
Sþ. 613. Nefndarálit
um styrk til flóabátaferða.

Frá samvinnunefnd samgöngumála.

Samgöngumálanefndir beggja þingdeilda hafa að þessu sinni eins og áður haldið 
sameiginlega fundi um flóabátaferðirnar og úthlutun styrks til þeirra. í síðustu fiár- 
lögum er fjárhæð þessi ákveðin 80200 kr., en af fyrirliggjandi knýjandi ástæðum 
leggja nefndirnar til, að hún hækki nú alls upp í 87900 kr. Upplýsinga um þessar 
ferðir og farkosti hefir verið aflað hjá forstjóra skipaútgerðar ríkisins, sem einnig 
hefir komið á fund hjá nefndunum. Hefir hann og látið þess getið, að búast mætti 
við því, þótt ríkisstyrkur hækkaði nokkuð til þessara ferða —  sem væri óhjákvæmi- 
legt — , að flutningsgjöld yrðu einnig hækkuð víðast eða hvarvetna, vegna yfirstand- 
andi erfiðleika og aukins og vaxandi tilkostnaðar.

Áður en grein verður gerð fyrir tillögum nefndanna um ráðstafanir þessara 
ferða og flutninga og úthlutun styrks til þeirra, hverra á sínu svæði, skal þetta tekið 
fram:

Samgöngumálanefndirnar hafa ávallt talið það eðlilegast, að þær hefðu meiri af- 
skipti af strandferðunum öllum en verið hefir á síðkastið, eða síðan ríkið tók að reka 
þær, en um hríð hafa í samgöngum á sjó flóabátaferðirnar verið þeirra aðalverkefni. 
— Meðal flóabáta má þó telja samgöngurnar fyrir suðurströndinni, sem undanfarið 
hafa staðið undir sérstökum lið í fjárlögunum, sem sé styrkur til m /b  „Skaftfelling- 
ur“ . Hafa nefndirnar einnig jafnan látið þennan lið til sín taka. Síðari árin hefir verið 
um það rætt, að hve miklu levti Skaftafellssýsla gæti minnkað við sig flutninga á 
sjó, eftir því sem samgöngur yrðu greiðari á landi, og hefir það mál verið tekið sér- 
staklega fyrir að þessu sinni, aðallega í samgmn. Nd. Telja hlutaðeigendur, að til 
þess gæti komið, að fastar flutningaferðir á sjó mættu jafnvel leggjast niður að því 
er Vestur-Skaftafellssýslu snertir, þegar brýr væru komnar á nokkur vötn austan 
Mýrdalssands, sem reyndar eru í brúarlögum (svo sem Geirlandsá með Stjórn, Eld- 
vatn og Djúpá), og vegum að öðru leyti haldið í sæmilegu horfi. Mætti gera ráð fyrir, 
að þessar framkvæmdir yrðu á næstunni. En þá yrði á sérstakan hátt að sjá fyrir 
flutningum til Öræfa (i Austur-Skal'tafellssýslu). — Til reynslu og bráðabirgða 
næsta ár (1940) hefir nú verið ákvarðað milli samgöngumálanefnda og fjárveitinga- 
nefndar að leysa „Skaftfelling“ af hólmi, og að vitaskipið „Hermóður“ , sem er á veg- 
um hins opinbera, annist alla flutninga, þá, er hinn fyrrnefndi bátur hefir haft á 
þessu svæði, svo að bæði öruggt og fullnægjandi mætti heita, fyrir allmiklu minni 
styrk en áður hefir verið ætlaður þessum ferðum. Leiðir að sjálfsögðu af því það 
tvennt, að fjárveitingavaldið verður að sjá þessum ferðum farboða framvegis, meðan 
nauðsyn krefur, og að félag það, sem stendur að bátnum „Skaftfellingi" fær frjálsar 
hendur til þess að ráðstafa honum, með sölu eða á annan hátt, svo sem nú mun vera 
tækifæri til. Mætti í því sambandi jafnvel benda á, að aðrir staðir á landinu gætu 
þurft á sliku skipi að halda til flutninga, sem eru gróðavænlegri en á hér umræddri 
leið við brimströnd suðurlandsins.

Þegar um er að ræða flóabátasamgöngurnar, sem er annar flokkur strandferð- 
anna hér við land, hafa samgöngumálanefndirnar ávallt leita2t við að taka sem fyllst 
tillit til þessa þrenns: a) að bæta úr þörfinni þar, sem hún er mest, og að þessar ferðir 
gætu komið að sem beztum notum og jöfnustum á ýmsum kjálkum landsins; b) að 
hinn veitti styrkur nægði til þess að fullnægja þessu og yfirleitt til þess að halda uppi 
þessum flutningum með viðunanlegum hætti; og c) að farkostir þeir, sem til þessara 
ferða hafa fengizt, gætu annazt þær á forsvaranlegan hátt. Er þvi ekki að leyna, að 
hið síðastnefnda hefir verið erfiðast viðfangs, enda í reyndinni minnst á valdi nefnd- 
anna að ganga úr skugga um það. Hefir það því orðið að vera hlutverk ríkisstjórn-



arinnar með skipaútgerð ríkisins að sjá um þetta, eftir því sem kostur hefir verið á. 
En hér þarf meiri átaka við en hingað til hafa verið framkvæmd, og gildir þetta fyrst 
og fremst vesturhluta landsins. Ef vel ætti að vera, þyrfti tvö fullnægjandi flóa- 
skip til þessara flutninga, annað við Vestfirði (á það svæði aðallega, sem „Djúpbát- 
urinn“ svo nefndi hefir annazt), og hitt til þess að halda uppi ferðum og flutningum 
á og við Breiðafjörð, eða sem gæti með öðrum orðum tekið að sér hlutverk það, sem 
„Laxfoss“ (Borgarnesbátur) að nokkru levti, og Stykkishólmsbátur, Flateyjarbátur 
og smærri bátar þar að öllu leyti nú eiga að rækja samkvæmt skilyrðum þeim, sem 
styrkjum til þeirra hafa fylgt. — Með lögum nr. 13 1935 var h /f  Skallagrimi í Borg- 
arnesi gert að skyldu — gegn ábyrgð og hlutafjártillagi ríkissjóðs —  að halda uppi 
ferðum til Breiðafjarðar, ásamt Faxaflóaferðunum, sem með skipi félagsins, Laxfoss, 
eðlilega hefir verið aðalatriðið. Til Breiðafjarðarferðanna, sem reyndar hefir verið 
óánægja með á báða bóga, hefir félagið nokkurn styrk úr ríkissjóði, og má víst telja, 
að af styrk Borgarnesbátsins (sem verið hefir 15000 kr.) hafi 5000 kr. verið veittar í 
þessum notum. Nú fékk Flateyjarbátur 7000 kr., Stykkishólmsbátur 3200 kr. og smá- 
bátar á Breiðafirði samtals 700 kr. samkv. úthlutun samgöngumálanefnda á f. á„ 
sem verður alls til Breiðafjarðarferða 15900 kr. Þótt nú útgerð Borgarnesbátsins vilji 
langhelzt losna við þessa kvöð um Breiðafjarðarferðirnar, þá verður samt ekki kleift 
að verða við því, meðan önnur haldkvæm skipun er ekki á þessum samgöngum gerð; 
en styrkur til Faxaflóaferða (annar en styrkur til Akranesbáts, er heldur sér með 
sömu skilvrðum og áður) verður að þessu sinni ekki tekinn með í þessu áliti og til- 
lögum, heldur er lagt á vald póststjórnar að semja við stjórn h /f  Skallagríms vegna 
póstflutninga. Hér verður aðeins gert ráð fyrir 5000 —6000 kr. styrk til Breiðafjarðar- 
ferða Laxfoss eða annars skips, eftir því er um semdist á vegum ríkisstjórnar eða 
skipaútgerðar ríkisins. Svo verður og ætlað, ef ekki verður um annað að gera en 
semja við sömu aðila (bála) og óður, til Flateyjarbáts 8500 kr„ Stykkishólmsbáts 
4000 kr. og til annara nauðsynlegra bátaferða og flutninga um 1500 kr. (en þar voru 
undanfarið tilnefndir m. a. Langeyjarnesbátur með 400 kr. og Gilsfjarðarbátur með 
300 kr. og ekki talið fullnægjandi; einkanlega hafa Gilsfirðingar og Skógstrendingar 
þótzt illa settir). Alls er til Breiðafjarðarsamgangna áætlað nú, sbr. skrána hér á eftir, 
20000 kr„ og er það fært i eina upphæð með því fororði, sem nú hefir verið tekið fram 
um skiptingu milli téðra báta, og um skylduferðir „Laxfoss“ , ef ekki verður kleift að 
gera aðra ráðstöfun fyrir heildina. Að öðru leyti mætti gera ráð fyrir, þar sem nú 
ekki vinnst tími til frekari aðgerða, að Alþingi gæti seinna i vetur, eða fyrir vorið, 
gert framhaldsákvörðun hér að lútandi, í samráði við ríkisstjórn og aðra hlutaðeig- 
endur, en til þess tíma verður að fela skipaútgerð rikisins að undirbúa þetta mál allt, 
eftir því sem kleift er, svo sem með athugun um skipakost o. fl.

Á öllum aðalleiðum hefir orðið að hækka þessa styrki nokkuð, og eru rök til þess 
áður greind; sýnir sjálf úthlutunin þetta. En aðalfvrirkomulagið helzt að mestu 
óbreytt og væntanlega með sömu bátum (á Norður- og Austurlandi o. s. frv.). Nauð- 
syn hefir þótt til bera að greiða nokkru betur en áður fyrir flutningum á fjörðum 
austanlands, og er til þess ætlaður nú lítilsháttar styrkur. Einnig er lítil upphæð 
ætluð, til reynslu mættí segja, en eftir umsóknum, sem árlega hafa legið fyrir, til 
flutninga milli Vestmannaeyja og Stokkseyrar, á líkan hátt og verið hefir við Rang- 
ársand.

Þess má geta, að erindi lágu fyrir nefndunum um stvrki nokkra til fjarða- 
ferjuhalds, bæði við ísafjörð vestra (Revkjanes) og á Hrútafirði i Strandasýslu. Var 
því vísað til fjárveitinganefndar og mun hún taka þetta til greina í sinum tillögum.

Loks skal það skýrt tekið fram, að ætlazt er til, að öl! sömu almenn skilyrði gildi 
um styrkveitingar til flóabátaferða og áður hafa þeim fylgt, sbr. nefndarálit 1938, 
hvort sem er gagnvart skipaútgerð ríkisins og skilum til hennar, eða að þvi er snertir 
póstflutninga (og að því leyti sem ekki verður sérstaklega um þá samið af hálfu póst- 
stjórnar).



Samkvæmt framanskráðu og með tilvisun til þess, sem þar er sérstaklega tekið 
fram um einstakar ferðir og svæði, leggja nefndirnar til, að flóabátastyrknum fyrir 
1940 verði skipt sem hér segir:

Djúpbátur ..................................................................................................................
Skagafjarðarbátur (til Siglufjarðar) ..................................................................
Norðurlandsbátur (Eyjafj.— Siglufj.) ..................................................................
Hornafjarðar—Austfjarðabátur ..........................................................................
Fjarðabátar:
a. Við Loðmundarfjörð ......................................................................................
b. Sunnan Seyðisfjarðar ......................................................................................

Suðurlandsskip ..........................................................................................................
Til flutninga á og við Breiðafjörð, sbr. skýringar hér að fra m a n ..............
Akranesbátur (með sama skilyrði og á ð u r ) ......................................................
Til bátaferða innan Austur-Skaftafellssýslu (þar af 800 kr. til Öræfinga)
Til flutninga milli Vestmannaeyja og suðurstrandarinnar:
a. Rangársandsbátur ...........................................................................................
b. Stokkseyrarbátur ...........................................................................................

Mýrabátur (á Faxaflóa) ........................................................................................

Alþingi, 23. des. 1939.

Helgi Jónasson, Páll Hermanrfsson, Gisli Sveinsson,
form. Nd.-nefndar. form. Ed.-nefndar. frsm.

Vilm. Jónsson, Árni Jónsson,
fundaskr. Nd.-nefndar. fundaskr. Ed.-nefndar, með fyrirvara.

Páll Zóphóníasson, Eiríkur Einarsson. Skúli Guðmundsson. 
með fyrirvara.

25000 kr. 
6500 — 
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700 — 
1000 —

500 —


