
sþ. 390. Nefndarálit [1. mál]
um styrk til flóabáta og vöruflutninga.

Frá samvinnunefnd samgöngumála.

Nefndin hefur eins og áður fjallað um undirbúning tillagna um styrki til flóa-
báta og vöruflutninga. Hefur hún aflað sér upplýsinga og skýrslna um rekstur og
afkomu þessara samgöngutækja og notið þar aðstoðar forstjóra Skipaútgerðar rík-
isins eins og jafnan áður. Fylgir skýrsla hans með nefndarálitinu.

Um rekstrarafkomu flóabátanna á þessu ári er það að segja, að hún hefur orðið
mjög slæm. Ástæður þess eru einkum tvær: Í fyrsta lagi veruleg hækkun á kaup-
gjaldi, og í öðru lagi stórhækkað verðlag á olíum, varahlutum og öllu því, er lýtur
að viðhaldi véla og skipa. Hins vegar hafa bátarnir ekki getað aukið tekjur sínar
með hækkuðum far- og farmgjöldum til þess að mæta hinum aukna rekstrarkostnaði.
Eru þau víðast hvar orðin það há, a"ðógerlegt er að hækka þau.

Styrkjum til flóabátanna hefur s. 1. 5 ár verið haldið svo að segja óbreyttum.
Kemur það greinilega í ljós, ef athugaðar eru þær upphæðir, sem varið hefur verið
í þessu skyni á fjárlögum. Árið 1947 voru styrkirnir kr. 916200.00, 1948 kr. 912200.00,
1949 kr. 878000.00, 1950 kr. 958000.00 og árið 1951 kr. 975000.00.

Samkvæmt þeim upplýsingum, sem nú liggja fyrir, hefur orðið verulegur rekstr-
arhalli á mörgum flóabátanna. Er nú svo komið, að rekstur nokkurra þeirra mun
stöðvast algerlega, ef styrkur til þeirra fæst ekki hækkaður að mun. Nefndin hefur
því ekki komizt hjá að leggja til, að þeir verði hækkaðir allmikið og þar með komið
í veg fyrir stórfellt óhagræði, sem stöðvun flóabátaferða hefði í för með sér fyrir
athafnalíf og allan almenning í þeim byggðarlögum, sem byggja samgöngur sínar
að miklu leyti á þessum ferðum, ýmist allt árið að hluta þess.

Á síðasta Alþingi beindi samvinnunefnd samgöngumála þeim tilmælum til ríkis-
stjórnarinnar, að hún léti fram fara fyrir næsta þing ýtarlega rannsókn á því, hvernig
flóabátaferðunum verði ódýrast og hagkvæmast fyrir komið. Enn fremur að rann-



sökuð yrði flutningaþörf þeirra héraða, sem verst eru sett um samgöngur og aðdrætti
á landi og styrks hafa notið úr ríkissjóði.

Í samræmi við þessa tillögu nefndarinnar skipaði samgöngumálaráðuneytið 2.
april s. l. þriggja manna nefnd til þess að vinna umrætt verk. Starfaði hún á s. l.
sumri og skilaði áliti 20. september s. l. Hefur ráðuneytið sent samvinnunefndinni
það til athugunar.

Nefnd þessi safnaði ýtarlegum upplýsingum um rekstur og tilhögun flóabáta-
ferðanna og um flutninga á landi til þeirra héraða, sem styrks hafa notið til þeirra.
Niðurstaða hennar eru í stuttu máli sú, að hún telur, að unnt muni vera að fella
niður styrk til fimm flóabáta. Eru það þessir bátar: Vestmannaeyja- og Stokkseyrar-
bátur, Rangársandsbátur, Flateyjarbátur á Breiðafirði, Skógar strandar- og Langeyjar-
nesbátur og Húnaflóa- og Strandabátur.

Í þessu samband ber að geta þess, að milliþinganefndin ætlast til, að Stykkis-
hólmsbátur ræki eftirleiðis einn allar flóabátaferðir við Breiðafjörð.

Með því að fella niður styrki til fyrr greindra flóabáta gerir nefndin ráð fyrir
að spara megi 197 þús. kr., miðað við heildarstyrkupphæð í fjárlögum yfirstand-
andi árs.

Að öðru leyti hefur milliþinganefndin talið að halda yrði þessum samgöngum
í svipuðu horfi og nú er. Í áliti sínu ræðir hún þó nokkuð um minni háttar breyt-
ingar á fyrirkomulagi ferða einstakra flóabáta. Hún telur enn fremur nauðsynlegt
að halda áfram að styrkja þau héruð, sem verst eru sett um samgöngur á landi, til
vöruflutninga.

Segja má, að athuganir milliþinganefndarinnar séu mjög í samræmi við ýmsar
raddir, sem uppi hafa verið í samvinnunefnd samgöngumála undanfarin ár. En fram-
kvæmd tillagna í þessa átt hefur ævinlega strandað á mótmælum þingmanna hlut-
aðeigandi héraða og andmælum heiman úr þeim byggðarlögum sjálfum, sem rætt
hefur verið um að svipta styrkjum til flóabátaferða. Sú hefur einnig orðið niður-
staðan að þessu sinni. Nefndin hefur ekki talið fært að leggja til, að fylgt verði til-
lögum milliþinganefndarinnar um styrksviptingu 5 flótabáta. Hún fellst á, að Rangár-
sandsbátur, sem að vísu naut aðeins smávægilegs styrks, verði felldur niður. Frá
Vestmannaeyjum og úr héruðum Suðurlandsundirlendisins hafa borizt eindregnar
óskir um, að Stokkseyrarbáturinn verði rekinn áfram. Þá er talið, að ókleift sé að
láta Stykkishólmsbát taka að sér ferðir Skógarstrandar- og Langeyjarnesbáts, sök-
um þess að svo stór bátur eigi erfiðara með að athafna sig á ýmsum viðkomustöðum
hans en lítill bátur, sem verið hefur þar í förum.

Samkomulag hefur heldur ekki náðst um að fella niður ferðir Flateyjarbáts, sem
annazt hefur ferðir um norðanverðan Breiðafjörð, en fela þær síðar Stykkishólms-
bát. Virðist og auðsætt, að með þeirri fyrirkomulagsbreytingu gæti varla orðið um
mikinn sparnað að ræða, þar sem hækka yrði þá allverulega styrk til hins síðar-
nefnda.

Um Strandabátinn er það að segja, að samkvæmt upplýsingum samgöngu-
málaráðherra, þingmanns Strandasýslu, mun verða hægt að fella niður ferðir hans
á næstu árum, þegar vegagerð er fulllokið frá Hólmavík að Drangsnesi og hryggja
byggð í Kaldrananesi. Verður þá akfært alla leið þangað, og gæti lítill bátur þá ann-
annazt flutninga þaðan norður til hafnanna í Árneshreppi, sem er nyrztí hreppur
Strandasýslu.

Að öllu þessu athuguðu hefur samvinnunefndin ekki treyst sér til að fella niður
styrki til umræddra báta.

Um einstaka flótabáta og ferðir þeirra skal þetta tekið fram.

Breiðafjarðarsamgöngur :
Lagt er til, að styrkur til Flateyjarbáts hækki um 10 þús. kr. Rekstrarhalli hefur

verið á ferðum bátsins undafarin ár, og telja stjórnendur hans ómögulegt að halda
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ferðunum áfram án aukns stuðnings. Rekstur Stykkishólmsbátsins hefur hins vegar
gengið sæmilega, og er gert ráð fyrir, að styrkur hans verði óbreyttur. Enn fremur
er lagt til, að Skógar strandar- og Langeyjarnesbátur fái sama styrk og áður.

Ísafjarðarsamgöngur :
Sama skip og áður, m/s Fagranes, hefur annazt þessar samgöngur. Hefur

rekstur þess orðið óhagstæðari með hverju árinu, sem liðið hefur. Samkvæmt upp-
lýsingum í nefndaráliti milliþinganefndarinnar hefur rekstrarhalli s.Ltvö ár orðið
samtals nær 100 þús. kr. þrátt fyrir hinn háa ríkisstyrk, sem Djúpbáturinn h/f
hefur notið. Á þessu ári hefur einnig orðið mikill halli á rekstrinum. Er fyrirsjáan-
legt, að ókleift verður að halda þessum samgöngum uppi án mjög aukins styrks frá
ríkinu. Forstjóri Skipaútgerðar ríkisins hefur í tillögum sínum til nefndarinnar lagt
til, að hann verði hækkaður um 130 þús. kr. á næsta ári. Telur hann, að ekki verði
unnt að komast af með minni hækkun. Nefndin hefur þó ekki treyst sér til að hækka
framlagið til þess flóabáts svo mikið og leggur til, að hækkunin nemi 100 þús kr.

Enginn kostur er á að leggja þessar ferðir niður. Sveitirnar við Ísafjarðardjúp
sjá Ísafjarðarkaupstað að mestu fyrir mjólk. Flestar þeirra eru hins vegar með öllu
akvegalausar og geta því ekki komið afurðum sínum á markað með öðrum hætti
en sjóleiðis. Vetrarmánuðina er einnig nauðsynlegt að halda uppi ferðum milli ísa-
fjarðar og sumra kauptúnanna í Vestur-Ísafjarðarsýslu. Hafa bændur í Önundar-
firði selt töluvert af mjólk þangað undanfarin ár. Má og segja, að allar samgöngur
sveitanna við Djúp og Í norðurhreppum héraðsins byggist á ferðum Djúpbátsins.

Hugsanlegt væri að halda þessum ferðum uppi með minni bát en "Fagranesinu"
yfir vetrarmánuðina, eins og milliþinganefndin bendir á í áliti sínu. En þegar þess er
gætt, að verkefni hlyti þá að skorta fyrir stærra skipið þann tíma, er mjög óvíst um
hver sparnaður yrði af slíkri ráðstöfun.

Norðurlandssamgöngur:
Þar er lagt til, að Húnaflóa- og Strandabátur fái 18 þús. kr. styrkhækkun. Hefur

orðið 24 þús. kr. halli á ferðum hans á þessu ári. Telur útgerðarmaður bátsins ókleift
að halda rekstri hans áfram með þá skuld á bakinu og án hækkaðs framlags. Rekstur
Norðurlandsbátsins hefur einnig gengið mjög illa. Leggur nefndin til, að styrkur hans
hækki um 40 þús., en þar að auki verði honum veittur 30 þús. kr. aukastyrkur vegna
nauðsynlegrar viðgerðar, sem útgerð hans hefur enga möguleika á að kosta af eigin
rammleik.

Þá er lagt til, að styrkur Hríseyjarbáts verða hækkaður um 1 þús. kr., en auk
þess verði honum veittur 3'þús. kr. styrkur vegna viðgerðar, sem fram fór á honum
snemma á þessu ári. Að lokum er lagt til, að styrkur til Flateyjarbáts á Skjálfanda
hækki um 1 þús. kr.

Austfjarðasamgöngur :
Gert er ráð fyrir, að ferðir smábátanna, sem annast flutninga milli fjarða á

Austfjörðum, verði með svipuðu fyrirkomulagi og áðU:r. Lagt er til, að styrkir til
flestra þeirra hækki smávægilega. Þannig er gert ráð fyrir, að styrkur til Loðmund-
arfjarðarbáts hækki um 4 þús. kr. Bátur þessi fékk á þessu ári 10 þús. kr. vélar-
styrk. Verður heildarfjárveiting til hans nú því 6 þús. kr. lægri en á yfirstandandi
ári. Styrkur til Mjóafjarðarbáts er hækkaður um 2500 kr., og lagt er til, að Eski-
fjarðarbátur fái 5 þús. kr. vélastyrk.

Suðurlandsskip :
Alþingi hefur fyrir löngu viðurkennt sérstöðu Skaftafells sýslna í samgöngu-

málum. Mestur hluti þessara víðlendu héraða er algerlega hafniaus og getur því
ekki notið strandferða eins og flest önnur byggðarlög landsins. Hefur því verið
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veittur nokkur styrkur til þess að greiða niður flutningskostnað á hinni löngu leið
frá Reykjavík til Víkurkauptúns.

Í áliti milliþinganefndarinnar er frá því skýrt, að flutningskostnaður Vestur-
Skaftfellinga sé 83-268 kr. hærri á tonn en til þeirra héraða á landinu, sem þó
verða að nota dýrar flóabátaferðir frá höfnum strandferðaskipanna. Hefur þá
verið dreginn frá flutningastyrkur sá, sem Vestur-Skaftfellingar njóta og er frá
50-65 kr. á hvert tonn þeirra nauðsynja, sem styrkurinn nær til.

Um ástæður til þess, að flutningskostnaður hefur aukizt stórkostlega til þessara
héraða, þarf ekki að fjölyrða. Svo augljósar eru þær. Samvinnunefndin hefur ekki
talið sér annað fært en að leggja til nokkra hækkun á flutningastyrknum. Leggur
hún til, að hann hækki um 30 þús. kr.

Enn fremur leggur hún til, að styrkur til vöruflutninga til Öræfa hækki um
7 þús. kr., en þeir flutningar fara nú að verulegu leyti fram flugleiðis og eru eins og
að líkum lætur mjög dýrir.

Faxaflóasamgöngur :
Nokkur undanfarin ár hefur verið unnt að halda uppi ferðum milli Reykja-

víkur, Borgarness og Akraness án ríkisst yrkja. Hefur m/s Laxfoss, sem er stærsti
og fullkomnasti flóabátur landsins, annazt þessar ferðir. En nú er svo komið, að
einnig þessar samgöngur eru reknar með stórfelldum halla. Hófst þessa árs rekstur
h/f Skallagríms, sem annast útgerð Laxfoss, með rúmlega 140 þús. kr. yfirfærðu
tapi. Hafði félagið þá einnig eytt öllum varasjóði sínum, sem var um 200 þús. kr.
Þá hefur kostnaður vegna vélaviðgerðar og varahluta í vél skipsins orðið nær 100
þús. kr. á þessu ári. Samtals gerir stjórn félagsins ráð fyrir, að óumflýjanlegt tap á
rekstri Laxfoss á þessu ári verði nær 260 þús. kr. Hefur hún skýrt nefndinni frá því,
að hún sjái sig neydda til að hætta ferðunum, ef félaginu verði ekki veittur styrkur
sem nemur þessum rekstrarhalla.

Augljóst er, að ekki verður hjá því komizt að styrkja þessar samgöngur, ef ferðir
Laxfoss eiga ekki að falla niður til mikils óhagræðis fyrir þau byggðarlög, sem
þeirra njóta. Hefur nefndin því lagt til, að h/f Skallagrími verði veittur 100 þús. kr.
styrkur vegna rekstrar Laxfoss á næsta ári.

Enn fremur hefur hún talið óumflýjanlegt að flytja tillögu um, að ríkisstjórn-
inni verði heimilað að greiða félaginu 100 þús. kr. styrk vegna vélaviðgerða á árinu
1951. Virðist þetta vera lágmarksaðstoð til þess að þessum ferðum verði haldið uppi.

Samkvæmt tillögum nefndarinnar áætlar hún styrk til flóabátaferða og vöru-
flutninga í fjárlögum ársins 1952 samtals kr. 1323000. Er það 348 þús. kr. hærra
en í fjárlögum þessa árs. Sprettur þessi mikla hækkun framlaga til þessarar nauð-
synlegu þjónustu, eins og áður er getið, af því, að rekstrarkostnaður flóabátanna
hefur aukizt stórkostlega af völdum hækkaðs kaupgjalds og aukinnar dýrtíðar. Enn
fremur hefur styrkjunum verið haldið mjög niðri undanfarin ár, á sama tíma sem aðrir
útgjaldaliðir fjárlaga hafa hækkað stórlega eða jafnvel margfaldazt. Það er skoðun
samvinnunefndarinnar, að minni hækkun styrkjauna en sú, sem hér er gert ráð
fyrir, nægi alls ekki til þess, að flóabátaferðunum verði haldið uppi í samræmi við
þarfir þeirra héraða, sem þeirra njóta.

Nefndin leggur til, að styrksupphæðin skiptist þannig:
Djúpbátur /........ kr.
Húnaflóa- og Strandabátur .
Norðurlandsbátur .

Sami, styrkur vegna viðgerðar .
Hriseyjarbátur .

Sami, styrkur vegna viðgerðar .
Flateyjarbátur á Skjálfanda .
Loðmundarfjarðarbátur .
Mjóafjarðarbátur .

340000.00
100000.00
260000.00
30000.00
7000.00
3000.00

12000.00
10000.00
16000.00
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Eskifjarðarbátur .
Sami, styrkur vegna vélakaupa .

Berufjarðarbátur .
Suðurlandsskip .
Myrabátu'r í Faxaflóa .
Flateyjarbátur, venjulegar ferðir .

Sami, vikulegar ferðir Flatey-Brjáns-
lækur-Kinnarstaðir .

Stykkishólmsbátur .
Skógarstrandar- og Langeyjarnesbátur ..
Patreksfjarðarbátur .
Til bátaferða í A.-Skaftafellssýslu og vöru-

flutninga til Öræfa .
Vestmannaeyja-Stokkseyrarbátur .
Til h/f Skallagr. vegna ferða m/s Laxfoss-----------------

Samtals

kr. 18000.00
5000.00
4000.00

130000.00
2500.00

30000.00

35000.00
85000.00
11000.00
2500.00

42.000.00
80000.00

100000.00

kr. 1323000.00

Alþingi, 10. des. 1951.

Sigurður Bjarnason,
form. Nd.-nefndar, frsm.

Jón Gíslason,
fundaskr. Nd.-nefndar.

Ásgeir Bjarnason.
Magnús Jónsson.
Lúðvík Jósefsson.

Sigurður Ó. Ólafsson,
form. Ed.-nefndar.
Karl Kristjánsson,

fundaskr. Ed.-nefndar.
Vilhjálmur Hjálmarsson.
Steingr. Aðalsteinsson.

Þorst. Þorsteinsson.

Fylgiskjal.

SKIPAÚTGERÐRíKISINS
Reykjavík, 19. nóv. 1951.

Samkvæmt ósk háttvirtrar samvinnunefndar samgöngumála leyfi ég mér hér
með að senda skýrslu í stórum dráttum um rekstur flóabátanna á yfirstandandi ári.

Djúpbáturinn:
Eins og áður hefur h/f Djúpbáturinn á Ísafirði annazt flóabátaferðir um

Djúpið og nágrenni með bát sínum Fagranesi. Hefur báturinn siglt eftir fastri áætlun
og ferðum verið hagað eins og undanfarin ár. Samkvæmt bráðabirgða rekstrarreikn-
ingi hefur orðið mikill rekstrarhalli á bátnum, og þegar við bætist, að halli hefur
verið á rekstri bátsins á undanförnum árum, er sýnt, að auka verður styrk til þessa
báts allríflega, ef hann á að geta haldið áfram á næsta ári.

Húnaflóa-Stranda bátur:
Bátur. þessi hefur ferðir um vestanverðan Húnaflóa. Voru venjulega farnar 2

ferðir á viku milli Ingólfsfjarðar og Hólmavíkur með viðkomum á öllum milliliggj-
andi stöðum. Alls hafði báturinn 440 viðkomur og flutti um 470 farþega, auk þess
nokkuð af pósti og öðrum flutningi. Síldaraflinn brást á þessu sumri eins og áður,
og var því verkefni bátsins of lítið til þess að tekjurnar nægðu fyrir rekstrarkostn-
aði, og hefur því orðið tilfinnanlegt tap á rekstrinum, eða í kringum 24 þús. kr.

Norðurlandsbéturj
Steindór Jónsson útgerðarmaður á Akureyri hefur eins og undanfarin ár séð

um ferðir þessa flóabáts með bát sínum Drang (74 lestir). Sigldi báturinn eftir fastri
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áætlun, og var ferðunum hagað eins og á undanförnum árum. Fjárhagslega hefur
rekstur bátsins gengið mjög erfiðlega og það svo, að áætlað er samkvæmt bráða-
birgða rekstraryfirliti, að hallinn á rekstrinum verði minnsta kosti 35 þús. kr. Er
því auðsætt, að hækka verður styrk til þessa báts allverulega, ef hann á að ganga á
næsta ári.

Hríseyjarbáturt
Bátur þessi er eins konar ferja, sem gengur milli Hríseyjar og lands. Eru venju-

lega farnar 2 fastar ferðir í viku og svo aukaferðir, þegar þurfa þykir. Eru þessar
ferðir aðallega í sambandi við bifreiðaferðir til og frá Akureyri. Mun báturinn hafa
flutt um 700 farþega, það sem af er árinu. Fjárhagsafkoma bátsins er fremur léleg,
enda þurfti dýra viðgerð á bátnum í byrjun ársins.

Flateyjarbátur á Skjálfanda.
Bátur þessi gengur milli Flatey jar á Skjálfanda og Húsavíkur. Er venjulega

farin ein föst ferð í viku' og svo aukaferðir. eftir því sem þurfa þykir. Oddviti Flat-
eyjarhrepps hefur umsjá með, að ferðir þessar komi að sem mestum notum fyrir
Flateyinga. Uppgjör hefur ekki borizt fyrir bát þennan, svo að um rekstrarafkom-
una verður ekki sagt með vissu, en frekar má gera ráð fyrir, að hún sé ekki sem
álitlegust.

Loðmundarfjarðarbátur ;
Bátur þessi hefur ferðir milli Loðmundarfjarðar og Seyðisfjarðar. Kaupfélag

Austfjarða á Seyðisfirði hefur umsjá með ferðum þessum. Eru venjulega farnar 2
fastar ferðir á mánuði yfir sumarmánuðina og aukaferðir, þegar þess gerist sér-
staklega þörf. Engin skýrsla er enn þá komin um rekstrarafkomu þessara ferða.
En samkvæmt þeim upplýsingum, sem fyrir liggja, má búast við, að styrkurinn
þurfi að hækka nokkuð.

Mjóafjaroarbátur~
Bátur þessi gengur milli Mjóafjarðar og Neskaupstaðar og fer einnig nokkrar

ferðir til Seyðisfjarðar. Hreppsnefnd Mjóafjarðarhrepps hefur umsjá með, að ferð-
irnar komi að sem beztum notum fyrir Mjófirðinga. Rekstrarreikningar fyrir bát-
inn eru ekki komnir enn þá, en samkvæmt upplýsingum, sem fyrir liggja, er talið
fullvíst, að styrkurinn þyrfti að hækka eitthvað.

Eskifjarðarbátur :
Bátur þessi gengur milli Búðareyrar og Eskifjarðar annars vegar og Hafraness

hins vegar, aðallega til þess að koma Fáskrúðsfirði í bifreiðasamband við Austur-
og Norðurland, enda er ferðum bátsins hagað í samræmi við ferðir bifreiða til og
frá Austurlandi. Garðar Jónsson útgerðarmaður á Reyðarfirði hefur eins og undan-
farið séð um þessar ferðir með bát sínum Heklu (10 lestir). Mun rekstur þessa báts
ekki hafa gengið sem verst. Hins vegar kvartar eigandi bátsins mjög undan skuld,
sem hvílir á bátnum vegna vélakaupa í hann á árinu 1949, sem honum hefur enn
ekki tekizt að greiða niður.

Berufjarðarbátur :
Ferðir þessa báts eru frá Djúpavogi að Stakk á Berufjarðarströnd í sambandi

við bifreiðaferðir til og frá Austurlandi. Er ekki annað vitað en ferðir þessar hafi
gengið eins og til stóð.

Mýrabátur í Faxaflóa:
Enginn sérstakur bátur hefur verið í þessum ferðum, heldur hafa bændur á

Mýrum, sem hafa trillubáta, séð um ferðirnar og styrknum skipt á milli þeirra, og
hefur það verið látið ganga í gegnum alþingismann kjördæmisins.
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Flateyjarbátur á Breiðafirði:
Bátur þessi gengur um norðanverðan Breiðafjörð, og annast h/f Norðri í Flatey

ferðirnar með bát sínum Konráð (18 lestir). Var siglt eftir fastri áætlun og ferðum
hagað eins og á undanförnum árum og einnig farnar aukaferðir. þegar þurfa þótti.
Samkvæmt bráðabirgða rekstraruppgjöri, sem fyrir liggur, mun verða í kringum
10 þús. kr. halli á rekstri bátsins. A undanförnum árum hefur orðið nokkur halli
á rekstri þessa báts, og má Því segja, að fjárhagur hans sé mjög slæmur.

Stykkishólms bátur:
Bátur þessi gengur um sunnanverðan Breiðafjörð, og hefur kaupfélagið í Stykk-

ishólmi séð um ferðirnar með bát sinum Baldri (38 lestir). Hefur verið siglt eftir
fastri áætlun og ferðunum hagað eins og undanfarin ár, en þess á milli farnar
aukaferðir, eftir því sem þurfa þótti og tími vannst til. Reikningar yfir rekstur
bátsins eru enn ekki fyrir hendi, en samkvæmt þeim upplýsingum, sem fyrir liggja,
mun reksturinn hafa gengið allsæmilega, og ætti væntanlega ekki að þurfa að hækka
styrkinn fyrir næsta ár.

Skógarstrandar- og Langeyjarnesbátur:
Oddur Valentínusson hafnsögumaður í Stykkishólmi hefur haft þessar ferðir á

hendi. Hafa þær verið farnar eftir föstum áætlunum og auka ferðir, þegar þurfa
þótti. Skýrslu vantar enn yfir, hvernig ferðir þessar hafa gengið fjárhagslega.

Patreksfjarðarbátur :
Ferðir þessa báts eru milli Vatneyrar, Örlygshafnar og Hvalskers. Er styrkur-

inn ætlaður til að létta undir með mjólkurflutningum bænda á þessari leið. Hefur
alþingismaður kjördæmisins og oddviti Patreksfjarðarhrepps umsjá með, að styrk-
urinn komi að tilætluðum notum.

Stokkseyrar- Vestmannaeyja bátur:
Bátur þessi gengur milli Vestmannaeyja og Stokkseyrar yfir sumarmánuðina.

Mótorbáturinn Gísli Johnsen hefur eins og undanfarið verið í ferðum þessum. Voru
farnar 46 ferðir og í þeim fluttir rúmI. 700 farþegar og ca. 120 tonn af ýmsum varn-
ingi, 222 sauðkindur og 8 stórgripir. Nokkur halli hefur orðið á rekstri bátsins, en
þó ekki tilfinnanlega mikill.

Rangársanda bátur:
Styrkur til Rangársandsbáts var ætlaður til ferða milli Rangársands og Vest-

mannaeyja, en enginn bátur hefur um árabil verið í þessum ferðum, heldur hefur
styrkurinn eða hluti af honum stundum verið notaður til að létta undir með flutn-
ingum bænda milli Rangársands og Vestmannaeyja, þegar um slíka flutninga hefur
verið að ræða, og hefur sýslumaðurinn í Rangárvallasýslu séð um úthlutunina á
styrknum.

, Eins og sjá má af þessu stutta yfirliti, hefur fjárhagshlið á rekstri flóabát-
anna á þessu ári gengið mjög illa og engar líkur fyrir, að úr rætist í því efni á næsta
ári. Orsökin til þessa bágborna ástands er, eins og nefndinni mun kunnugt, fyrst
og fremst hin ört vaxandi hækkun á öllum rekstrarkostnaði skipa og svo sam-
dráttur í öllum flutningum vegna minnkandi kaup getu og í þriðja lagi vaxandi
samkeppni alls konar flutningatækja, sem grípa inn í á stuttum leiðum.

Virðingarfyllst,

Skipaútgerð ríkisins.
Pálmi Loftsson.

Til samvinnunefndar samgöngumála, Reykjavík.
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