
Sþ. 317. Nefndarálit
um  styrk til flóabátaferða.

F rá  samvinnunefnd sanigöngumála.

Samgöngumálanefndir beggja deilda hafa nn eins og áður haldið sameiginlega 
fundi um úth lu tun  stvrks til flóabáta.

Stvrkupphæð þessi var í siðustu fjárlögum ákveðin 80 þús. kr., en i fjárlagafrv.,



sem liggur fyrir  hv. Alþingi, er hún færð niður i 75 þús. kr. Samgöngumálanefnd- 
irnar  hafa ekki séð sér fært að fallast á, að stv rkurinn  lækkaði frá því, sem hann 
var, og leggja þvi til, að hann  verði færður upp í fvrrnefnda upphæð (80 þús. k r . j .  
Liggja til þess sömu rök  og áður hafa greind verið, og er þó langt frá  þvi, að full- 
nægt sé með þessu þeim óskum og kröfum, sem fyrir  liggja frá ýmsum stöðum á 
landinu og að mörgu leyti verða að teljast réttmætar.

Forstjóri skipaútgerðar ríkisins hefir mætt á fundi hjá nefndunum  og gefið þeim 
upplýsingar um þau efni, er þa*r óskuðu eftir. km að öðru leyti ganga jiær, eins og 
áður, út frá þvi, að skipaútgerð ríkisins gangi eftir sk ilrík jum  uin ferðir hátanna og 
semji um ferðir og flutninga, þar sein því verður við komið.

Um skiptingu stvrksins hafa verið látnar gilda sömu meginreglur og áður, en 
nefndarmenn hefir þó nokkuð greint á um ýms minni há tta r  atriði. Nefndirnar 
lcggja þó að sjálfsögðu það eitt til, er nieiri h lutinn samþvkkti, en einstakir nefnd- 
armenn þá eftir atvikum óhundnir nieð atkvæði sitt, ef breytingartillögur kæinu 
fram o. s. frv. — l Tni tilfærslu á n iðurjöfnun  styrksins skal þessa getið: Flatevjar- 
bátur (á Breiðaf.) hafði 7000 kr. stvrk og heldur honuni, en vélarstvrkurinn, 2500 
kr., fellur nú n iður (að fullu greiddur), en þó hefir þótt rétt að veita bátnum  auka- 
stjTk, 1000 kr., í eitt skipti og án þess að með því skapaðist neitt fordæmi þar eða 
annarsstaðar. — Skagafjarðarbátur (á Siglufj.) hæ kkar um 2000 kr., ú r  8000 í 5000, 
en Fljótabátur, 500 kr„ fellur jafnfrain t niður. — M ýrabátur (við Faxafl.) lækkar 
um 100 kr. (ú r  500 í 400), en Langevjarnesbátur hæ kkar um sömu upphæð (ú r  300 
í 400).

Tvennt vilja nefndirnar taka enn fram : Fvrst  það, að haldið verði áfram  að sam- 
ræma flóabátaferðirnar við áætlanir strandferðaskipanna, eftir þvi sein gerlegt þykir. 
Og hitt annað, að útgerðir flóabátanna þurfi ekki að standast kostnað af póstflutn- 
ingi milli pósthúss og skips, heldur annist póststjórnin uni allt slíkt.

Samkvæmt fram anskráðu  leggja nefndirnar til, að f lóabátastvrknum  fvrir  1939
verði skipt sem hér segir:

D júpbátur   20000 kr.
Borgarnesbátur .............................................................  15000 —
Norðurlandsbátur (Eyjafj.—Sevðisfj.) ...............  13000 —
F la tey jarbá tu r .............................................................  7000 —
Sami, aukas tv rku r  í eitt skipti   1000 —
H ornafjarðar—Austfjarðabáiur   7500 —
Suðurlandsskip .............................................................  3500 —
Skagafjarðarbátur (til Siglufj.)   5000 —
Stykkishólmsbátur   3200 —

(með viðkomu á Skógarströnd eins og áður).
A kranesbátur ................................................................ 1500 —

(ineð sama skilvrði og áður vegna mjólkur- 
flutninga).
Til liátaferða innan Austur-Skaftafellssýslu . . 1500 kr.

(þar af 800 kr. til Öræfinga).
Rangársandsbátur   700 —
M ýrabátur ...................................................................... 400 —
Langeyjarnesbátur .....................................................  400 - -
Gilsfjarðarbátur ...........................................................  300

Loks vilja sam göngum álanefndirnar vekja athvgli á því, að tími virðist kominn 
til þess, að skipaútgerð rikisins yrði falið að kanna sérstaklega, hvort suinar af þess- 
um ferðum, sem notið hafa ríl'Iegs stvrks, en eru á fjölförnmn svæðum (eins og t. d. 
Borgarnesbáturinn), gætu ekki farið að álítast færar iim að bera sig sjálfar fjárhags- 
lega, a. m. k. að meira levti en áður hefir verið gert ráð fyrir. Á öðrum stöðum ýms- 
um rekur nauður til að halda uppi og styrkja samgöngur, enda þótt fyrirsjáanlegt sé,



að þær geta aldrei borið sig beinlínis. — I annan  stað telja ým sir net'ndarmenn, að 
æskilegt væri, að gengið yrði ú r  skugga um, betur en þegar er orðið, að hve miklu 
léyti væri ákjósanlegt eða hagvænlegt að styrk ja  bátaferðir Stokkseyri—Vestmanna- 
eyjar.

Alþingi, 23. apríl 1938.
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