
Nd. 126. Nefndarálit

um flóabátaferðir.
Frá samgöngumálanefnd.

Eins og að undanförnu bárust Alþingi á síðasta þingi beiðnir um aukinn 
styrk til að halda uppi bátaferðum á flóum og fjörðum, þar á meðal beiðni um 
styrk til nýrra ferða frá sunnanverðum Breiðafirði.

Sumir flóabátar eru reknir með stórtapi á ári hverju, svo sem Djúp- 
báturinn, Skaftfellingur og Flateyjarbáturinn. Stafar þetta að miklu leyti af því,



að skipin eru mjög óhentug og ófullnægjandi (Djúpbáturinn), svo og af því, 
að ferðirnar hafa á annan áratug verið reknar með árlegu tapi. Getur bráðlega 
til þess komið, að ríkissjóður verði að hlaupa undir bagga og veita verulegan 
stjæk til kaupa á nýjum farkostum. Nefndin ber þó engar tillögur um styrk í 
þessu efni fram að þessu sinni.

Eins og áður hefir mjög brostið á, að félög þau, sem styrks njóta, sendi 
skýrslu um starfsemina, önnur en h /f  Djúpbáturinn, h /f „Norðri“ (Flateyjar- 
báturinn) og þeir, sem standa að Hvalfjarðarbátnum.

Vill nefndin enn á ný skora á samgöngumálaráðuneytið að ganga ríkt 
eftir því, að rekstraiTeikningar, ferðaáætlanir, farm- og fargjaldskrár séu sendar 
um leið og styrkurinn er greiddur.

Nefndin leggur til, að veitt verði i fjárlögum 1932 til að halda uppi báta- 
ferðum á flóum og fjörðum 89 þús. krónur og upphæðinni skipt þannig:

1. Borgarnesbáturinn, enda fari hann minnst 4 ferðir til Breiða-
fjarðar ...................................................................................................... 25000 kr.

2. H /f Djúpbáturinn .................................................................................. 19000 —
Sami upp i viðgerðarkostnað   2000 —

3. Hornafjarðarbátur ................................................................................ 7000 —
4. Til bátaferða innan Austur-Skaftafellssýslu, þar af 800 kr. til 

Öræfinga     2500 —
5. Til millilandaskips, með viðkomu við Rangársand (Hallgeirsey),

Vik, Skaftárós og Hvalsíki ................................................................ 4000 —
6. Rangársandsbátur   900 —
7. Hvalfjarðarbátur .......................................................... : .......................  1500 —
8. Rauðasandsbátur   500 —
9. Mýrabátur ...............................................................................................  300 —

10. Langeyjamesbátur .................................................................................. 300 —
11. Lagarfljótsbátur     1000 —
12. Eyjafjarðarbátur .................................................................................... 14000 —
13. H /f „Norðri“ (Flateyjarbátur) .......................................................... 8000 —

Sami upp í kostnað við kaup á nýrri vél    1000 —
14. Stykkishólmsbátur   2000 —

Alis 89000 kr.

Lagt er til, að Borgarnesbáturinn fái 3000 kr. lægri styrk en nú er greidd- 
ur, og er ástæðan sú, að ferðum til Breiðafjarðar er fækkað úr 10 niður í 4.

Djúpbátnum er ætlaður 2000 kr. viðbótarstyrkur, og er það vegna þess, 
að báturinn þarf nauðsynlega að fá viðgerð nú þegar, sem áætlað er, að kosti 
11—12 þús. kr., en félagið í mikilli fjárþröng.

Flateyjarbáturinn hefir haft stórkostnað við útvegun á nýrri mótorvél, 
en fjárhagurinn svo þröngur, að ekki virðist nefndinni hjá því komizt að veita þá 
2000 kr. hækkun, sem fram er borin.

Ástæðan fyrir því, að nefndin leggur til að lækka styrkinn til Eyjafjarð- 
arbátsins um 1000 kr., er sú, að ferðir þessa báts til austurhafnanna, Þórshafnar,



Skála, Raufarhafnar og Kópaskers, geta fækkað mjög mikið eða lagzt niður, 
nema sem svarar 2 ferðum að vetri til.

Loks er lagt til að styrkja ferðir um sunnanverðan Breiðafjörð (Stykkis- 
hólmsbátur), enda sé haldið uppi ferðum á smáhafnirnar frá Grundarfirði um 
eyjarnar og Hvammsfjörð allt til Króksfjarðarness.

Alþingi, 25. júlí 1931.

Sveinn Ólafsson, Jón A. Jónsson, Bergur Jónsson, 
form. frsm. fundaskrifari.

Sveinbjörn Högnason. Jóliann Þ. Jósefsson.


