
Sþ. 355. Nefndarálit
um styrk til flóubátaferða.

F rá  samvinnunefnd samgöngumála.

Eins og' fyrr hafa samgöngumálanefndir beggja þingdeilda unnið að athugun 
flóabátaferða og rannsókn á öllum ástæðum þar að lútandi með hliðsjón af því, 
hvernig styrkveitingum til þeirra úr ríkissjóði yrði að vera háttað á þessu ári, 
1943, sem fyrirliggjandi fjárlagafrv. er miðað við. Hefur aldrei þvílíkan vanda



borið að höndum samvinnunefndar sem nú, að þvi er tekur til ákvörðunar styrk- 
veitinga, sein að fullu haldi mættu koma á hverjum  stað, svo að nauðsynlegum 
ferðum og flutningum verði haldið uppi milli héraða landsins eða innan þeirra, 
á fjörðum  og flóum eða með ströndum fram. Var þegar á fyrra ári sýnt, enn rneir 
eri árið þar áður, að jrví aðeins, að stóraukinn yrði styrkur ú r ríkissjóði til nærri 
allra þessara samgangna, var kleift að gera sér vonir um, að þær ekki algert stöðv- 
uðust, — sem hefði orðið saina sern niðurdrep í atvinnulífi og lífsbjargarstarfsem i 
ýmissa hluta landsins. Fyrir því ákvað nefndin einnig þá þegar, 1942, að gera 
tillögur um aukinn stvrk til þessara samgangna það ár, til hækkunar áður ákvörð- 
uðum tillögum í íjárlögum  ársins, sem sé að í viðbót við kr. 136300.00 yrði greitt 
úr rikissjóði kr. 88860,00, eða alls kr. 225160.00. Nú m un þetta hafa enn aukizt í 
höndum rikisvnldsins á fyrra  ári, af óhjákvæinilegri nauðsyn, svo að bert er, að 
viðkomandi liður í fjárlagafrv. stjórnarinnar er allt of lágt áætlaður, þar sem haldið 
er hinni upphaflegu tölu, sem úrelt var orðin á iniðju f. á., en ekltert tillit tekið 
til þess, hvað koslnaðurinn raunverulega varð 1942, sem hlaut að gefa til kynna, 
að vissulega gæti hann orðið jafnvel hálfu meiri 1943.

Fyrir nefndinni hafa legið margvisleg skilríki og um sóknir uin aðstoð og styrki 
frá þeim aðilum í héruðum, sem annast flóaferðir eða hagsmuna hafa að gæta í því 
efni. Má þó segja, að breytzt hafi aðstaðan frá degi til dags og ávallt orðið erfiðari, 
unz svo var komið um síðustu áramót, að við lá stöðvun á fleirum en einum stað, 
sumpart vegna skorts á skipa- eða bátakosti, sum part fyrir sakir ofurkostnaðar við 
útgerð ferðanna. Ilefur þvi orðið að hlaupa undir bagga eða lofa fullnægjandi að- 
stoð, þar sem ekki varð hjá því komizt.

Nefndin hefur, eins og jafnan óður, notið inikilsverðrar aðstoðar forstjóra 
skipaútgerðar ríkisins. lie lu r hann setið á fleirum fundum með nefndinni og gefið 
skýringar og bendingar um öll aðsteðjandi vandamál í þessum samgöngumáluni. 
Hefur hann og eftir ósk nefndarinnar gert tillögur um allar helztu styrkveitingarnar, 
byggðar á kunnugleika allra ástæðna, og hefur nefndin í styrkjatillögum sinum, 
er hér birtast, í aðalatriðuni fylgt hans leiðbeiningum eða blátt áfram  tekið það 
upp, er hann hefur lagt til, að áður fram förnum ' samræðum á nefndarfundum. 
Loks liefur hann gert lv rir nefndina skriflega skýrslu um þessi mát, og verður hún, 
eða meginatriði hennar, prentuð sem fskj. með nál. Hefur þótt rétt, að allir hv. þm. 
fengju þannig að sjá og kynnast að nokkru ástæðum þeim, er nú rík ja í þessum 
efnuin. Verður þessi skýrsla einnig sem rök sam vinnunefndarinnar fyrir tillögum 
hennar um slyrkveitingar að þessu sinni, — þótt enn kunni það að breytast, er á 
árið líður —, og gerist þess þá síður þörf að skilgreina það frekar í sjálfu nefndar- 
álitinu.

Til dæmis um, hvernig nú horfir hér og þar, skal hér aðeins drepið á tvennt 
sérstaklega. Á Vestfjörðum, eða við ísafjarðardjúp og' grennd, hafði lengi verið 
einna erfiðast við að fást að halda uppi þolanlegum flutningasamgöngum, þrátt 
fjæir áhuga hlutaðeigenda í héraði og rekstrarstyrki þá, er þeim voru ákvarðaðir 
ú r ríkissjóði. Lyktaði því svo á f. á., að Alþingi hét aðstoð sinni þessum héruðum til 
handa til byggingar eða kaupa á hæfilegu skipi, en nii hefur til þessa verið keyptur 
Akranesbáíurinn „Fagranes“ (og mun ríkið hafa lagt þeim styrk í þvi augnamiði 
nál. 200 þús. kr.). En nú þarfnast héruðin til rekstrar þessara ferða, a. m. k. til að 
byrja með, tiltölulega mjög mikils styrks, sem eigi verður komizt hjá að veita, 
með von um, að árferði fari batnandi eða ferðir þessar gætu mestmegnis borið 
sig' í framtíðinni. En við þetta atvik skapaðist- aftur á inóti hið mesta hallæris- 
ástand hér á Faxaflóa, er „Fagranes“ hvarf þaðan, — þótt undarlegt megi virðast, 
þar sem Borgarnessamgöngurnar með skipinu „Laxfossi“ sýnast vera i miklum 
blóma. En Akranes hefur á vissan hátt einangrazt, ef miðað er við flutningaþörf- 
ina þangað og þaðan (á síðkastið einkum m jólkurflutninga), og fyrir þá sök hefur 
skipaútgerð ríkisins sem fulltrúi rík isstjórnarinnar orðið, með samþykki sam- 
göngumálanefnda, að taka þær samgöngur í sínar hendur, reyndar með ærnum



kostnaði um sinn. Verður þessu fram að fara fyrst nm sinn, þar til séð yrði, hvort 
eigi úr rætist, er kemur fram á vorið, enda munu Akurnesingar vilja kosta kapjis 
um að hjarga sér sjálfir út lir þessum ógöngum, hvort sem yrði í samvinnu við 
Borgarnes eða ekki. En vissulega hefði m átt ætla, að betra samkomulag ríkti en 
raun gefur vitni um samgöngurnar á Faxaflóa milli þessara aðalstöðva, Akraness 
og Borgarness, sem báðar hafa þar m ikilla hagsmuna að gæta.

Af framan greindum ástæðuin eru Akranesferðir ekki teknar með í tillögum 
nefndarinnar að þessu sinni; kostnaður af þeim verður að teljast með tilkostnaði 
hjá skipaútgerð ríkisins, unz öðruvísi skipast. (Borgarnesferðir koma hér að 
sjálfsögðu ekki til greina; þær eru reknar af einkafélagi, er eigi æskir styrks.)

Vegna rikjandi ástands, í landinu sjálfu og umhverfis það, hefur skipaútgerð 
ríkisins orðið að brevta til um fyrirkom ulag ferða (strandferða) á ýmsan hátt, 
en þó eðlilega eigi komizt hjá því að sjá viðkomandi stöðum fyrir flutningaferð- 
um með öðrum farkostum en strandferðaskipunum, t. d. á Breiðafirði. Telur nefndin 
þetta nauðsynlcgt og ætlast til, að þetla haldist meðan þörf er, með sömu tilhögun 
og undaníarið nú uin hríð, eða eigi óhagstæðari.

Þau sömu skilyrði fyrir greiðslu styrkjanna, er áður hafa gilt, vill nefndin að 
haldist áfram  að öllu levti, svo sem fullnæging þeirra reglna, er skipaútgerð ríkis- 
ins verður að setja þeim, er slíkar ferðir annast, o. s. frv. En til viðbótar þeirri at- 
hugasemd, er þessum lið fylgir í fjárlögum, telur nefndin rétt að komi það ákvæði, 
er forstjóri skipaútgerðarinnar vikur að í skýrslu sinni, að athuguð sé afkoma hinna 
einstöku báta, áður en stvrkir til þeirra verði greiddir út að fullu. Mun nefndin 
greina þetta í breytingartill. jieirri um fjárhæð styrksins, sem hún eftir venju ber 
fram við fjárl. 13. gr. B. Er hér átt við hinar viðtækari samgönguleiðir, en eigi 
smábáta. Er eftirlit þetta í varúðarskyni, svo að eigi sé greitt meira en með þarf, 
ef ferðir taka að bera sig betur en á horfist, svo sem öllum mun þykja æskilegt.

Þess skal loks getið, að þar sem eigi hefur nauður rekið til meiri og sérstakrar 
hækkunar á styrkjum, hefur vfirleitt verið miðað við „vísitölu", eins og hun hefur 
verið í vetur, samkvæmt því, sem forstjóri skipaútgerðarinnar hefur reiknað og 
lagt til, og gæti komið til mála, að hinir ákvörðuðu styrkir lækkuðu að sama 
skapi sem sú m iðunartala félli, ef til þess kæmi. En það vill nefndin fela ríkis- 
stjórninni og forstjóranum  að gera lit um á sínum tíma.

Samkvæmt þessu verður nefndin að leggja til, að flóabátastyrkurinn í fjárlög- 
uin 1943 verði ákvarðaður að upphæð 455320 kr„ og skiptist þannig milli viðkom-
andi aðila:

Djúpbátur   170000 kr.
Skagafjarðar- (og FIjóta-)bátur til Siglufj....................................  50000 —
Norðurlandsbátur (Eyjafj. til Austfj.) ............................................  75000 —
Flateyjarbátur (á Skjálfanda) ..........................................................  5520 —
H ornafjarðar —Austfjarðabátur .......................................................... 30000 —
F jarðabátar:
a. Loðm undarfjarðarbátur .................................................................. 1500 —
h. Norðfjarðarbátur .............................................................................. 2500 —
c. M jóafjarðarbátur   2000 —
d. Eskifjarðarbátur .............................................................................. 2500 —
Suðurlandsskip ...................................................................................... 16000 —
M ýrabátur (á Faxaflóa) ...................................................................... 2000 —
Til Breiðafjarðarsamgangna (sbr. sundurliðun hér á eftir) . . . .  46350 —
Til bátaferða innan A.-Skaft. (þar af 2550 kr. til Önefinga) . . 4950 —
Milli Stokkseyrar og Vestmannaevja   45000 —
Rangársandsbátur .................................................................................. 2000 —



B reiðafjarðarstyrkurinn skiptist þannig milli bátanna þar:
1. Flateyjarbátur, venjul. ferðir   18000 kr.
2. Sami, vikul. ferðir: Flatey—Brjánslækur, K innarst.—I'latey 12000 —
3. Stykkishólmsbátur............................................................................. 14000 —
4. Langeyjarnesbátur ........................................................................ 2000 —
5. Skógarstrandarbátur ........................................................................ 350 —

Alþingi, 5. febr. 1943.
Gísli Sveinsson, Gísli Jónsson,

form. Nd.-nefndar, frsm. form. Ed.-nefndar.
Sveinbjörn Högnason, Ingvar Pálmason,
fundaskr. Nd.-nefndar. fundaskr. Ed.-nefndar.
Sigurður Bjarnason. Þóroddur Guðmundsson.
Brynjólfur Bjarnason. Barði Guðmundsson.

Fylgiskjal.

SKIPAÚTGERÐ RÍKISINS
Reykjavik, 19. janúar 1943.

Háttvirt samvinnunefnd samgöngumála hefur óskað eftir tillögum uin styrk til 
flóabátanna á þessu ári. Vil ég í eftirfarandi skýrslu reyna, eftir jiví sem föng standa 
til, að verða við þeim óskum.

Djúpbáturinn.
E ftir því, sem upplýst hefur verið frá atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 

m un vera búið að greiða til Djúpbátsins á þessu ári 72500 kr., þar af munu vera 15 
þús. kr., sem greiddar voru á árinu 1941 og ætlazt var til, að endurgreiddar yrðu á 
árinu 1942. Báturinn, sem notaður hefur verið til ferðanna (Hekla, 16 tonn), er auð- 
vitað hvergi nærri frambærilegur til að vera í slíkum ferðum, þó notazt hafi verið 
við hann. En þrátt fyrir það, þó báturinn væri svona lítill, hefur kostnaðurinn orðið 
svo mikill, að ekki hefur veitt af þeim 65 liús. kr., sem greiddar hafa verið upp í tap- 
rekstur hans. Nú hefur, eins og kunnugt er, verið stofnað nýtt félag, sem keypt hefur 
m /s „Fagranes“, og er hætt við, að tap á ])ví verði mjög mikið, ef skipið á eingöngu 
að notast um Djúpið. (Sbr. síðar.)

Skagafjarðar- og F ljótabátur til Siglufjarðar.
Til þessara ferða voru ætlaðar 27 þús. kr., en vegna taps á rekstri bátsins lá við 

borð, að ferðirnar legðust niður á s. 1. hausti, en þá var ómögulegt að fá annan bát 
til að halda þeim áfram. Varð það þó að samkomulagi við hr. Skafta Stefánsson, sein 
hefur haft þessar ferðir undanfarið, að hann héldi ferðunum áfram  gegn því að fá 
styrkinn hækkaðan um 15 þús. kr., og hafa þannig verið greiddar 42 þús. kr. fyrir 
þessar ferðir á s. 1. ári. Ég hef ræ tt við Skafta Stefánsson um, að hann taki að sér 
ferðirnar einnig á þessu ári, en hann er ófáanlegur til þess, nema styrkurinn verði 
hækkaður upp í 50 þús. kr., og hefur sýnt fram á það með rökum, að vart m un af því 
veita. Hins vegar hefur hann gengið inn á það, að lækkun eða hækkun vísitölu verki 
beint á styrkinn.

Norðurlandsbáturinn.
Til Norðurlandsbáts voru ætlaðar 42 þús. kr. á s. 1. ári, og hefur báturinn haldið 

ferðunum uppi með svipuðu fyrirkom ulagi og undanfarið, án þess að fá viðbótar- 
styrk. Tap m un hafa orðið á rekstrinum , svo óhugsandi er að fá hann til að halda 
ferðunum áfram, nema þá fyrir miklu hærri styrk. Jón Guðmundsson skipstjóri á 
Akureyri, eigandi m /b  „Ester“, er nú hæ ttur sjálfur og hefur selt syni sínum (Stein- 
dóri) o. fl. „Ester“, og hefur Steindór sótt um 75 þús. kr. styrk til að halda uppi ferð- 
um með nokkuð breyttu fyrirkomulagi frá því, sem áður var, eins og t. d. sleppa ferð-



um til Seyðisfjarðar og fækka ferðunum til Þórshafnar, sem ég tel m iður heppilegt. 
Ferðir þessar hafa undanfarið verið reknar með tveim bátum, „Estei’“, 54 tonn, og 
„Mjölnir“ 16 tonn. Hefur „Estei'“ verið höfð í föstum ferðum m n Eyjafjörð, austur 
á Þórshöfn, til Grímseyjar og 4 ferðir til Seyðisfjarðar. En „Mjölnir" hefur verið lát- 
inn fara ferðir milli A kureyrar og Siglufjarðar, venjulega þ rjá r ferðir í viku yfir 
sumarmánuðina. Nxí er þessi styrkur, sem farið er fram á, m iðaður við það, að 
„Ester“ verði ein í ferðum. Vil ég þess vegna gera það að tillögu, að tekið verði upp 
nýtt fyrirkomulag á ferðunum, þannig að „Ester“ fari 2 fei'ðir í viku frá Akureyri um 
Eyjafjörð til Siglufjarðar, hafi samband við bílferðirnar frá Akureyri til Dalvíkur, 
þannig að farþegar, sem ætla til Siglufjarðai', séu teknir á Dalvík og báturinn fari svo 
aftur frá Siglufirði með farþega til Dalvikur; fari svo frá Dalvík, án þess að fara inn 
á Eyjafjöi'ð, til hafna vestan Langaness. Einnig ætti báturinn að geta farið 2 ferðir 
til Seyðisfjarðar, aðra áður en síldartím inn byrjar og h ina eftir að síldartím- 
inn er iiti.

F lateyjarbátur (á Skjálfanda).
Hreppsnefnd Flateyjarhrepps sá um hálfsm ánaðarferðir milli Húsavíkur og 

Flateyjar með viðkomu á Flateyjardal, enn fre.mur m ánaðarferðir til Þorgeirsfjarðar. 
Fyrir þetta voru greiddar 100 kr. fyrir hverja ferð til Húsavíkur og 30 kr. fyrir hverja 
ferð til Þorgeirsfjarðar. Nú er óhugsandi, að hægt verði að halda þessum ferð- 
uin áfram, nema styrkurinn verði a. m. k. helmingi hærri, þ. e. 200 kr. fyrir Húsa- 
víkurferðina og 60 kr. fyrir Þorgeirsfjarðarferðina.

H ornafjarðar—Austfjarðabátur.
Ekki var viðlit að fá nokkurn bát til að vera í ferðum milli H ornafjarðar og 

Austfjarða fyrir þann styrk, sein ætlaður var til þess (20 þús. kr.). Var það ráð þvi 
tekið að láta m /b  „Helgu“, sem höfð var við tundurduflaeyðingar fyrir Austfjörðum, 
axmast jafnfram t flutningana. Sama tel ég að verði nú í ár, að enginn bátur fáist í
þessar ferðir, enda þótt styrkurinn verði hækkaður til muna. Nú er það svo, að óhjá-
kvæmilegt mun vera, að Skipaiitgerðin leigi aukaskip til að vera í ferðum milli Aust- 
fjarða og Reykjavíkur milli ferða „Esju“ þangað, og hef ég þá hugsað mér að leggja 
til, að flutningaþörfin milli H ornafjarðar og Austfjarða verði leyst með þvi skipi.

Fjarðabátar.
a. Loðm undarfjarðarbátur. Ferðum þessa báts hefur verið hagað eins og undan- 

farið, þannig að hann hefur haft sainhand við Seyðisfjörð, þegar þurfa þykir, og 
ætíð fyrir og eftir komu strandferðaskipanna. Styrkur til bátsins hefur verið
greiddur eins og til stóð, 1000 kr.

b. Reyðarfjarðarbátur. Enginn bátur hefur fengizt til að vera í ferðunum fyrir 
þann stvrk, sem ætlaður var til þeirra, og hefur styrkurinn þvi ekki verið not- 
aður.

c. Norðfjarðarbátur. Sótt hefur verið uin 2500 kr. styrk til að halda uppi ferðum 
milli Viðfjarðar og Neskaupstaðar í sambandi við nýjan veg, sem kominn er til 
Viðfjarðar. Mun verða af þvi stór samgöngubót fyrir Neskaupstað, og virðist 
sjálfsagt, að slíkum ferðum verði haldið uppi.

d. M jóafjarðarbátur. Sótt hefur verið um 2000 kr. styrk fyrir bátaferðir milli Mjóa- 
fjarðar og Neskaupstaðar, og viljum vér í því sambandi geta þess, að strand- 
ferðaskipin koma yfirleitt ekki á Mjóafjörð, og eru tvennar ástæður til þess. 
Yfirleitt er lítið að gera þar fyrir svo stór skip og sömuleiðis vond legupláss, 
vegna þess, hve djúpt er, og er þess vegna þörf á að fá slíkar bátaferðir.

e. Eskifjarðarbátur. Þá hefur verið sótt um 1500 kr. styrk til bátaferða milli Kol- 
múla og Eskifjarðar, til þess að koma Fáskriiðsfirði í samband við vegakerfi 
Austfjarða, og tel ég það nauðsynlegt, en býst hins vegar við, nð hæpið sé að fá 
bát fyrir þann styrk, sem sótt hefur verið um.



Faxaflóabátur (Borgarnes).
Eins og kunnugt niun vera, hefur Laxfoss annazt ferðirnar milli Borgarness og 

Reykjavíkur og sjálfsagt borið sig vel í þeim og því ekki óskað eftir styrk. E r því sú 
upphæð ónotuð.

Akranesbátur.
Fagranes annaðist l’erðirnar milli Akraness og Reykjavikur, þar til það var selt 

á s. 1. hausti, eins og kunnugt er, og fékk l>að hlutfallslega af þeiin styrk, sem til þess 
var ætlaður, eða 1875 kr. af 2500 kr. (Sbr. siðar).

Til Breiðafjarðarsamgangna.
Til þessara ferða voru ætlaðar 31 þús. kr., sem skiptast áttu milli ferða til Breiða- 

fjarðar og innan Breiðafjarðar, og var þeim skipt þannig:

Ferðir til Breiðafjarðar:
Til Konráðs (fyrir 10 ferðir milli Reykjavíkur og Gilsfjarðar) .............  kr. 2000.00
—■ Skipaútgerðar ríkisins   — 6150.00

Ferðir innan Breiðafjarðar:
Til Flateyjarbáts (Konráðs) ........................................................................  kr. 12000.00
— Stykkishólmsbáts (Baldurs)   — 9400.00
— Langeyjarnesbáts   — 1200.00
— ferða milli Skógarstrandar og Stykkishólms   — 250.00

Töluverð óánægja hefur verið undanfarið um samgöngur á Breiðafirði yfirleitt, 
en þó hafa aðilar þar ekki komið sér saman um, hvernig hentast mundi vera að 
breyta þeim. Nú hefur hr. alþingism. Gísli Jónsson gert ákveðnar tillögur í þessu 
efni, að því er varðar Flateyjarbátinn, sein sé að Konráð (eða annar bátur ekki lak- 
ari) verði látinn vera í ferðum uin vestanverðan Breiðafjörð með líku fyrirkomu- 
lagi og verið hefur, en auk ]>ess verði báturinn látinn fara, yfir sumarmánuðina, 
fastar ferðir á hverjum  þriðjudegi frá Flatey til Brjánslækjar og þaðan með viðkomu 
á öllum annnesjum  til Kinnarstaðar og standi þar í sambandi við áætlunarbíl frá 
Reykjavík á þriðjudagskvöldin, fari síðan sömu leið til baka til Flateyjar á nrið- 
vikudögum. Yrði stórkostleg samgöngubót að þessum ferðum, en auðvitað þarf bát- 
urinn að fá aukinn styrk til að geta haldið þeim uppi, og telur alþingismaðurinn, að 
eigendur m /b Konráðs muni fást til að taka þessar viðbótarferðir, ef þeir fá 30 þús. 
kr. styrk fyrir allar Breiðafjarðarferðir bátsins.

Bátur milli Stokkseyrar og Vestmannaeyja.
Til ferða milli Stokkseyrar og Vestmannaeyja voru ætlaðar 10 þús. kr., en þegar 

til kom, sýndi það sig, að ómögulegt var að 'fá hæfan bát í ferðirnar, nerna styrkurinn 
væri stórkosllega hækkaður, og varð það þá úr, að rikisstjórnin ákvað að hækka 
styrkinn um hehning, eða upp í 20 þús. kr. Gert hafði verið ráð fyrir, að báturinn 
hætti ferðum um m iðjan septembermánuð, en það reyndist ófært vegna samgöngu- 
levsis við Vestmannaeyjar, svo að ferðunum varð að halda uppi, bæði í október og 
nóvember, og hefur allt í allt verið greitt fvrir þessar ferðir í ár 31 þús. kr., og verður 
að sjálfsögðu að halda íerðunum  á þessu ári með svipuðu fvrirkomulagi, en til þess 
þarf að hækka styrkinn til muna.

Rangársandsbátur.
Ferðir þessa báts hafa verið eins og áður óákveðnar, en sýslumaðurinn í Rang- 

árvallasýslu hefur sérstaka umsjá með þeinr, og er talin nauðsyn á, að styrkurinn 
verði ekki felldur niður.



M ýrabátur (á Faxaflóa).
Enginn bátur fékkst til að taka að sér ferðirnar s. 1. ár fyrir þann styrk, sem til 

þess var ætlaður, og hefur það fé því ekki verið notað, en ferðirnar lagzt niður til 
stóróþæginda fyrir hlutaðeigendur.

Þegar þær upphæðir til styrktar flóabátunum voru ákveðnar, sem farið hefur 
verið eftir á s. 1. ári, var dýrtíðarvísitala 183, en á árinu hækkaði hún, eins og kunn- 
ugt er, upp í 272 stig, og er það ekki að undra, þó erfitt hafi verið að halda rekstri 
flóabátanna í horfinu. Verður að sjálfsögðu að gera sér það ljóst, að hækka verður 
styrk til flóabátanna svo riflega, að kleift verði að halda ferðunum uppi.

Ætlazt er til, að hinar áætluðu upphæðir verði nægjanlegar til þess, að flóabát- 
arn ir geti uppfyllt þær kvaðir, sem á þá eru lagðar, án þess að tapa. Hins vegar er 
litið svo á, að bátarnir eigi ekki að hafa neinn verulegan gróða, og er því gert ráð 
fyrir, að styrkurinn verði ekki greiddur að fullu, ef það skyldi sýna sig, að rekstur 
einhvers bátsins gengi betur en búizt var við, þegar styrkupphæðirnar voru ákveðnar. 
Enn frem ur skal þess getið, að styrkurinn er m iðaður við núverandi vísitölu, og er 
réttmætt, að hann breytist til hækkunar eða lækkunar með henni.

Eins og kunnugt er, hefur flutningaþörfin verið svo inikil, Að ekki hefur orðið 
hjá því komizt að hafa fjölda báta og skipa í flutningum, til að létta undir með 
strandferðaskipunum. Var t. d. á s. 1. ári 31 bátur, fyrir utan strandferðaskipin og 
varðskipin, lengri og skemmri tíma á vegum útgerðarinnar, og fluttu þeir um 10 þús. 
smálestir. Var reynt að nota bátana til flutninga til hafna nálægt Reykjavík og Akur- 
eyri, en hin stærri skip i lengri leiðum. Vegna þess hefur verið haldið uppi föstum 
bátaferðum á Breiðafjörð og bátar einnig notaðir að mestu til Vestfjarða. Enn frem ur 
voru bátar notaðir til flutninga frá Akureyri, Siglufirði og Raufarhöfn á hafnir þar 
nálægt. Þá hefur v /s Þór verið að mestu í föstum ferðuin til Vestmannaeyja og 
stundum farið til Austfjarða.

Vildi ég lej'fa mér að mæla með því, að Skipaútgerðinni verði leyft að sjá fyrir 
flutningaþörfinni með svipuðum hætti einnig á þessu ári og taka til þess þau skip 
og báta, sem þörf krefur og fáanleg eru. Má annars gera ráð fyrir, að flutningavand- 
ræði valdi ófyrirsjáanlegum erfiðleikum.

22. janúar 1943.
í framhaldi af greinargerð varðandi flóabáta, dags. 19. þ. m., hefur oss nú bor- 

izt áætlun um rekstrarútgjöld m /s Fagraness (Djúpbátsins), þar sem Djúpbátsfé- 
lagið telur sig þurfa 200 þús. kr. styrk til rekstrar skipsins á þessu ári. Tel ég, að 
líkur bendi til, að hægt verði að komast af með 170 þús. kr., og færi þau rök fyrir, að 
árið 1941 var sæmilega góður bátur við Djúpið meiri hluta ársins, og þá voru tekjur 
af far- og farmgjöldum um 173 þús. kr. Síðan hafa far- og farmgjöld hækkað sem 
svarar að ineðaltali 37/f, og ætti því Fagranes, reiknað með svipuðu flutningamagni, 
að hafa 230—240 þús. kr. tekjur á árinu, og þess vegna ætti það, miðað við kostn- 
aðaráætlunina, að komast af með 150—160 þús. kr. styrk; en mér þykja sumir kostn- 
aðarliðirnir í rekstraráætluninni vera fulllágir og vil þess vegna mæla með því, að 
styrkurinn verði, eins og áður er sagt, 170 þús. kr.

Þá hefur nefndin óskað eftir áætlun um kostnað við rekstur fastra ferða milli 
Akraness og Reykjavíkur í því tilfelli, að Skipaútgerðinni yrði falið að hafa þær á 
hendi. Vil ég segja það, að mér er ómögulegt að gera neina áætlun um þær, sem er á 
rökum byggð, þar sem ég hef enga reynslu af þeim ferðum, nema þann stutta tíma, 
sem Skipaútgerðin hefur haft þær undanfarið. Virðist samkvæmt þeirri reynslu, að 
megi gera ráð fyrir tapi í ferðunuin, allt að 400 kr. á dag. Hins vegar má telja líklegt, 
að ferðirnar beri sig m ánuðina maí til septemer, þannig að halli yrði það, sem eftir 
er ársins, rúm  70 þús. kr.

Virðingarfyllst,
Pálmi Loftsson.

Til samvinnunefndar samgöngumála, Alþingi.


