
sþ. 402. Nefndarálit [1. mál]
um framlög til flóabáta og vöruflutninga.

Frá samvinnunefnd samgöngumála.

Samgöngumálanefndir beggja deilda hafa, eins og venja er, unnið saman að
undirbúningi tillagna um framlög til flóabáta og vöruflutninga og notið til þess
aðstoðar forstjóra Skipaútgerðar ríkisins.

Augljóst er, að þau byggðarlög, sem njóta þeirrar þjónustu, er hér um ræðir,
verða að hafa samgöngur á sjó og að þeim samgöngum verður ekki haldið í við-
unandi horfi nema með framlögum úr ríkissjóði. En á það var bent í nefndinni,
að rétt sé, að samgöngumálaráðuneytið í samráði við forstjóra Skipaútgerðar ríkisins
láti athuga, hvort hægt verði framvegis að auka þjónustu strandferðaskipa ríkisins
við þá staði, sem flóabátar sigla nú til, og breyta jafnframt að einhverju leyti
ferðum bátanna þannig, að leitt geti til sparnaðar á rekstrarkostnaði. Nefndin i heild
viðurkennir þetta sjónarmið.

Um rekstur einstakra flóabáta og framlög til þeirra skal þetta tekið fram:

Faxaflóasamgöngur.
A s.Lári fékk Skallagrímur h/f vegna ferða Akraborgar um Faxaflóa 500 þús.

kr. framlag og auk þess 50 þús. kr., sem greiddar voru samkvæmt heimild í 22. gr.
fjárlaga. Nefndin hafði með höndum umsókn um verulega hækkun á þessum greiðsl-
um. Hún sá sér ekki fært að taka til greina þá fjárhæð, sem sótt var um, en leggur
til, að Skallagrími h/f verði veittar kr. 650000.00.

Nefndin leggur til, að Mýrabát verði veitt jafnhá fjárhæð og á s.Lári, kr. 3600.00.

Breiðafjarðarsamgöngur.
A s.Lári var greitt til Stykkishólmsbáts 450 þús. kr. skv. 13. gr. fjárlaga, 50

þús. kr. skv. heimild í 22. gr. fjárlaga og 100 þús. kr. skv. sérstakri þál. sökum
nauðsynlegra viðgerða á bátnum, þ. e. samtals 600 þús. kr. Nefndin leggur til, að
veittar verði til Stykkishólmsbáts 500 þús. kr. sem rekstrarframlag og auk þess
75 þús. kr. til viðgerða á bátnum.

Flatey jar bátur naut á síðasta ári 170 þús. kr. rekstrarframlags. Lagt er til, að
veitt verði jafnhátt rekstrarframlag nú og að því fé verði varið á sama hátt og
gert var s.l. ár. Jafnframt sækir útgerðarmaður bátsins um 130 þús. kr. framlag til
viðgerðar á bátnum. Lagt er til, að veittar verði í þessu skyni 65 þús. kr., og er miðað
við, að það verði fyrri greiðsla af tveimur.

Lagt er til, að Langeyjarnesbátur fái 25 þús. kr.

Vestfjarðasamgöngur.
Samkvæmt fjárlögum síðasta árs var greitt úr ríkissjóði til Djúpbátsins 460 þús.

kr. rekstrarframlag, 75 þús. kr. til viðgerðar á bátnum og 50 þús. kr. samkv. heimild
í 22. gr., samtals 585 þús. kr. Nefndin leggur til, að útgerð þessa báts verði veittar
560 þús. kr. á þessu ári.

Samkvæmt tillögum nefndarinnar haldast framlög til Arnarfjarðarbáts, Dýra-
fjarðarbáts og Patreksfjarðarbáts óbreytt frá fyrra ári.

Norðurlandssamgöngur.
Nefndin leggur til, að rekstrarframlag til Strandabáts verði sama fjárhæð og á

síðasta ári, 100 þús. kr., en auk þess fái hann styrk til vélakaupa. 40 þús. kr.
Lagt er til, að Norðurlandsbátur fái 450 þús. kr. eins og á síðasta ári, Haganes-

vikurbátur 7 þús. kr., Hriseyjarbátur 25 þús. kr. og Flateyjarbátur á Skjálfanda
40 þús. kr.



Austfjarðasamgöngur.
Samkvæmt tillögum nefndarinnar fær Loðmundarfjarðarbátur 35 þús. kr. og auk

þess 25 þús. kr. vegna kaupa á björgunartækjum.
Nefndin leggur til, að í heild verði framlög til Mjóafjarðarbáts óbreytt frá síð-

asta ári, og er ætlazt til, að ferðum bátsins verði hagað eins og þá.

Suðurlands. og Vestmannaeyjasamgöngur.
Lagt er til, að framlög vegna vöruflutninga til Öræfa og bátaferða i Austur-

Skaftafellssýslu verði 100 þús. kr., framlag vegna vöruflutninga í Vestur-Skafta-
fellssýslu 225 þús. kr. og framlag til Vestmannaeyjabáts 400 þús. kr. Nefndin ætlast
til, að eiganda Vestmannaeyjabáts verði greitt þetta framlag, þó að hann hætti
flutningum milli Þorlákshafnar og Vestmannaeyja síðustu mánuði ársins.

Samkvæmt tillögum samvinnunefndar samgöngumála nema framlög til flóa-
báta og vöruflutninga samtals kr. 3605600.00. Er það 227 þús. kr. hærri fjárhæð
en greidd var á s. l. ári í þessu skyni, þegar talið er með það, sem greitt var sam-
kvæmt heimildum og sérstakri þingsályktun.

Nefndin leggur til, að fjárhæðin skiptist þannig:
Til h/f Skallagríms vegna ferða um Faxaflóa , .. .. .. kr.
Mýrabátur í Faxaflóa .
Stykklshólmsbátur .
Sami, vegna viðgerðar kostnaðar .
Flateyjarbátur á Breiðafirði .
Sami, vegna viðgerðarkostnaðar .
Langeyjarnesbátur .
Patreksfjarðarbátur .
Arnarfjarðarbátur .
Dýrafjarðarbátur .
Djúpbátur .
Strandabátur .
Sami, vegna vélakaupa .
Norðurlandsbátur .
Haganesvíkurbátur .
Hríseyjarbátur .
Flateyjarbátur á Skjálfanda .
Loðmundarfjarðarbátur .
Sami, vegna kaupa á björgunartækjum .
Mjóafjarðarbátur ' .
Til bátaferða í Austur-Skaftafellssýslu og vöruflutninga til Öræfa ..
Suðurlandsskip .
Vestmannaeyja- og Þorlákshafnarbátur .

650000
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3000
10000
10000

560000
100000

40000
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Samtals kr. 3605600
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