
Sþ. 45. Tillaga til þingsályktunar
um  samgöngur milli hafna á Breiðafirði, Reykjavíkur og kaup túna  Vestur-Barða- 
strandarsýslu.

Flm.: Gísli Jónsson, Þorsteinn Þorsteinsson, Gunnar Thoroddsen.

Alþingi á lvk tar að fela r ík isstjórninni að útvega nú þegar hentugt skip, er 
haldi uppi vöru- og farþegaflutningum milli hafna á Breiðafirði í sambandi við 
Reykjavík og kaup tún  í Vestur-Barðastrandarsýslu þegar á þessu ári.

Skipaútgerð ríkisins sé falið að gera ferðaáætlun fyr ir  skipið eftir tillögum 
frá héraðsstjórninni og aðalverzlunarfyrirtækjum  viðkomandi héraða.

G r e i n a r g e r ð .
Vegna hins breytta viðhorfs í s trandferðum  landsmanna, hafa hafn ir  um- 

hverfis Breiðafjörð orðið mjög svo út undan með samgöngur allar. Misjöfn skip 
og oftast mjög óhentug hafa ja fnan  verið send á hina smærri verzlunarstaði, þegar 
flutningur hefur verið fvr ir  hendi, án þess að skip þessi hafi farið samkvæmt 
áætlun, er gefin hafi verið ú t  fyr ir  almenning. Af þessum ástæðum hafa menn ekki 
getað notfært sér ferðirnar til flutninga eins og ef fe rð irnar hefðu verið vitaðar 
fyr ir  fram, og þær því ekki komið að sömu notum og til var ætlazt. F lutn ingsþörfin  
á svæði því, sem þingsályktunartillaga þessi getur um, er h ins vegar svo mikil, 
einkum að haustinu  til, að full þörf er á, að bátur, sem eigi væri minni en 100 smá- 
lestir, væri hafður þar í stöðugum ferðum, eftir fy r ir  fram ákveðinni áætlun. Slíkur 
bá tu r mundi að sjálfsögðu greiða mjög mikið ú r  þeim erfiðleikum, sem ibúar á 
þessu svæði eiga við að búa um alla vöru- og m annflu tn inga frá og til hafna á 
Breiðafirði.

Tillagan gerir ráð fyrir, að samin sé ferðaáætlun fyr ir  bátinn  eftir tillögum frá 
héraðsstjórnum  og aðalve izlunarfyrirtækjum  viðkomandi héraða, þar sem þeim 
aðilum er að sjálfsögðu kunnugast uin þarfirnar.  En með tilliti til þess, að birgja 
verður upp þessi héruð um alla aðdrætti fyrir  veturinn og ja fn fram t að koma frá 
þeim öllum haustafurðum , má telja vist, að nauðsynlegt sé að láta bátinn  hafa 
viðkomu á öllum höfnum á milli SnaTellsness og Arnarfjarðar,  auk  þess sem hann 
og færi í hverri ferð til Reykjavikur.

Skipaútgerð ríkisins sé að sjálfsögðu falinn allur rekstu r bátsins, enda greiði 
rik issjóður tap það, sem kynni að verða á rekstr i  hans.

Með því að mörg skip af þessari stærð virðast nú verða að hætta fiskflutn- 
ingum til Bretlands, má ganga út frá því, að það verði enguni erfiðleikum bundið 
að fá hentugt skip i haust til þessara ferða.

Kostnaður, sem kynni að verða af þessum flutninguin fram  yfir tekjur, er að 
sjálfsögðu aðeins hluti af kostnaði ríkisins við dreifingu ýmissa vara umhverfis 
ströndina, og þá væntanlega engirm nýr  útgjaldaliður, þar sem þá eitthvert skip, 
sem jafnfram t væri bundið við aðra staði, yrði að annast þessa flutninga á miklu 
óhagkvæmari og ef til vill einnig miklu dýrari hátt.

Mál þetta er svo aðkallandi, að þess er vænzt, að hið háa Alþingi levfi skjótan 
framgang þess.


