
sþ. 312. Nefndarálit [1. mál]
um styrk til flóabáta og vöruflutninga.

Frá samvinnunefnd samgöngumála.

Nefndin hefur nú eins og undanfarið annazt undirbúning tillagna um styrki til
flóabáta og vöruflutninga. Í því starfi hefur hún aflað sér upplýsinga um rekstur,
afkomu og efnahag þessara samgöngufyrirtækja í samvinnu við forstjóra Skipaút-
gerðar ríkisins.

Um rekstrarafkomu flóabátanna á árinu 1953 er það að segja, að hún hefur verið
nokkuð misjöfn. Sumir bátanna hafa bjargazt sæmilega með þann styrk, sem þeir
hafa. Hjá öðrum hefur orðið nokkur halli og hjá sumum allverulegur.

Enda þótt nefndin hafi með aðstoð Skipaútgerðarinnar reynt að afla sér full-
kominna upplýsinga um rekstur allra bátanna, brestur þó nokkuð á, að henni hafi
tekizt það. Nefndin hefur því samþykkt að beina þeirri áskorun til samgöngumála-
ráðuneytisins, að það feli sérstökum manni að rannsaka á næsta ári allan rekstur
flóabátanna með tilliti til þess, að sem gleggst vitneskja fáist um hag og afkomu
bátanna.

Samkvæmt tillögum nefndarinnar er lagt til, að flóabátaferðunum verði it næsta
ári hagað með svipuðum hætti og undanfarin ár. ÞÓ er gert ráð fyrir, að rekstur
tveggja þeirra, Húnaflóa- og Strandabáts og Eskifjarðarbáts. verði felldur niður.
Verður gerð nánari grein fyrir ástæðum þess hér it eftir.

Um rekstur einstakra flóabáta og ferðir þeirra skal þetta tekið fram:

Breiðafjarðarsamgöngur :
Lagt er til, að rekstrarstyrkur til Flateyjarbáts hækki um 20 þús. kr. Hefur rekst-

ur bátsins gengið mjög illa á þessu ári, og hefur verið farið fram á mikla hækkun á
styrk til hans. Hefur nefndin komið nokkuð til móts við þær óskir. Leggur hún nú
til, að styrkupphæð til hans verði veitt í einu lagi til vikulegra ferða frá Flatey með
viðkomu í eyjum og á höfnum við norðanverðan Breiðafjörð samkvæmt fastri áætlun.

Um samgöngurnar við sunnanverðan Breiðafjörð er það að segja, að Stykkis-
hólmsbátur fer nú fram á mikla styrkhækkun. Hefur hlutafélagið, sem rekur bátinn,
nú orðið að kaupa nýjan og stærri bát til þess að annast ferðirnar, en óumflýjan-
legt er talið að skipta um vél í honum. Nefndin hefur ekki talið unnt að komast hjá að
verða við þessum óskum að nokkru leyti. Leggur hún því til, að rekstrar styrkur báts-
ins verði hækkaður um 25 þús. kr. og 20 þús. Iu. verði veittar til vélakaupa. Er það
í samræmi við það, sem tíðkazt hefur gagnvart mörgum öðrum flóabátum á undan-
förnum árum.

Styrkur til Skógarstrandar- og Langeyjarnesbáts leggur nefndin til að verði
óbreyttur.

ísafjarðarsamgöngur :
Sama skip hefur annazt þær ferðir og undanfarin ár. Hefur rekstur þess gengið

sæmilega á árinu. Heildarstyrkveiting til þessa flóabáts á þessu ári var 430 þús. kr.,
þar af 50 þús. kr. upp í rekstrarhalla undanfarinna ára og 40 þús. kr. til vélakaupa.
Nefndin leggur nú til, að rekstrarstyrkur bátsins verði 350 þús. kr. á næsta ári og
enn fremur verði veittar 20 þús. kr. til viðgerðar á m/s Fagranesi.

Norðurlandssamgöngur:
Húnaflóa- og Strandabátur, sem annast ferðir milli hafna í Strandasýslu, hefur

nú verið seldur, og enginn bátur hefur enn þá verið fenginn í hans stað. Hefur nefndin
því í samráði við þingmann kjördæmisins lagt til, að styrkur til hans verði relldur
niður á næsta ári. En samkvæmt ósk þingmannsins og í samráði við hv. fjvn. er lagi
til, að hluta þess styrks, sem nefndur bátur naut, verði varið til samgöngubóta á landi
í Strandasýslu. Hefur verið rætt um, að honum verði varið til framkvæmda við SeI-
strandarveg, sem koma mun kauptúninu á Drangsnesi í akvegasamband. og Gjögur-
veg, sem liggur frá Ingólfsfirði að Gjögri. Reynslan verður svo að skera úr um það,
hvort nauðsynlegt verður að taka upp rekstur þessa flóabáts að nýju.

Styrkur vegna flóabátaferða í Strandasýslu lækkar samkvæmt tillögum nefndar-
innar um 30 þús. kr.



Norðurlandsbátur, sem gengur um Eyjafjörð og Skagafjörð, ifékk á þessu ári ~nfl
þús. kr. styrk. Leggur nefndin til, að styrkupphæð hans hækki um 20 þús. kr. Telur
útgerðarmaður bátsins sig ekki geta komizt af með lægri styrkupphæð. Haganes-
víkurbátur fái sama styrk og á s. 1. ári. Hins vegar er lagt til, að styrkur Hríseyjarbáts
verði hækkaður um 1 þús. kr. og styrkur til Flateyjarbáts á Skjálfanda um (j þús. kr.
Hefur eigandi þess báts flutzt búferlum til Húsavíkur, og gerir það rekstur bátsins
allmiklu dýrari. En ókleift hefur reynzt að fá annan bát í Flatey, sem fær væri um að
halda þessum ferðum uppi.

Austfjarðasamgöngur :
Þar er lagt til, að styrkur til Loðmundarfjarðarbáts verði óbreyttur, en styrkur

til Mjóafjarðarbáts hækki um 2 þús. kr. Hins vegar er lagt til, að styrkur til Eski-
fjarðarbáts falli niður, þar sem ferðir hans eru nú óþarfur orðnar vegna nýs akvegar,
sem fullnægir flutningaþörfinni milli þeirra byggðarlaga, sem hann hélt uppi ferðum
til. Styrkur til Berufjarðarbáts er lagt til að verði óbreyttur.

Suðurlandsskip :
Eins og kunnugt er, hefur um langt skeið verið veittur nokkur styrkur til þess

að greiða niður flutningskostnað á hinni löngu og erfiðu leið frá Reykjavík til Vestur-
Skaftafellssýslu. Með því hefur Alþingi viðurkennt sérstöðu þessara algerlega hafn-
lausu byggðarlaga, sem engra samgangna njóta á sjó.

Fyrir atbeina sýslunefndar Vestur-Skaftafellssystu réðst aðalsérleyfishaf'inn á

leiðinni Reykjavík-Kirkjubæjarklaustur í kaup á snjóbíl á s. 1. ári til notkunar við
vetrarflutninga í sýslunni. Er að því samgöngutæki mikið öryggi fyrir sýslubúa. Var
nú sótt um 25 þús. kr. styrk í eitt skipti fyrir öll vegna þessa öryggistækis. Varð
nefndin við þeirri beiðni og leggur til, að styrkurinn til Suðurlandsskips hækki um
þessa upphæð.

Þá er gert ráð fyrir, að styrkur til vöruflutninga í Austur-Skaf'tafellssýslu hækki
um 3 þús. kr.

Enn fremur leggur nefndin til, að styrkur til Vestmannaeyja- og Stokkseyrarbúts
verði óbreyttur. Hefur bæjarstjórn Vestmannaeyja, þingmaður kaupstaðarins og
þingmenn Árnesinga eindregið óskað, að ferðum þessa báts verði haldið uppi fram-
vegis.

Faxaflóasamgöngur :
Síðan m/s Laxfoss strandaði og ónýttist í janúarmánuði 1951, hafa þessar sam-

göngur verið miklum vandkvæðum bundnar. Hefur h/f Skallagrímur, sem annast
þær, orðið að nota dýr leiguskip til hinna nauðsynlegu samgangna milli Reykjavíkur,
Akraness og Borgarness.

Á þessu ári hefur félagið 200 þús. kr. rekstrarstyrk til ferðanna samkvæmt tillögum
samvinnunefndarinnar. Nú hefur sjórn félagsins farið fram á, að því verði veittur
360 þús. kr. rekstrarstyrkur. Telur hún ókleift að halda ferðunum uppi með minna en
30 þús. kr.rekstrarstyrk á mánuði.

Nefndin treystir sér ekki til að taka svo háa styrkupphæð upp í tillögur sínar.
Leggur hún til, að félaginu verði veittur 200 þús. kr. styrkur. Enn fremur hefur hún
lagt til við fjvn., að tekin verði upp brtt. um að heimila ríkisstjórninni að veita h/f
Skallagrímí allt að 100 þús. kr. viðbótar styrk, ef brýna nauðsyn beri til, til þess
að þessum nauðsynlegu samgöngum verði haldið uppi.

Nefndin lítur svo á, að meðan félagið hefur ekki fengið nýtt og hentugt skip til
ferðanna, sé um millibilsástand að ræða, sem óumflýjanlegt sé að fleyta þessum sam-
göngum yfir.
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Samkvæmt tillögum samvinnunefndarinnar áætlar hún styrk til flóabátaferða
og vöruflutninga á næsta ári samtals 1(\07500 kr. Er það 3500 kr. hærra en á því ári,
sem nú er að líða.

Nefndin leggur til, að styrkupphæðin skiptist þannig:
Djúpbátur kr.
Húnaflóa- og Strandabátur .
Norðurlandsbátur .
Haganesvíkurbátur .
Hríseyjarbátur .
Flateyjarbátur á Skjálfanda .
Loðmundarfjarðarbátur .
Mjóafjarðarbátur .
Berufjarðarbátur .
Suðurlandsskip .
Mýrabátur í Faxaflóa .
Flateyjarbátur til vikulegra ferða frá Flatey með viðkomu í eyjum
og á höfnum við norðanverðan Breiðafjörð samkv. áætlun .
Stykkishólmsbátur .
Sami, styrkur vegna vélakaupa .
Skógar strandar- og Langeyjarnesbátur .
Patreksfjarðarbátur .
Til bátaferða í A-Skaftafellssýslu og vöruflutninga til Öræfa .
Vestmannaeyja- og Stokkseyrarbátur .
Til h/f Skallagríms vegna ferða um Faxaflóa .

370000,1)0
100000.00
330000.00

6000.00
11000.00
20000.00
12000.00
20000.00
5000.00

170000.00
3000.00

90000.00
110000.00
20000.00
13000.00
2500.00

45000.00
80000.00

200000.00

Samtals kr. 1 607 500.00

Alþingi, 14. des. 1953.

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

Ásgeir Bjarnason,
funda skr. Nd.-nefndar.

Sigurður O. Olafsson,
form.Ed.-nefndar.

Andrés Eyjólfsson,
fundaskr. Ed-nefndar.

Jón Kjartansson. Eiríkur Þorsteinsson.
Vilhjálmur Hjálmarsson. Emil Jónsson.

H. Guðmundsson.
Magnús Jónsson.

:Fylgiskjal.

Samkvæmt ósk háttvirtrar samvinnunefndar samgöngumála í sambandi við
undirbúning fjárlaga fyrir 1954 leyfum vér oss hér með að leggja fram eftirfarandi
yfirlitsgreinargerð varðandi rekstur flóabáta :

Djúpbáturinn:
Á yfirstandandi ári hefur h/f Djúpbáturinn á ísafirði eins og áður annazt flutn-

inga um Ísafjarðardjúp og nágrenni að mestu með bát sínum, Fagranesi, sem er 70
tonn að stærð með 240 ha. aðalvél. Á árinu 1952 voru eigin tekjur bátsins að með-
töldum tekjum fyrir upp-og útskipun 547 þús. kr. Var sæmileg útkoma á rekstrinum
á árinu, enda hafði styrkur úr ríkissjóði verið hækkaður úr 240 þús. kr. (1951) í 340
þús. kr. (1952), og flutningsgjaldataxtar bátsins voru einnig hækkaðir í maí/júní
1952 nokkurn veginn sem hér greinir: Fargjöld 25% og farmgjöld 20%. Upp- og út-
skipunargjöld hafa hins vegar ekki verið hækkuð síðan í júní 1951, voru þá hækkuð
um 30%.
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A yfirstandandi ári sýnist oss, að jafnhár styrkur til bátsins hefði átt að nægja,
þar eð hækkun sú á flutningsgjöldum, sem ákveðin var í maí/júní 1952 gilti fyrir
allt árið 1953, en fjárveiting til bátsins á yfirstandandi ári var þó 430 þús. kr. að með-
töldum styrk til vélarkaupa, að upphæð 40 þús. kr.

Virðist því útgerð bátsins á þessu ári fá töluverðan tekjuafgang, og má segja,
að það sé sanngjarnt vegna mikils taps á fyrri árum.

Útgerð Djúpbátsins sækir nú um 350 þús. kr. rekstrarstyrk fyrir 1954, og enn
fremur fer útgerðin fram á 50 þús. kr. fjárveitingu til þess að byggja nýtt stýrishús
á m/b Fagranes. Sýnist oss nefnd umsókn um rekstrarstyrk vera eðlileg, miðað við
óbreytta flutningsgjaldataxta, en að því er snertir fjárveitingu til að endurnýja
stýrishús bátsins, þá viljum vér taka fram, að eðlilegast væri, að útgerðarstjórnin
tæki lán í banka til þeirra framkvæmda. Sé slíkt lán samt ekki fáanlegt, verður vænt-
anlega að leggja fram fé úr ríkissjóði, og mundum vér þá telja réttast, að það yrði sem
veðlán" enda teljum vér, að hverfa beri frá þeirri braut að veita beina styrki til
endurbyggingar eða endurnýjunar á bátum, sem ríkið er ekki beinlínis eigandi að. El'
augljóst, að slíkar styrkveitingar leiða brátt út á hálar brautir.

Norðurlandsbátur:
Bátur þessi hefur fastar áætlunarferðir á milli Hrísey jar og Litla-Árskógssands

Skagafjörður og höfuðstöð Akureyri. Hefur Steindór Jónsson útgerðarmaður á Akur-
eyri í mörg ár annazt þessar strandferðir með m /b Drang, sem er 74 br. tonn með
200 ha. aðalvél. ,

A árinu 1952 voru eigin tekjur þessa báts 548 000.00 kr., en ríkissjóðsstyrkur á
því ári nam 290 000.00. A yfirstandandi ári er styrkurinn 310 000.00 kr., en farið er
fram á 30 þús. kr. hækkun fyrir árið 1954, og sýnist oss sú beiðni sanngjörn, ef flutn-
ingsgjaldataxtar eru látnir haldast óbreyttir.

Hríseyjarbátur :
Bátur þessi hefur fastar áætlunarferðir á milli Hrísey jar og Litla-Árskógssands

árið um kring. Hefur 5 tonna trillubátur, Sævar, annazt þessar ferðir undir eftirliti
oddvita Hríseyjarhrepps. Farnar voru áætlunarferðir sem hér greinir: Ein viku-
lega í janúar, tvær vikulega í febr./maí, fjórar vikulega í júní /sept., tvær vikulega
í okt.Zdes.

Báturinn fer stundum aukaferðir. svo sem til Dalvíkur og inn til Akureyrar.
Eigin tekjur bátsins á árinu 1952 námu 36 þús. kr., styrkur frá sýslusjóði 3500.00 kr.,
styrkur úr ríkissjóði 10000.00 kr., en Hríseyjarhreppur greiddi mismuninn, rúmlega
8000.00 kr. A yfirstandandi ári er styrkur á fjárlögum til bátsins 10000.00 kr., og er
farið fram á ekki minni styrk fyrir næsta ár, en með því að dýrtíð hefur heldur vaxið,
leggjum vér til að hækka styrkinn upp í 11 þús. kr.

Oddviti Hríseyjarhrepps upplýsir, að skipta þurfi um vél i nefndum bát á næsta
ári, og mun kostnaður við það verða 40~45 þús. kr. Fer oddvitinn fram á allveru-
legan styrk vegna þessa, en tiltekur þó ekki upphæð.

Flateyjarbátur á Skjálfanda:
Bátur þessi hefur fastar áætlunarferðir á milli Flatey jar á Skjálfanda og Húsavík-

ur árið um kring, og eru ferðirnar að forfallalausu farnar 1. og 15. hvers mánaðar.
M/b Hrönn, 15 br. tonn með 60-72 ha. aðalvél, hefur annazt ferðir þessar undir eftir-
liti oddvita Flateyjarhrepps. A árinu 1952 fór báturinn 24 póstferðir og 8 aukaferðir.
Ríkisstyrkur á því ári var 13 þús. kr., en eigin tekjur bátsins samkvæmt skilagrein
kr. 12018. Á yfirstandandi ári var ríkisstyrkurinn 14 þús. kr., en eigin tekjur sam-
kvæmt skilagrein oddvita hafa verið frá 1. jan. til 30. sept. kr. 5409.00 í 18 ferðum.
Erfitt þykir að geyma bátinn við Flatey yfir veturinn, og er nú eigandinn fluttur með
bátinn til Húsavíkur, en þetta verður til þess, að báturinn þarf að fara helmingi fleiri
ferðir á milli Húsavíkur og Flatey jar en áður til þess að gera Flateyingum líkt gagn.
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Hefur í þessu sambandi verið farið fram á að fá ríkisframlagið hækkað upp í allt að
20 þús. kr.

Loðm undarfjarðarbátur :
Bátur þessi er í förum milli Seyðisfjarðar og Loðmundarfjarðar, og er það m/b

Njörður, 10 br. tonn með 48 ha. aðalvél. sem annazt hefur ferðirnar undir eftirliti
Kaupfélags Austfjarða á Seyðisfirði. Ætlazt hefur verið til, að farnar væru 2 áætlun-
arferðir á mánuði yfir sumarið, maí/okt, og aukaferðir eHir þörfum.

Samkvæmt upplýsingum frá Kaupfélagi Austfjarða í fyrra mánuði hafði báturinn
þá farið 13 áætlunarferðir og 15 aukaferðir til Loðmundarfjarðar fram til mánaða-
móta okt.z'nóv. á þessu ári, og einnig hafði báturinn farið 5 ferðir til Húsavíkur. Eigin
tekjur bátsins fyrir flutninga í þessum ferðum námu kr. 5040.00. Styrkur til þessara
ferða á yfirstandandi ári er 12 þús. kr. og er farið fram á óbreyttan styrl e.

Mjóafjarðarbátur :
Bátur þessi gengur vikulega mestan hluta ársins á milli Mjóafjarðar og Neskaup-

staðar og fer aukaferðir þess á milli eftir þörfum og ástæðum. Hefur m/h Marscelie,
7 br. tonn með 32 ha. aðalvél. annazt ferðir þessar að undanförnu.

Á yfirstandandi ári var veittur 18 þús. kr. ríkisstyrkur til þessa báts, og upplýsir
oddviti, að styrknum hafi verið ráðstafað á þann hátt að semja um 53 áætlunarferðir
við eiganda bátsins. Farnar voru 40 ferðir til októberloka, og námu tekjur af far- og
farmgjöldum í þessum ferðum kr. 9300.00. Auk þess hafði báturinn nokkrar tekjur
fyrir aukaferðir, 200-300 kr. fyrir ferðina. Styrkur á fjárlögum til nefnds báts er á
yfirstandandi ári kr. 18000.00, en sótt hefur verið um hækkun, sem nemur kr. 3500.00
til kr. 5000.00 fyrir næsta ár, vegna aukinnar dýrtíðar og vegna þess að hreppsnefndin
hefur hug á að semja um að minnsta kosti 10 áætlunarferðir í viðbót fyrir næstkom-
andi ár.

Berufjarðarbátur :
Bátur þessi gengur á milli Djúpavogs og Þiljuvalla yfir sumarið í sambandi við

áætlunarferðir bifreiða. Hefur m/b Bjarmi, 5 br. tonn með 16 ha. aðalvél. annazt
þessar siglingar að undanförnu undir eftirliti oddvita Búlandshrepps. Farnar voru
85 ferðir á tímabilinu júní til okt. á yfirstandandi sumri. Vonir stóðu til, að styrkur
til þessa báts gæti fallið niður eftir 1953, en dregizt hefur að byggja hrýr á leiðinni
inn fyrir Berufjörð, og mun því verða að veita styrk til nefnds báts á næsta ári, líkt og
að undanförnu, enda liggur fyrir umsókn um það. Var styrkurinn tíl ferjurmar á
yfirstandandi ári kr. 5000.00.

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

Mýrum, sem hafa trillubáta, séð um ferðirnar, og styrknum verið skipt á milli þeirra
með milligöngu alþingismanns kjördæmisins. Er hér um lítinn styrk að ræða, aðeins
kr. 2500.00 á yfirstandandi ári, og mun vera sanngjarnt að halda áfram að veita
þennan styrk.

Stykkishólms bátur :
Bátur þessi fer áætlunarferðir um Breiðafjörð árið um kring og hefur aðsetur í

Stykkishólmi. M/b Baldur, 45 br. tonn með 132 ha. vél, hefur að mestu annazt þessar
siglingar að undanförnu, en með tilliti til verkefna hefur þessi bátur reynzt heldur
lítill, og hefur nú Flóabáturinn Baldur h/f keypt stærri bát, m/b Þorstein, 61 br.
tonn, til umræddra siglinga. Telur stjórn flóabátsins, að m/b Þorsteinn hafi fengizt
með mjög hagstæðum kjörum, en þó eykur það kaupverðið, að skipta þarf um vél í
bátnum. Hefur útgerðarstjórnin í þessu sambandi farið fram á 80000.00 kr. styrk
til kaupa á vél og 110000.00 kr. rekstrarstyrk fyrir árið 1954.
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Ríkisstyrkur til nefnds báts á árunum 1952 og 1953 var 85000.00 kr. á ári, en
eigin tekjur bátsins 290000.00 kr. 1952 og 432 000.00 kr. 1953. Hefur því verið greiddur
minni styrkur til þessa báts miðað við eigin tekjur en til Djúpbátsins og Eyjafjarðar
- Skagafjarðarbáts, en þetta stafar auðvitað að verulegu leyti af því, að Stykkis-
hólmsbátur er gerður út í grennd við Reykjavík og getur skroppið þangað öðru
hvoru til þess að drýgja tekjur sínar.

Umræddur bátur annast nú næstum allan flutning á sjó milli Reykjavíkur ann-
ars vegar og Gilsfjarðar og Hvammsfjarðar hins vegar, og er heppilegt fyrir strand-
ferðaskip ríkisins að losna við þær siglingar, enda í samræmi við óskir aðila þar
vestra um að hafa flutningabát, sem lagzt getur að bryggju á umræddum stöðum,
en skip eins og Skjaldbreið er of stórt til þess.

Nú skal vakin athygli á því, að m/b Baldur stendur i raun og veru enn í 585
þús. kr., þar eð ekki var neinn tekjuafgangur 1951 né 1952 til þess að mæta afskrift-
mn, sem tilætlunin var að næmu 45 þús. kr. fyrir hvort ár, eða samtals 90 þús. kr.
fyrir bæði árin. Skal til samanburðar í þessu sambandi bent á, að m/h Fagranes er
nú ekki bókfært nema á 47 þús. kr. og Drangur á 146 þús. kr., og eru þó þeir bátar
miklu stærri en m/h Baldur.

Eins og fram er tekið í álitsgerðinni hér að framan varðandi Djúpbátinn, teljum
vér mjög vafasamt að fara inn á þá braut að greiða beinan styrk til vélakaupa eða
einhvers konar endurbyggingar á flóabátum, sem ríkið er ekki beinlínis eigandi að.
En með tilliti til þess, sem hér hefur verið sagt um útgerð Stykkishólmsbáts. viljum
vél mæla með því að veita útgerð bátsins þann styrk, er um hefur verið beðið, sam-
tals 190 þús. kr. árið 1954, enda verði 80 þús. kr. af þessum styrk veittar sem upp-
bót á hinn lága og ófullnægjandi styrk til bátsins á árunum 1951-52.

Langeyjarnes- og Skógarstrandarbátur :
Bátur þessi hefur haldið uppi áætlunarferðum á milli Stykkishólms annars vegar

og Langeyjarness og Skógarstrandar hins vegar árið um kring, eftir því sem ástæður
hafa leyft, og hefur Eggert Björnsson í Stykkishólmi annazt ferðir þessar að undan-
förnu á 5-6 tonna trillubáti, en þann bát seldi hann á s. I. sumri til fiskveiða og keypti
nýjan trillubát, 10 tonn að stærð með 56 ha. aðalvél. Á tímabilinu frá 1. jan. til 27.
okt. á yfirstandandi ári hafði báturinn farið 17 ferðir til Langeyjarness og 10 til
Skógarstandar. og voru það mun færri ferðir en á næsta ári á undan, og er ástæðan
sú, að vegarsambandi hefur nú verið komið á milli Stykkishólms og Skógarstrandar,
en við þetta hafa líka tekjur bátsins minnkað um nærri helming, voru á nefndu tíma-
bili 1952 í kringum 5000.00 kr., en ekki nema 2730.00 á yfirstandandi ári.
Í bréfi, dags. 27. okt. siðastl., hefur útgerðarmaður nefnds báts farið fram á,

að styrkurinn til hans verði hækkaður upp í kr. 20 000.00 á næsta ári, en eftir
nokkra athugun, sem vér höfum gert á málinu, teljum vér, að áæltunarferðir báts-
ins til Skógarstrandar geti nú fallið niður að mestu, nema sem aukaferðir. þegar
bændur á Skógarströnd hafa dregið saman flutning i bátinn, svo að það borgi sig
fyrir hann að mestu leyti að fara fyrir flutningsgjaldið. Fólksflutningur með bátn-
um á þessari leið er oss tjáð, að sé alveg fallinn niður, þannig að ekki getur talizt
réttlætanlegt að styrkja bátinn til áætlunarferða milli Stykkishólms og Skógar-
strandar í framtíðinni.

Nauðsynlegt mun vera að styrkja bátinn til ferða til Langeyjarness eins og
áður, og hefur útgerðarmaðurinn í því sambandi talið, að sér mundi nægja sami
styrkur og áður, kr. 13000.00 yfir árið.

Flateyjarbátur á Breiðafirði:
Bátur þessi heldur uppi ferðum um norðanverðan Breiðafjörð með aðalstöð í

Flatey. Er það m/b Konráð, 18 br. tonn með 66 ha. aðalvél, eign h/f Norðra í
Flatey, sem ann azt hefur ferðir þessar. Farnar eru vikulegar áætlunarferðir frá
byrjun júní þar til seint í september, en yfir sláturtíðina, í sept./okt., er báturinn
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ekki í föstum áætlunarferðum, vegna fjárflutninga og annarra flutninga. Eftir það
og til maíloka fer báturinn yfirleitt áætlunarferðir hálfsmánaðarlega og auka ferðir
eftir þörfum.

Samkvæmt yfirliti um rekstur þessa báts á yfirstandandi ári má ætla, að eigin
tekjur hans muni verða í kringum 60000.00 kr., en útgerðarkostnaður hans virðist
verða í kringum kr. 170 000.00. Ríkisstyrkurinn til bátsins á yfirstandandi ári er
70 þúsund krónur, og virðist því útlit fyrir, að tap muni verða á rekstr-
inum í kringum 40 þús. kr. Segir forstjóri Kaupfélags Flatey jar, að félag hans eigi
hjá útgerð bátsins í kringum 50 þús. kr. fyrir útlagðar vörur og fleira fyrir bátinn
og geti Kaupfélagið ekki staðizt að tapa þessu, enda sé það að öðru leyti mjög
illa statt fjárhagslega.
Í bréfi, sem stjórn h/f Norðra hefur skrifað Skipaútgerðinni hinn 4. þ. m.,

er sagt, að félagið skuldi 70 þús. kr. og muni þurfa að taka lán til greiðslu á laun-
um skipshafnar, vátryggingariðgjöldum o. fl., eigi minna en 50 þús. kr., enda hefur
forstjóri Kaupfélags Flatey jar, sem hér er staddur, farið fram á aðstoð vora til
þess að útvega lán frá ríkissjóði vegna þess. Stjórn Norðra h/f hefur farið fram
á kr. 100000.00 ríkisstyrk til rekstrar bátsins á næsta ári og segist ekki geta
hafið starfrækslu bátsins eftir áramótin, nema þessi styrkur fáist.

Samkvæmt framangreindu teljum vér rétt að reilma með kr. 100 000.00 styrk
til Flateyjarbáts á Breiðafirði á næsta ári, 1954, en vér teljum, að það þurfi at-
hugunar við, hvort ekki sé rétt að láta Stykkishólmsbátinn taka að sér þessa
flutninga, ef til vill með einhverjum takmörkunum, en væri horfið að því ráði,
yrði sennilega að láta hluta af styrknum til þess að greiða fyrir aukaferðir með
lækni o. fl., sem sérstök nauðsyn ber til þess að styrkja.

Patreksfjarðar bátur:
Hér er um að ræða 3 tonna trillubát, sem hafður er í förum árið um kring,

aðallega til mjólkurflutninga yfir Patreksfjörð til Vatneyrar. Fer báturinn venju-
lega annan daginn frá Vatneyri til Gjögra í Örlygshöfn og til baka aftur og hinn
daginn frá Vatneyri til Hvalskers og til baka aftur. Mjólkurflutningarnir eru á
vegum Mjólkursamlags Rauðasandshrepps, en styrkur hefur verið veittur nefnd-
um bát vegna þeirrar þjónustu, er hann innir af hendi. Upplýsir oddviti, að ferðir
bátsins hafi verið í góðu lagi á yfirstandandi ári. Mælt er með óbreyttum styrk.

Stranda bátur:
M/b Harpa, 29 br. tonn með 115 ha. aðalvél, eign Sigurðar Péturssonar, Djúpa-

vik, hefur á undanförnum árum annazt ferðir um Strandahafnir í hér um bil 4
mánuði, jún./sept., á sumri hverju. Fyrr á árum fór báturinn inn á Hvamms-
tanga a. m. k. aðra hvora ferð, en síðan hætti báturinn að fara nema suður til
Hólmavíkur.

Eigin tekjur þessa báts hafa farið minnkandi með ári hverju, voru 1951 30
þús. kr., 1952 18 þús. kr., 1953 tæplega 14 þús. kr. A yfirstandandi ári var styrkur til
bátsins 130 þús. kr., og virðist því ríkisframlagið óeðlilega hátt miðað við verk-
efnin, samkvæmt því sem eigin tekjur bátsins benda til.

Nú eru vega samgöngur að batna á Ströndum; þannig komast á á síðastI. sumri
akvegasamband á milli Hólmavíkur og Kaldrananess, og lítið vantar á, að komið
sé akvegasamband á milli Kaldrananess og Drangsness. Skilst oss, að það akvega-
samband muni komast á næsta sumar og enn fremur akvegasamband á milli Ing-
ólfsfjarðar og Gjögurs seint á næsta sumri.

Strandferðaskipið Skjaldbreið fer nú næstum reglulega á hálfsmánaðarfresti frá
Reykjavík til Húnaflóa-, Skagafjarðar- og Eyjafjarðarhafna, og þræðir skipið þá
á austurleið hafnir frá Ingólfsfirði til Hólmavíkur og áfram um Óspakseyri, Borð-
eyri, Hvammstanga, Blönduós og Skagaströnd á austurleið, en á bakaleið hefur
skipið yfirleitt farið beint frá Skagaströnd til Hólmavíkur, Djúpavíkur, Norður-
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fjarðar og Ísafjarðar. En með tilliti til þess, sem segir um verkefni umrædds
Strandabáts að undanförnu, þá teljum vér, mcð tilliti til ferða Skjaldbreiður, að
ekki sé réttlætanlegt lengur að veita styrk til bátsins, eins og verið hefur, heldur
beri að leggja þeim mun meira fé í vegabætur þarna nyrðra og láta Skjaldbreið
koma á fleiri hafnir á Ströndunum á vesturleið á sínum hálfsmánaðarlegu ferðum.
Mætti t. d. láta skipið á næstkomandi sumri jafnan koma við á Drangsnesi og
Gjögri og jafnvelIngólfsfirði í viðbót við þær hafnir, sem áður eru greindar í
sambandi við viðkomur skipsins á vesturleið.

Fram skal tekið, að engin umsókn liggur fyrir um styrk til Strandabáts á
næstkomandi sumri, enda hefur Sigurður Pétursson útgerðarmaður m/b Hörpu nú
selt nefndan bát í aðra sýslu og engan bát fengið í staðinn. Hefur hann þó tjáð
oss, að hann hafi hug á að kaupa eða láta byggja nýjan bát.

Stokkseyrar- og Vestmannaeyja bátur:
M/b Gísli Johnsen, 32 br. tonn með 100/110 ha. aðalvél. hefur að undanförnu

annazt ferðir þessar, og hafa þær venjulega staðið yfir frá miðjum maí og þar
iii í september, eða hér um IiiI 4 mánuði á hverju sumri. Á árinu 1953 reyndust
eigin tekjur bátsins 46 þús. kr., en ríkisslyrkurinn nam 80 þús. kr., og rekstrar-
halli er talinn 29 þús. kr., án þess að sjáanlegt sé, að nokkuð hafi verið afskrifað.

Fargjöld fyrir farþega voru hækkuð sumarið 195:3 úr 35 kr. í 40 kr. fyrir
manninn, en aðrir tekjuöflunartaxtar stóðu óbreyttir. Fluttir voru 1056 farþegar,
29 tonn af ýmsum vörum, 7 stórgripir og 6 bifreiðar. Flutningsmagnið var því
líkt og áður og ferðafjöldi svipaður, 46 ferðir á móti 47 árið áður.

Bersýnilegt CI', að bátur þessi hefur næstum eingöngu verið starfræktur vegna
farþegaflutnings, því að flutningur á hinu litla vörumagni, sem tilgreint er, getur
varla skipt neinu máli. Oss er tjáð, að þar sé um að ræða dálítið af mjólkurafurðum,
mjólk, rjóma, skyri og ostum, og þó aðallega grænmeti frá Hveragerði, sem auðvitað
er eins hægt að senda gegnum Reykjavík með hinum tíðu skipa ferðum, sem eru á
milli Reykjavíkur og Vestmannaeyja. En sé litið á tölu farþega fluttra með þessum
bát, þá virðist koma í ljós, að styrkurinn til bátsins þurfi að vera það hár, að ekki sé
réttlætanlegt að greiða hann, þegar á það er litið, að fargjöld með strandferðaskip-
um ríkisins milli Vestmannaeyja og Reykjavíkur eru aðeins kr. 60.00 á 2. farrými
og kr. 84.00 á 1. farrými og flugfar kr. 120.00. En strandferðaskip ríkisins og flug-
vélar flugfélaganna veita það mikla möguleika um samgöngur milli Vestmannaeyja
og meginlandsins, að af þeim ástæðum getur varla talizt réttlætanlegt að greiða t. d.
110-120 þús. kr. ríkisstyrk til ferða umrædds báts.

Þess skal getið, að á árinu 1952 fluttu strandferðaskip ríkisins 1068 farþega til
Vestmannaeyja og 796 farþega frá Vestmannaeyjum, og tjáir Flugfélag Íslands oss,
<'Iðþað hafi á sama ári flutt 4260 farþega til Vestmannaeyja og 4271 farþega frá
Vestmannaeyjum. Flugfélag íslands hefur að undanförnu haft reglubundnar flug-
ferðir einu sinni til tvisvar í viku milli Vestmannaeyja og Hellu á Rangárvöllum
og einu sinni í viku milli Vestmannaeyja og Skógasands. Minnkar þetta ástæðuna
til þess að styrkja flutninga nefnds báts milli Vestmannaeyja og Stokkseyrar.

Haganesvíkurbátur:
Veittar voru 6000.00 kr. úr ríkissjóði til ferða báts á milli Haganesvíkur og

Siglufjarðar á yfirstandandi ári, en upphæðin var með samþykki Skipaútgerðar-
innar og stjórnarráðsins notuð til þess að greiða mismun á dagvinnu og nætur- og
helgidagavinnu við afgreiðslu á m/b Drang frá Akureyri, en þannig hefur atvikazt,
að sá bátur hefur yfirleitt verið á Haganesvík á þeim tíma, að bátinn hefur orðið
að afgreiða í eftir- eða næturvinnu. Stendur þetta í sambandi við bindingu Drangs
við áætlunarferðir bifreiða til og frá öðrum höfnum. Umsókn liggur fyrir um það
að veita ekki minni styrk en á yfirstandandi ári vegna nefnds báts eða afgreiðslu-
kostnaðar.
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Bátaferðir í Austur-Skaftafellssýslu og vöruflutningar til Öræfa:
Á yfirstandandi ári voru samkvæmt fjárlögum veittar 42 þús. kr. úr rikis-

sjóði til nefndra flutninga, og var upphæðinni skipt þannig, að 7 þús. kr. voru
greiddar til stuðnings bátaferðum á Hornafirði, en 35 þús. kr. til vöruflutninga til
Öræfa, þar af kr. 31500.00 vegna flutninga í flugvélum og kr. 4500.00 til flutninga-
báts. Flutt voru 129 tonn af vörum í flugvélum milli Öræfa og Reykjavíkur, og var
flutningskostnaður allt að kr. 1000.00 á tonn, en kr. 700-750.00 á tonn, eftir að
búið var að draga ríkisst yrki nn frá. Nú var meðalflutningsgjald með strandferða-
skipum ríkisins ekki nema kr. 179.83 á tonn á s. l. ári, 1952, og sést því, að hlutað-
eigandi fólk í Skaftafellssýslu er miður sett en almenningur á landinu, þrátt fyrir
ofangreinda styrkveitingu. Er nú farið fram á að hækka þennan styrk upp í kr.
50 000.00, og getum vér mælt með því.

Suðurlandsskíp:
Svo sem kunnugt er, hefur um langt skeið verið veittur nokkur styrkur á fjár-

lögum til þess að greiða niður flutningskostnað á hinni löngu leið frá Reykjavík
til Víkurkauptúns í Vestur-Skaftafellssýslu, og hefur með þessu verið viðurkennd
sérstaða íbúa Vestur-Skaftafellssýslu vegna hafnleysis sýslunnar. Flutningskostn-
aður á hvert tonn nauðsynjavöru var á s. l. ári kr. 500.00 fyrir vörur fluttar austur
fyrir Mýrdalssand, en nokkru lægri fyrir vörur fluttar til vestlægara svæðis í sýsl-
unni, og hefur nefndum fjárlagastyrk verið varið til þess að lækka ofur lítið þennan
flutningskostnað. Veittar voru 145 þús. kr. á fjárlögum fyrir yfirstandandi ár til
niðurgreiðslu á flutningskostnaði á nefndri leið, og getum vér mælt með því að veita
að minnsta kosti jafnháa fjárveitingu á næsta ári, en umsókn um þetta hefur ekki
horizt til vor; mun hafa verið send beint til samgöngumálanefndar Alþingis.

Borgarnesskipt
Skýrslur hafa ekki borizt til vor varðandi þetta skip, en útgerðarstjóri þess hér

í Reykjavík tjáir oss, að 200 þús. kr. fjárveiting á yfirstandandi ári sé að minnsta
kosti 160 þús. kr. of lág. Mun nefndur útgerðarstjóri hafa sent skilríki um rekstur-
inn beint til Alþingis, og getum vér síðar látið i ljós nánara álit varðandi þennan
rekstur, ef háttvirt samvinnunefnd samgöngumála æskir þess.

KaIIpgjaldsvísitalan :
Á árinu 1952 var kaupgjaldsvísitalan að meðaltali 148.75 stig, en 157.25 stig á

yfirstandandi ári. Olli þetta 5.71% hækkun á launagreiðslum, sem algerlega voru
háðar vísitölunni. Við lok yfirstandandi árs er kaupgjaldsvísitalan sem kunnugt er
158 stig, og hefði hún staðið þannig allt árið, hefði það valdið 6.22% hækkun á
launagreiðslum miðað við árið 1952.

Verð á gasolíu:
Meðalverð á gasolíu til báta utan Reykjavíkur var á árinu 1952 79% aurar á

lítra, en meðalverðið 1953 mun reynast 76% eyris, eða 4.2% lægra. Verð við árslok
er samt aðeins 74 aurar á lítra, eða 7.12% lægra en meðalverð á árinu 1952.

Óþarft er Í þessu sambandi að benda á það, að langmestur hluti af rekstrar-
kostnaði hvers flóabáts er fólginn í launum skipshafnar og launum inniföldum í
viðhaldi og alls konar þjónustu. En yfirleitt er gasolían næstmesti gjaldaliðurinn.

Virðingarfyllst,

Skipaútgerð ríkisins.

Guðjón F. Teitsson.

Til samvinnunefndar samgöngumála, Alþingi.

9


