gjalda kaup og fæði þriggja
starfsmanna á bátnum, kr. 10300.00 á mánuði, samtals kr. 41200.00; sem að vísu er
ekki hátt, ef um fulla kaupgreiðslu ætti að vera að ræða, en taka verður tillit til þess,
að þarna var ekki reiknað með þjónustu nema í einn og hálfan til tvo daga i viku
hverri, og verður því að reikna með, að hlutaðeigendur hafi getað haft önnur verk-
efni. Þá er samkvæmt reikningsuppgjörinu færð til gjalda leiga fyrir skipið, 20 þús.
kr. í 4 mánuði, og virðist það vera nokkuð hátt fyrir bát, sem ekki mun hafa kostað
nema í kringum 100 þús. kr., er hann var keyptur í sumar. Hins vegar getur verið,
að rekstrarliðir, svo sem viðhald, séu vantaldir á nefndum rekstrarreikningi.

Sé gengið út frá, að framtaldar tekjur nefnds báts af flutningsgjöldum séu réttar,
sést, að þurft hefði að hækka eigin tekjur bátsins um meira en 500%, til þess að hann
bæri sig án ríkisstyrks. og er þetta að vísu mjög mikið, þegar t. d. á það er litið, að
ekki hefði þurft að hækka flutningsgjaldatekjur strandferðaskipa Skipaútgerðar-
innar nema um rúmlega þriðjung á s. l. ári, til þess að sá rekstur bæri sig án ríkis-
styrks. Þetta sýnir, að verkefni nefnds báts eru mjög lítil miðað við tilkostnað, og
hlýtur því sú spurning að vakna, hvort þeirri fjárveitingu, sem veitt er í þessu sam-
bandi með tilliti til hinnar miklu einangrunar, sem fólk á Ströndum á við að búa,
verði ekki betur varið á annan hátt í framtiðinni.

Svo sem kunnugt er, siglir strandferðaskipið Skjaldbreið venjulega hálfsmán-
aðarlega um Strandahafnir frá Ingólfsfirði og austur oz suður á leið til Akureyrar
og kemur svo við á mörgum þessara hafna á bakaleið eftir tvo til þrjá daga. En
gallinn er sá, að óhentugt er að binda ferðir Skjaldbreiðar við ferðir áætlunarbif-
reiða, t. d. til Skagastrandar eða Hólmavíkur, en hins vegar gæti það komið til greina
að styrkja beinlínis sérstakar bíl ferðir í sambandi við ferðir Skjaldbreiðar, ef fólk
vill nota þær til eða frá umræddum Strandahöfnum. Á sama hátt gæti komið til
greina að veita styrk til hifreiðaflutnings fólks, t. d. frá og milli Hólmavíkur, Kaldr-
ananess og Drangsness annars vegar og á leiðinni milli Gjögurs og Ingólfsfjarðar
hins vegar, en þarna eru nú komnir færir akvegir, enda þótt eftir sé að bæta þá
nokkuð. ;' '1'1 ~~i~

Oss er tjáð, að flugvélar í áætlunarferðum til Hólmavíkur og 1safjarðar muni
fást til þess að hafa viðkomu á Djúpavík fyrir kr. 500.00 gjald í ferð, og gæti komið
til greina að bæla úr einangrun fólks þar nyrðra með því að veita styrk til þess að
flugvélar hafi viðkomu á nefndum stað. Höfum vér rætt öll þessi atriði við hrepps-
nefndaroddvita Arneshrepps, sem þarna á aðallega hlut að máli, og hefur oddvitinn
lofað oss að rannsaka þetta mál sem bezt og gera tillögur um það. A meðan slíkar
ti1lögur liggja ekki fyrir, teljum vér rétt, að reiknað verði með sama framlagi, 100
hús. kr., til samgöngubóta á Ströndum eins og á s. l. ári, og verði fénu varið sam-
kvæmt tillögum hreppsnefndanna í Kaldrananes- og Árneshreppi. Oss finnst ekki
sjálfsagt, að nefnd fjárveiting verði aðeins notuð yfir sumarmánuðina, því að ein-
angrun fólks í nefndu byggðarlagi er auðvitað ekki minni á öðrum tímum ársins, og
kynni því að fást mest og bezt út úr fjárveitingunni með því að nota hana á einhvern
þann hátt, sem vér höfum bent á, eftir þörfum á öllu árinu.

Stykkishólmsbátur.
Bátur þessi fer áætlunarferðir um Breiðafjörð árið um kring og hefur aðsetur í

Stykkishólmi. Enn fremur annast bátur þessi næstum alla flutninga á sjó milli
Reykjavíkur annars vegar og Gilsfjarðar og Hvammsfjarðar hins vegar, og er heppi-
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legt fyrir Skipaútgerðina að losna við þær siglingar, enda í samræmi við óskir aðila
þar vestra um að hafa flutningabát, sem lagzt getur að bryggju á umræddum stöð-
um, en skip eins og Skjaldbreið er of stórt til þess.

A yfirstandandi ári er styrkur til báts þessa 110 þús. kr., og annaðist m/b Bald-
ur, 45 br. tonn, 132 ha. vél, ferðirnar fram til októberloka, en m/b Þorsteinn, 61 br.
tonn, var í endurbyggingu á vegum félagsins fram til þess tíma, en annast nú flutn-
ingana. M/b Þorsteinn var endurbættur mjög mikið, settar i hann tvær aðalvélar
(132 ha. hvor) og tvær gangskrúfur. Þá var sett á bátinn nýtt stýrishús, nýtt vökva-
spil og dýptarmælir og báturinn gerður miklu fullkomnari en áður var. M/b Þor-
steinn hefur verið skírður um og nefndur Baldur, en unnið er að því að selja hinn
eldri bát. Kaupverð Þorsteins var 390 þús. kr., en nefndar endurbætur eru sagðar
kosta rúmlega 600 þús. kr., þannig að báturinn er sagður standa í rúmlega 1millj. kr.

Flóabáturinn Baldur h.f. starfrækti bæði ru/b Baldur og m/b Þorstein frá því á
miðju ári 1953, enda var þá þegar afráðið að skipta um bát og endurbæta Þorstein,
ep selja Baldur, þótt ekki væri byrjað á endurbótunum á Þorsteini fyrr en í árslok.
A árinu 1953 var rekstur nefndra báta þannig, að flutningsgjaldatekjur þeirra námu
kr. 628711.37, ríkissjóðsstyrkur var kr. 85000.00, en gjöld kr. 907287.50. Rekstrar-
tap er þannig uppfært á þessu ári kr. 193576.13, en þar í er afskrift á Baldri 45 þús.
kr. og Þorsteini 57 þús. kr. Er sú afskrift e. t. v. óþarflega há, en þótt tekið sé tillit
til þess, er samt ljóst, að meira en 100 þús. kr. tap hefur orðið á rekstri bátanna á
nefndu ári, og virðist því hafa verið grundvöllur til þess að biðja um hærri styrk en
beðið var um og veittur var fyrir yfirstandandi ár, 1954. Á fyrstu 10 mánuðum yfir-
standandi árs eru gjöld bátsins talin í kringum 490 þús, kr., flutningsgjaldatekjur
400 þús. kr., en hlutfallslegur ríkisstyrkur kr. 91 700.00. Virðist því reksturinn á
þessum tíma vera nokkurn veginn sléttur, án þess nokkuð sé fyrir afskriftum.

Farið er fram á 170 þús. kr. styrk til nefnds báts á árinu 1955, og getum vér
mælt með þeirri umsókn vegna þess, að tiltölulega góð útkoma er á þessum báti
samanborið við aðra flóabáta, og mjög hóflega virðist hafa verið farið í styrkbeiðni
vegna hans á undanförnum árum; enn fremur með tilliti til hinna miklu endurbóta,
sem gerðar hafa verið á f'arkosti, án þess að sérstakur styrkur hafi verið veittur
vegna bess af flóabátafjárveitingu.

t næsta kafla nm Flateyjarbát á Breiðafirði er vikið að því, að réttast muni að
láta Stykkishólmsbát taka að sér þær ferðir, sem Flateyjarbátur hefur haft að undan-
förnu, og hækkar þá styrkurinn til Stykkishólmsbáts í því sambandi.

Flateyjarbátur á Breiðafirð],
Bátur þessi heldur uppi ferðum um norðanverðan Breiðafjörð með aðsetri í

Flatey. Er það m/b Kor-ráð, 18 br. tonn með 66 ha. aðalvél, sem annazt hefur ferð-
irnar. A undanförnum árum hefur báturinn yfirleitt farið vikulegar áætlunarferðir
um siglingasvæðið á tímal-Hinu [únf /september, en annars hálf'smánaðarlegar ferðir.

Í sambandi við fjárvei 'ingu á yfirstandandi ári var gert ráð fyrir, að báturinn
héldi uppi vikulegum áætli. narferðum allt árið, en með þvi að fjárhagur útgerðar
þessa báts hefur ávallt verit mjög slæmur, reyndist ekki fært að þvinga útgerðina
til þMS að fjö1g:l verulega fvrðurn frá því. sem áður tíðkaðist.

Ekki verður hjá því korniz ~að skýra frá því, að ekki hefur tekizt að fá fullkomna
rekstrar- og efnahagsreikninga fyrir n -fndan flóabát að undanförnu, en látinn var i
té r ekstrarreikninaur fyrir tímat.ilið 1 jan. til 30. sept. 1953, og virtist rekstrarút-
koman samkvæmt því og munnlegum upplýsingum verða eins og um er getið í álits-
gerð vorri til undirbúnings fjárlaga fyrir yfirstandandi ár.

Nú hefur verið látinn í té rekstrarreikningur fyrir bátinn frá 1. jan. til 15. nóv.
1954, og eru gjöldin samkvæmt þvi kr. 134556.60, án þess að fyrning sé reiknuð á
háti og vél né vextir af skuldum, sen' taldar eru kr. 74811.65 samkvæmt lista. F'lutn-
ingsgjaldatekjur eru taldar 56 þús. kr., hlutfallslegur ríkisstyrkur 75 þús. kr. og
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rekstrarhalli rúmI. 3 500.00, auk vantalinna gjalda samkvæmt framangreindu. Þá er
þess getið, að skipið sé þá að fara á slipp til viðgerðar og muni því hallinn aukast
mjög verulega til áramótanna.

Þess skal getið, að fram á árið 1954 greiddi póststjórnin sérstaklega til bóndans
í Svefneyjum fyrir flutning á pósti til eyjanna í grennd við Flatey. Var þessi flutn-
ingur framkvæmdur á trillubáti, þar sem óhentugt var talið að nota svo stóran bát
sem Konráð til þessara flutninga. En í sambandi við fjárveitingu til Flateyjarbáts
á yfirstandandi ári var gert ráð fyrir, að greiðsla fyrir nefndan póstflutning í eyj-
arnar færi fram af styrknum. Varð af þessu allharður ágreiningur, þar eð útgerð
Konráðs taldi sig eiga og þurfa að fá allan styrkinn, 90 þús. kr., en niðurstaðan
virðist nú ætla að verða sú, að bóndinn í Svefneyjum fái með samkomulagi ca. 4
þús. kr. af styrknum, en útgerð Konráðs 86 þús. kr.

Útgerð Konráðs fer nú fram á 125 þús. kr. styrk til rekstrar bátsins á næsta
ári. Teljum vér, að útgerð bátsins veiti vart af nefndri fjárveitingu, ef hún á að
geta haldið bátnum úti á líkan hátt og áður, en eins og vikið er að í álitsgerð vorri
til undirbúnings fjárlaga fyrir yfirstandandi ár, teljum vér, að það þurfi athugunar
við, hvort ekki sé rétt að láta Stykkishólmsbátinn taka að sér þá strandferðaþjón-
ustu, sem m/b Konráð hefur innt af hendi. Er nú fleira en áður, sem mælir með
þvi að gera nefnda breytingu, og skulu þessi atriði nefnd:
1. Vegarsamband komst á nú í haust eftir endilangri Barðaströnd milli Gilsfjarð-

ar og Patreksfjarðar og Arnarfjarðar, og verður þetta til mikils hagræðis fyrir
Barðstrendinga, enda þótt marga bæi úti á nesjum vanti enn akfæra vegi upp
á þjóðveginn. Ætti því nú að vera minni þörf en áður á hinum vikulegu ferð-
um Flateyjarbátsins til bæja á Barðaströndinni yfir sumarið.

2. Vegna aukinnar hurðargetu Stykkishólmsbátsins ætti hann að geta fullnægt
flutningaþörf til og frá Hvammsfirði og Gilsfirði í sameiginlegri ferð til nefndra
fjarða aðra vikuna, og hina vikuna ætti hann að geta siglt til Barðastrandar-
innar á líkan hátt og m/b Konráð hefur gert, auk sinna venjulegu ferða til
Flatey jar og Brjánslækjar.

3. Nefnd breyting virðist vera í samræmi við óskir margra Barðstrendinga, sbr.
meðfylgjandi skjal, dags. í jan. 1953, undirritað af 14 íbúum í Kollafirði og
Gufudalssveit.

4. Vér höfum margsinnis rætt það við útgerðarstjóra og skipstjóra Stykkishólms-
bátsins, að sá bátur taki að sér nefnda strandferðaþjónustu, og segja þeir, að
þetta geti komið til greina, en ákveðið tilboð liggur þó ekki fyrir, þegar þetta
er skrifað, en líklegt er, að komast mætti á þennan hátt af með minni styrk-
veitingu en farið er fram á til útgerðar Kortráðs.

5. Ekki skal látið hjá liða að skýra frá því, að vér höfum orðið varir nokkurrar
óánægju hjá mönnum í Flatey í sambandi við uppástungu um umrædda breyt-
ingu. Er .bent á það, að verzlun muni færast enn meir frá Flatey en þegar er
orðið, þar eð m/h Konráð hafi verið notaður mun meira í þessu sambandi en
til hinna föstu áætlunarferða. Þá segja forráðamenn Norðra h.f., er á m/b
Konráð, að báturinn verði seldur burt frá Flatey, ef hætt verði að styrkja
hann sem flóabát, og vanti þá það öryggi, sem báturinn veiti varðandi flutn-
ing á lækni o. fl., ef á liggur. Annars mundi væntanlega vera hægt að nota
trillubát í þessu sambandi, en nokkrir slíkir bátar eru til í Flatey og nærliggj-
andi eyjum.

Vér hefðum búizt við því, að það kæmi sér vel fyrir Flateyinga að geta
tekið rrr/b Konráð til fiskveiða, en sé það svo, að ekki sé lífvænlegt til útgerðar
á þeim báti né neinum öðrum dekkbáti frá Flatey, þá lizt oss þunglega á, að
sérstakur flóabátur, þótt staðbundinn sé í Flatey með sama hætti og áður,
geti orðið til þess, að lífvænlegt verði á staðnum. En að því er snertir verzlun
i Flatey, þá álitum vér, að sú þróun verði vart stöðvuð, að verzlunin flytjist
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meir og meir til annarra staða. Þetta byggist þó að verulegu leyti á þvi, hvort
útgerð eflist í Flatey á ný eða fjarar alveg út, eins og þvi miður er útlit fyrir.

Mjóafjarðarbátur.
Styrkur til þessa báts er á yfirstandandi ári 20 þús. kr., og upplýsir oddviti,

að samið hafi verið um 61 ferð milli Mjóafjarðar og Neskaupstaðar út á styrkinn.
M/b Marscelie, 7 br. tonn með 32 ha. vél, annaðist ferðirnar þar til seint i þessum
mánuði, en þá fluttist eigandi þess báts burt með bátinn, en hreppsnefndin styrkti
annan mann til þess að kaupa m/b Njörð frá Seyðisfirði (16 br. tonn með 75 ha.
aðalvél), og er honum ætlað að annast ferðirnar fram til áramótanna og framvegis.
Sótt er um óbreyttan styrk, 20 þús. kr., fyrir þennan bát á næsta ári. Kemur þó til
álita, hvort ástæða er til að veita styrk til þessa báts framvegis, þar sem hafskipa-
bryggjan á Mjóafirði var endurbætt svo á s.L sumri, að ekkert er því til fyrirstöðu,
að öll strandferðaskip Skipaútgerðarinnar geti lagzt að henni, þegar veður leyfir.
M/s Herðubreið hefur yfirleitt samkvæmt áætlun komið á Mjóafjörð á ferðum sín-
um til Austurlandsins, og nú upp á síðkastið hafa einnig Esja og Hekla samkv.
beiðni haft þar tíðar viðkomur utan áætlunar og lagzt að bryggju. Má búast við,
að áframhald verði á sama, og er þá e.t.v. réttast að láta nefnd skip hafa fastar
áætlunarviðkomur á Mjóafirði framvegis, sem mun þýða, að Mjófirðingar fá á veg-
um Skipaútgerðarinnar reglulegar samgöngur við aðra firði á svo sem 5-10 daga
fresti árið um kring. En þrátt fyrir nokkra sérstöðu og einangrun Mjóafjarðar er
með tilliti til ýmissa annarra byggða vafasamt, að hægt sé að láta Mjófirðinga fá
fastar viðkomur hinna stærri skipa Skipaútgerðarinnar og halda þó jafnframt tlóa-
bátsstyrknum.

Vestmannaeyjabátur.
Styrkur hefur að undanförnu verið veittur til flóabáts, er venjulega hefur siglt

á milli Vestmannaeyja og Stokkseyrar tvisvar i viku frá miðjum maí til loka sept-
ember; og var styrkveitingin til þessara ferða 80 þús. kr. á fjárlögum fyrir yfir-
standandi ár. Annaðist m/b Gísli Johnsen, 32 br. tonn með 100-110 ha. aðalvél,
eins og áður þessar ferðir.

Frá miðjum maí til miðs júlí fór báturinn að forfallalausu tvær ferðir á viku
til Stokkseyrar, en þá voru teknar upp daglegar ferðir alla virka daga til Þorláks-
hafnar, þegar veður og aðrar ástæður leyfðu, en komið var við á Stokkseyri tvisvar
Í viku, þegar ástæður leyfðu. Þorlákshafnarferðir umrædds báts voru teknar upp
fyrir atbeina bæjarstjórnar Vestmannaeyja og Mjólkursamsölunnar hér, og var til-
gangurinn með ferðum þessum að tryggja Vestmannaeyingum næga og óskemmda
mjólk. Skilst oss, að ríkisstjórn og margir alþingismenn hafi lofað, að veittur yrði
nukastyrkur úr ríkissjóði vegna ferða nefnds báts til Þorlákshafnar. Mun í þessu
sambandi hafa verið farið fram á 150 þús. kr. auka styrk til bátsins, en ekki mun
ríkisstjórnin hafa gefið loforð um svo háa upphæð.

Samkvæmt rekstrarskýrslu fyrir nefndan bát á tímabilinu maí/sept. þ. á., voru
eigin tekjur bátsins fyrir farþega- og vöruflutninga tæplega 49 þús. kr., en á árinu 1953
voru sambærilegar tekjur 46 þús. kr., og höfðu því aukizt lítið við Þorlákshafnarferð-
irnar. Báturinn er á nefndum tíma talinn að hafa farið 40 ferðir til Stokkseyrar, 6
til Eyrarbakka og 61 til Þorlákshafnar. Flutningur er gefinn upp sem hér greinir:
777 farþegar, 20 tonn garð ávextir, 7.5 tonn fiskur, 18 kýr, 16 jeppabilar og 77.5
tonn mjólkurvörur.

Bátur þessi hefur haft óbreyttan styrk á fjárlögum í tvö ár, 1953 og 1954, 80
þús. kr. á ári, en samkvæmt rekstraryfirlitum var að auki tap á rekstri bátsins, 29
þús. kr. 1953 og 60 þús. kr. 1954. Í álitsgerð vorri til undirbúnings fjárlaga fyrir árið
1954 bentum vér á, að bátur þessi væri nær einvörðungu styrktur til farþegaflutn-
ings, en ekki virtist grundvöllur fyrir því að styrkja bátinn til þessa svo sem gert
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hafði verið, þar eð góðar samgöngur mættu teljast við Vestmannaeyjar á annan
hátt. Skal í þessu sambandi frá því skýrt, að Flugfélag Íslands hefur nú uð undan-
förnu haldið uppi daglegum flugferðum milli Vestmannaeyja og Reykjavíkur árið
um kring og tvisvar á virkum dögum á tímabilinu maí /sept., þegar veður hefur
leyft. Þá hefur Flugfélagið í maí/sept. 2 ferðir vikulega milli Vestmannaeyja og
Skógasands og einnig til Hellu á Rangárvöllum.

Tala farþega fluUra með flugvélum og strandferðaskipum ríkisins á árunum
1952-53 og með umræddum báti 1953-54 var sem hér greinir:

Strandf. ríkisins .

1952
1953
1952
1953
1953
1954

Til Vestm.eyja Frá Vestm.eyjum
4260 4271
4118 4110
1068 796
1553 1135

Samtals
8531
8228
1864
2688
1056
777

Flugvélar .

Bátur

Flugfargjöld milli Vestmannaeyja og Reykjavíkur hafa á nefndum tíma verið
1:10 kr. og fargjöld með strandferðaskipum ríkisins 60 kr. á 2. farrými og 84 kr.
á 1. farrými. Fargjöld með Stokkseyrarbáti hafa í tvö undanfarin sumur verið
kr. 40.00. Ef ástandið hefði verið óbreytt s. l. sumar, að báturinn hefði verið styrktu r
eingöngu vegna farþega flutninganna, hefði beinn styrkur fyrir hvern farþega orðið
yfir 100 kr., en slíkur styrkur gæti ekki talizt réttlætanlegur með tilliti til áður
greindra fargjalda annarra samgöngutækja, sem efalaust hefðu getað flutt miklu
fleiri farþega. Þá skal bent á, að enda þótt oft sé talað um, að Skipaútgerðin þurfi
mikinn styrk til sinna samgangna, þá hefði hún á s. l. ári ekki þurft nema rúmlega
þriðjungs hækkun á eigin tekjum til þess að bera sig án ríkisstyrks.

Nú liggur fyrir Alþingi beiðni frá þingmanni Vestmannaeyja fyrir hönd bæjar-
stjórnar þar um 360 þús. kr. styrk til báts til ferða milli Vestmannaeyja og Þorláks-
hafnar árið um kring. Er til ætlazt, að aðalverkefni bátsins verði hér eftir það að
flytja mjólk til Vestmannaeyja, og mun ætlazt til, að báturinn sigli, eins og byrjað
var á á yfirstandandi ári, daglega á milli Vestmannaeyja og Þorlákshafnar alla
virka daga, þegar veður leyfir. Er styrkbeiðni til nefnds báts því komin á nýjan
grundvöll frá því, sem verið hefur.

Samkvæmt upplýsingum Mjólkursamsölunnar skilst oss, að umræddur bátur
hafi á tímabilinu frá 14. júlí til 31. okt. þ. á. flutt aðeins rúmlega 100 tonn af mjólk
og mjólkurafurðum til Vestmannaeyja, að útsöluverðmæti nálægt 500 þús. kr. í júlí
upplýsir Mjólkursamsalan, að flutt hafi verið daglega með bátnum 700 til 800 I
mjólk, 100 I rjómi og 150 kg skyr; í nóvemberlok sé mjólkurmagnið komið upp í
1400 I á dag, en magn hinna varanna svipað og áður. A vetrarvertíðinni áætlar
Mjólkursamsalan, að mjólkurflutningaþörfin komist upp í 2500 I á dag, og yfir árið
virðist samsalan áætla, að flutt verði með bátnum Í kringum 500 tonn mjólkurafurða
að verðmæti 2lj2 millj. kr.

Vér höfum gert lauslega áætlun um það, hvað kosta muni að gera út bát, svipaðrar
stærðar og m/b Gísla Johnsen, til umræddra ferða allt árið, og skilst oss, að útgerðar-
kostnaðurinn muni varla verða undir 450 þús. kr. að meðtöldum vöxtum af höfuðstól
og fyrningu. Tekjur bátsins áætlum vér sem hér greinir:

Fargjöld farþega kr.
Flutningsgjöld fyrir aðrar vörur en mjólkurafurðir ..
500 tonn mjólkurafurðir 150/- .
Rekstrarhalli .

60000.00 .
15000.00
75000.00

300000.00

Kr. 450 000.00

Sést af þessu, að flutningsgjald, 150 kr. á tonn, fyrir mjólkurafurðirnar mun
ná skammt til þess að greiða hinn raunverulega flutningskostnað, sem mun senni-
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lega reynast 750 kr. á tonn eða nálægt 15% af útsöluverðinu samkvæmt áætlun
Mjólkursamsölunnar. Vér höfum í viðræðum við Mjólkursamsöluna haldið því fram,
að grundvöllur væri fyrir því, að hún tæki á sig það flutningsgjald fyrir mjólkur-
afurðirnar, sem báturinn þyrfti að fá til þess að bera sig, þar eð samsalan væri
þarna að vinná nýjan ferskmjólkurmarkað, en meiri afföll en 15% mundu vera á þeirri
mjólk, er færi í vinnslu. Er síðast nefnt atriði viðurkennt af forráðamönnum samsöl-
unnar, enda þótt vér höfum ekki fengið þá til að segja, hversu mikil afföll séu á
vinnslumjólkinni. Hins vegar benda þeir á margháttaðan kostnað, sem samsalan hafi
af því að stofnsetja og starfrækja útsölu í Vestmannaeyjum umfram kostnað af sam-
bærilegri útsölu í Reykjavík, en um það atriði getum vér ekki fyllilega dæmt.

Vér skiljum vel óskir Vestmannaeyinga um að hafa ávallt næga ferska mjólk
til neyzlu í Eyjum, en spurningin er sú, hvort málið verður leyst á réttan hátt með
því að flytja mjólkina með smábáti frá Þorlákshöfn. Óttumst vér, að á þeirri
þjónustu verði svo stórkostleg úrföll, að ekki verði við unað með tilliti til kostn-
aður. Vér sjáum t. d., að þegar á tímabilinu 14. júlí til 30. sept. þ. á. hafa fallið
niður ferðir hjá bátnum í 8 virka daga. En ekki kæmi oss á óvart, þótt ferðir féllu
stundum niður vikum saman að vetrinum. Er þó vert að reyna þetta. Getum vér
þó ekki lagt til, að ríkið kosti þá tilraun að öllu leyti, en mundum mæla með 240
þús. kr. ríkisframlagi í þessu sambandi, enda falli þá niður sérstakur styrkur til
Stokkseyrarferða, þótt báturinn komi til Stokkseyrar á ferðum sínum að sumrinu,
þegar verkefni er fyrir hendi og veður leyfir.

Annars leyfum vér oss að benda á, að mál þetta þarf miklu gaumgæfilegri
athugunar við.

Samkvæmt skýrslum Pálma Einarssonar landnáms st jóra um ræktun og full-
nýtingu jarða á Vestmannaeyjum voru þar á árinu 1940 320 kýr, en hafði fækkað
niður í 242 1951. Telur samt P. E., að hækka megi töluna aftur með aukinni ræktun,
sem aðgengilegt er að framkvæma, upp í 370, án þess að kaupa hey annars staðar
frá. Sé hins vegar keypt hey annars staðar frá og allt eða mestallt ræktað land á
Eyjum gert að beitilandi, er að dómi P. E. líklegt, að hafa megi næga mjólk heima
fyrir í Vestmannaeyjum. Er líklegt, að þetta verði réttari og heppilegri lausn en
að byggja á stopulum en mjög dýrum aðflutningi mjólkur með báti frá Þorlákshöfn
árið um kring.

Þá skal þess að lokum getið, að það er skoðun undirritaðs, að Vestmannaeyjar
þurfi að eignast sitt eigið strandferðaskip, ca. 400 smál, að stærð, með notalegu
farþegarúmi, og yrði skipið í förum a. rn. k. tvisvar í viku milli Vestmannaeyja og
Reykjavíkur, en þess á milli gæti það farið til Þorlákshafnar, þegar veður leyfði.
Skipið yrði að hafa næga kæligeymslu fyrir mjólk, og mætti væntanlega með þessu
móti komast nokkuð áleiðis varðandi það að sjá Vestmannaeyingum fyrir nægri,
góðri neyzlumjólk, meðan hún fellur ekki til frá kúabúum í Eyjum. Nefnt Vestmanna-
eyjaskip yrði að hafa tryggingu fyrir því að fá mestan strandferðaflutning til og
frá Eyjum, og ætti þá skipið að hafa sæmilegan starfsgrundvöll.

Nú er það svo, að tveir allstórir mótorbátar halda uppi næstum reglubundnum
flutningaferðum tvisvar í viku hvor um sig milli Vestmannaeyja og Reykjavíkur. Er
alltaf slæðingur af farþegum með þessum bátum, enda þó.t boðleg þægindi séu
ekki fyrir hendi né nægilegt öryggi fyrir fólk eða varning. Er því tvímælalaust
keppikefli fyrir Vestmannaeyinga að ráða bót á nefndu ástandi, og auk þess gæti
umrætt strandferðaskip, vel og örugglega útbúið, væntanlega stundum orðið að
liði til hjálpar og björgunar fiskibátum. Nefndir mótorbátar, sem nú halda uppi
siglingum milli Vestmannaeyja og Reykjavíkur, fara venjulega báðir frá Reykjavík
á þriðjudögum og föstudögum, en líklegt er, að semja mætti við eigendur um að
dreifa ferðunum þannig, að ferðir falli fjóra daga vikunnar. Er spurningin, hvort
ekki mundi eftir atvikum vera viðunandi að notast við þá þjónustu yfir kaldasta
tíma ársins, meðan Þorlákshafnarferðir hljóta að vera mjög stopular. Vér gerum
vart ráð fyrir, að það borgi sig að fá nefnda báta (i siglingum frá Reykjavik) til
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þess að koma við i Þorlákshöfn fyrir svo litinn flutning sem um er að ræða, enda
mundu þeir þá koma þar á mismunandi og oft óheppilegum tíma. Mjólk send frá
Þorlákshöfn mundi sjaldan seld í Eyjum samdægurs, og ætti því mjólk send þaðan
eða frá Reykjavík i raun og veru að vera jafngömul við sólu í Eyjum; mismunurínn
aðeins sá, að mjólkin frá Reykjavík hefði verið í flutningi (venjulega að nóttu til)
ca. 7 klst. lengur, á meðan mjólkin frá Þorlákshöfn gæti verið í kæligeymslu í Eyjum.
Líklegt er, að eigendur umræddra báta mundu vilja fá aukið flutningsgjald eða
ríkisstyrk, ef þeir féllust á að skipuleggja ferðir bátanna með tilliti til mjólkur-
flutninganna, enda þótt ólíklegt sé, að þetta hefði nokkur teljandi óþægindi eða
aukakostnað i för með sér fyrir bátaeigendur. Þeir ættu meira að segja að fá
dálítið aukin flutningsgjöld, ef samningar tækjust um þetta.

BOl·garfjarðarskip.
Fyrir liggur beiðni frá h/f Skallagrímí um 30 þús. kr. ríkisstyrk á mánuði

eða 360 þús. kr. á ári fyrir flóaskip í förum milli Reykjavíkur, Akraness og Borgar-
ness. Er það m/s Eldborg, 280 br. tonn með 400 ha. aðalvél, sem annast nú þessar
siglingar, en seint á næsta ári er von á nýju skipi, sem mun verða mjög líkt og
m/s Laxfoss, sem fórst, en þó heldur stærra.

Meðal annars liggja fyrir eftirgreindar upplýsingar um rekstur h/f Skallagríms:
Ársreikn.

1953
i þús. kr.

646
298
230
240
201

Fargjaldatekjur .
Farmgjaldatekjur .
Afgreiðslutekjur o. fl. .
Rikisstyrkur .
Halli .

1/1-31/10 '54
i þús. kr.

682
215

"160
247

1615 1304

Af gjöldum er leiga fyrir skip 1953kr. 1402850.00 og 1. jan. til 31. okt. 1954
kr. 1195600.00.

Samanburður á flutningsgjaldatöxtum Borgarfjarðarskips annars vegar og bif-
reiðaflutningsgjöldum og flutningsgjöldum Skipaútgerðar ríkisins hins vegar:

Farþegafargjöld :
Borgarfj.skip

Reykjavík-Akranes kr. 30.00
Reykjavik-Borgarnes - 40.00

Bifreiðarsæti
kr. 35.00
- 50.00

Farmgjald fyrir 1000kg: Hæsta Meðal
Kornvara

Borgarfj.skip Rvík-Akranes
Rvík-Borgarnes '"

23.75
35.15

Sykur
32.00
48.40

Kaffi
32.00
48.40

Mjólk farmgj. farmgj.
69.00 Sagt litlu

103.00hærra en
f. kornv.
185.60

45.00

Skipaútg. hvert á land sem er '" 105.45 158.20 210.90 168.75 602.50
Bifreiðar Rvík-Akranes 200 kr. tonnið allar vörur.

Rvík-Borgarnes 250 -

Ofangreindar samanburðartölur virðast sýna, að tekjuöflunartaxtar Borgar-
fjarðarskips séu óeðlilega lágir, og verður ekki séð, þótt tillit sé tekið til upp- og
útskipunarkostnaðar, að samkeppni bifreiða eða annað geti verið því til fyrirstöðu
að hækka flutningsgjaldataxta skipsins fyrir farþega og vörur, svo að skipið beri
sig fullkomlega. Til greina kemur í þessu sambandi að setja sérstakan vetrartaxta
fyrir skipið, þegar siglingar eru dýrastar. en samkeppni bifreiða minnst.
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Tilgangurinn með fjárframlögum úr ríkissjóði til strandferða er fyrst og fremst
sá að jafna nokkuð aðstöðu fólks í hinum dreifðu byggðum til samgangna. En með
tilliti til þessa virðist ekki grundvöllur fyrir því að greiða ríkisstyrk til Borgar-
Ijarðarsk ips, þar eð rekstur þess ætti að geta borið sig með mjög hóflegri hækkun
flutningsgjaldanna samanborið við það, sem flestir aðrir landsbúar þurfa að greiða.
En með því að tap hefur orðið hjá hlutaðeigandi útgerðarfélagi að undanförnu og
þJð er nú að leggja í byggingu nýs skips, leyfum vér oss að leggja til, að félaginu
verði af þeirri ástæðu veittur sá ríkisstyrkur, er það sækir um, á næsta ári, enda
þótt það sé jafnhliða tekið fram, að ætlazt sé til þess framvegis, að rekstur þessa
flóaskips beri sig án ríkisstyrks.

Vér getum ekki látið hjá líða að benda á, að afgreiðsla Borgarfjarðarskipsins
(afgr. Laxfoss) hefur tekið að sér afgreiðslu skipa, sem halda uppi óheilbrigðri sam-
keppni við Skipaútgerð ríkisins varðandi vöru flutning til og frá höfnum, þar sem
Skipaútgerðin verður að láia skip sín hafa reglubundnar viðkomur hvort sem er,
ynrleitt með nægu lausu flutningsrúmi. Viljum vér í þessu sambandi sérstaklega
geta um Vestfjarðabátinn Hugrúnu, sem afgr. Laxfoss afgreiðir hér í Reykjavík,
en bátur þessi dregur vafalaust flutningsgjöld frá Skipaútgerð ríkisins á óeðlilegan
hátt svo nemur mörgum hundruðum þús. kr. á ári. Þyrfti að verða breyting á
þessu sem fyrst.

Suðurlandsskip.
Svo sem kunnugt er, hefur um langt skeið verið veittur nokkur styrkur á

fjárlögum til þess að greiða niður flutningskostnað á hinni löngu leið frá Reykjavík
til Víkurkauptúns í Vestur-Skaftafellssýslu, og hefur með þessu verið viðurkennd
sérstaða íbúa Vestur-Skaftafellssýslu vegna hafnleysis sýslunnar. A árunum 1952-54
var ríkisstyrkur í þessu sambandi:

1952 130 þús. kr.
1953 145 - -
1954 145 - - að viðbættum 25 þús. kr. til niðurborgunar nýs snjóbíls.

A árinu 1952 og fram á árið 1953 var flutningskostnaður með bifreiðum verzlana
í Vík til svæðisins vestan við Mýrdalssand kr. 400.00 til kr. 420.00 og til svæðisins
austan við Mýrdalssand kr. 500.00, en á árinu 1953 lækkuðu þessi flutningsgjöld
niður í kr. 300.00 til kr. 330.00 til svæðisins vestan við Mýrdalssand og í kr. 400.00 til
svæðisins austan við Mýrdalssand. Stafaði lækkun flutningsgjaldanna af því, að
teknar voru í notkun nýjar dieselbifreiðar, sem hagstæðara var að starfrækja.

A árinu 1952 var greiddur niður flutningskostnaður fyrir kornvörur, erlendan
áburð, fóðurvörur, kol og olíu, þannig að lækkunin nam 60 kr. á tonn á svæðinu
vestan við Mýrdalssand og 80 kr. á tonn austan Mýrdalssands. A árinu 1953 varð
niðurgreiðslan kr. 80.00 á tonn á vestur svæðinu og kr. 110.00 á tonn á austursvæðinu.
Verðjöfnun var sett á olíu á árinu 1953, og þurfti ekki eftir það að greiða niður
flutningsgjald fyrir þá vöru með ríkisstyrk.

Nú leyfum vér oss að vekja athygli á því, að flutningsgjald, sem komið er niður
í 300-400 kr. á tonn, getur ekki skoðazt tiltakanlega hátt með tilliti til þess, sem
áður greinir (sjá kaflann um Borgarfjarðarskip), að meðalflutningsgjald með
strandferðaskipum ríkisins var á árinu 1953 kr. 185.60 og hæsta flutningsgjald kr.
602.50, en við bætist í báðum tilfellum fyrir þá, sem flytja vörur á sjó, upp- og
útskipunargjald ásamt bryggju- og hafnargjöldum, sem gera má ráð fyrir að verði
samtals allt að 155 kr. á tonn. Á það ber þó að líta í þessu sambandi, að skipafélög,
sem annast millilandaflutninga, taka á sig strandferðaflutningsgjald og umskipunar-
kostnað i Reykjavík fyrir mest af kornvöru. fóðurvöru og erlendum áburði, sem
sent er með strandferðaskipum ríkisins til hafna úti á landi. Hins vegar munu
skipafélögin ekki hafa fengizt til að taka á sama hátt þátt í flutningskostnaði fyrir
nefndar vörur sendar með bifreiðum austur í sýslur eða annað, og er því viss sann-
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girni í þvi að greiða niður með ríkisstyrk flutningsgjald á nefndum vörum sendum
með bifreiðum austur i Skaftafellssýslur. Er þó nokkur vandi á höndum, hvernig
með þetta á að fara með tilliti til annarra byggðarlaga, svo sem í Austur-Skafta-
fellssýslu, þar sem flutningskostnaðurinn verður miklu hærri, þrátt fyrir niður-
greiðslu með ríkisstyrk.

Svo sem frá er greint hér að framan, lækkuðu flutningsgjöld með bifreiðum
frá Reykjavík til Vestur-Skaftafellssýslu um 100 kr. á tonn á árinu 1953, og auk
þess kom á því ári verðjöfnun á olíu, sem léttir þann kostnað, sem áður hefur
verið greiddur niður með ríkisstyrk. Sýnist oss því, að komizt verði af með að veita
í þessu sambandi sama niðurgreiðslustyrk á næsta ári eins og veittur var á árunum
1953-54 að frádreginni hinni sérstöku fjárhæð vegna snjóbíls á árinu 1954.

Bátaferðir í Austur-Skaftafellssýslu og vöruflutningar til Öræfa.
Á yfirstandandi ári voru samkvæmt fjárlögum veittar 45 þús. kr. úr ríkissjóði

til nefndra flutninga, og var upphæðinni skipt þannig, að 10 þús. kr. voru greiddar
til stuðnings bátaferðum á Hornafirði, en 35 þús. kr. gengu til þess að greiða nið-
ur flutningskostnað með flugvélum. Er uppgjöri ekki lokið fyrir 1954, en sam-
kvæmt skýrslum frá Flugfélagi Íslands voru á tímabilinu 1. jan. til 31. okt. 1954
flutt frá Reykjavík með flugvélum 67 tonn af vörum, aðallega matvörum og fóður-
vörum, til Fagurhólsmýrar og landbúnaðarafurðir þaðan tæplega 30 tonn. Verða
þvi þessir flugvélaflutningar á yfirstandandi ári bersýnilega yfir 100 tonn. Flutn-
ingsgjald Flugfélagsins er kr. 980.00 á tonn, þar frá ríkisstyrkur ca. kr. 300.00 á
tonn og nettó-flutningskostnaður neytenda þvi milli 600 og 700 kr. á tonn. Þá höf-
um vér skýrslu um flutninga á rúmlega 80 tonnum, þar af 30 tonn sement,
með bifreiðum til Öræfa á þessu ári, og hafa verið greiddar fyrir flutninga þessa
minnst kr. 500.00 á tonn. Olía og benzín er ekki meðtalið í ofangreindu vörumagni,
þar eð olíufélögin sjá um jafnaðarverð á vörum þessum um land allt. Þingmaður
Austur-Skaftfellinga hefur nú sótt um, að styrkur til Hornafjarðarferjunnar verði
ákveðinn 10 þús. kr. og styrkur til vöruflutninga til Öræfa 50 þús. kr., og getum
vér með skírskotun til framanritaðs mælt með þeirri umsókn, enda virðist hún
sanngjörn með tilliti til þess, að þegar á árunum fyrir síðustu heimsstyrjöld var
venjuleg fjárveiting á fjárlögum til flutninga á sjó til Öræfa 10 þús. kr., og hrökk
upphæð þessi sjaldan fyrir kostnaði.

Við lok þessarar álitsgerðar leyfum vér oss að benda á það, að kaupgjaldsvísi-
talan hélzt óbreytt í 158 stigum allt árið 1954. Sömuleiðis hélzt verðlag á gasolíu
í 74 aurum lítrinn allt árið, en óþarft er að benda á, að langmestur hluti af rekstrar-
kostnaði hvers flóabáts er fólginn í launum skipshafnar og launum inniföldum í
viðhaldi og alls konar þjónustu. Þar á eftir er gasolía venjulega næsthæsti gjalda-
liðurinn.

Virðingarfyllst,

Skipaútgerð ríkisins
Guðjón F. Teitsson.

Til samvinnunefndar samgöngumála, Alþingi.
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