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um flóabátastyrk 1925.

Frá samgöngumálanefnd.

Nefndin heflr kynt sjer tillögur meiri og minni hluta samgöngumála- 
nefndar neðri deildar um útblutun flóabátastyrks fyrir árið 1925. Tillögur þessar 
voru gerðar með það fyrir augum, að 60000 eða 65000 krónum yrði varið i þessu 
skyni; síðan hefír styrkurinn verið hækkaður upp í 70000 krónur.

Vill nefndin þegar geta þess, að hún er samþykk báðum hlutum sam- 
göngumálanefndar neðri dsildar um það, að undanfarið hafí alt of miklu af flóa- 
bátastyrknum verið varið til Borgarnesferðanna, þó hún hinsvegar álili ekki hægt 
að komast af með þá upphæð, er minni hluti þeirrar nefndar vill, að varið sje 
næsta ár til ferðanna.

Álítur nefndin hæfilegt, að til Borgarnesferða sje varið 25 þús. krónum, 
en þó því að eins, að skip það, er þess slyrks kann að njóta, annist ferðir þær, 
sem óhjákvæmilegar eru til hafnanna á sunnanverðu Snætellsnesi án aukastyrks 
fyrir þær.

Nefndin vill hækka dálítið styrk til Skaftfellingabáts, sem telja má einna 
helst styrks þurfandi af opinberu fje, vegna þess, að sá bátur (»Skaftfellingur«) 
er að nefndarinnar áliti til ómetanlegs gagns fyrir samgöngurnar á sjó við Skafla- 
fellssýslur, sem ásamt Rangárvallasýslu eru hafnlausastar af öllum sýslum lands- 
ins, og eiga þvi örðugast með alla vöruflutninga til og frá.

Rangárvallasýsla hefir undanfarið fengið sjerstakan styrk til bátaferða 
milli Vestmannaeyja og lands, og telur nefndin sjálfsagt, að sá styrkur sje lálinn



haldast að einhverju leyti, en það skal tekið fram, að nefndin álitur sýslnnefnd 
Rangárvallasýsln vera það heimilt að greiða styrk þennan eða hlnta af honnm 
til Skaftfellingabáts, ef samkomnlag yrði milli Rangæinga og Skaftfellinga nm 
sjerstakar viðkomnr Skaftfellingabáts við Rangársand á einum eða fleiri stöðum 
í notum þess styrks, sem ætlaður er til Rangársandsbáts.

þegar Breiðafjaiðarbátur er losaður við hafnirnar á snnnanverðu Snæ- 
fellsnesi, eins og meiri hluti samgöngumálanefndar neðri deildar vill, og nefndin 
einnig hefír tekið fram, að hún vill setja sem skilyrði fyrir áðnr nefndri styrk- 
veitingu til Faxaflóabáts, að hann þar með taki þessar hafnir að sjer, virðist 
mega færa styrkinn til Breiðafjarðarbáts að mnn niðnr, og er nefndin i þvi sam- 
mála meiri hluta samgöngumálanefndar neðri deildar.

Til ferða um ísafjarðardjúp vill nefndin verja 14000 kr., og er það nokkru 
minna en meiri hlnti samgöngumálanefndar neðri. deildar, en ölln meira en minni 
hlnti sömu nefndar vildi verja til þessara ferða.

HornaQarðarbát vili nefndin styrkja þeirri uppbæð, er minni hlnti sam- 
gðngnmálanefndar leggur til, þó þannig, að af þeirri upphæð sjen bátsferðir á 
Lagarfljóti einnig dálítið styrktar, eftir tillögnm hlntaðeigandi sýslnnefnda, eins og 
yfir höfnð aislaðar þar, sem svo stendur á, að fleiri en einn bátnr annast ferðir, 
sem ein upphæð er veitt til.

Þá ern ótaldir Grímseyjarbátur og Hvalfjarðarbátnr. Nefndin álitnr, að 
eigi megi niðnr falla styrkveiting til þessara ferða, og hefir því leyft sjer að taka 
þær upp i tillögur sinar.

Samkvæmt framansögðn leyfir nefndin sjer að leggja til, að flóabátastyrk 
1925 verði úthlutað sem hjer segir:

Til Faxaflóabáts (»Snðnrland«) ...
— ísafjarðardjúpsbáts ...................
— BreiðaQarðarbáts (»Svanur«) ...
— Skaftfellingabáts (»SkaftfeIIingur«)
— Rangársandsbáts ...................
— Hornafjarðar-(Austfjarða)-báts
— Grimseyjarbáts ............................
— H valfjarðarbáts............................
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Samtals kr. 70000

Alþingi, 19. april 1924.

Gggert Pálsson, Ginar Árnason. Jóhann Þ. Jósefssott, 
formaðnr. fnndaskr. og frsm.

Gnðm. ólafsson. Hjörtnr Snorrason.


