
sþ. 251. Nefndarálit [1. mál]
um styrk til flóabáta og vöruflutninga.

Frá samvinnunefnd samgöngumála.

Samvinnunefndir þingsins hafa samkvæmt venju undirbúið sameiginlega til-
lögur um styrki til flóabáta og vöruflutninga. Við öflun upplýsinga um rekstur
og afkomu báta og flutningatækja hefur samvinnunefndin notið aðstoðar for-
stjóra Skipaútgerðar ríkisins eins og jafnan áður.

Vegna verulegrar hækkunar á rekstrarkostnaði bátanna á s. l. ári hefur afkoma
margra þeirra orðið í lakara lagi. Hefur nefndin því ekki komizt hjá að leggja
til, að styrkirnir verði flesir hækkaðir, sumir lítillega, aðrir allverulega. Eins og
oft áður hefur nefndin talið nauðsynlegt að veita einstökum bátum aðstoð við
vélakaup eða meiri háttar viðgerðir.

Um flóabátaferðirnar í heild er það að segja, að nefndin gerir ráð fyrir, að
skipulag þeirra verði á þessu ári svipað og verið hefur.

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

Breiðafjarðarsamgöngur :
Lagt er til, að rekstrarstyrkur til Flateyjarbáts, sem annast ferðirnar um

norðanverðan Breiðafjörð, hækki um 15 þús. kr. En auk þess er lagt til, að honum
verði veittur 30 þús. kr. styrkur á þessu ári til vélakaupa og fyrirheit um jafn-
háan vélastyrk á næsta ári. Rekstur þessa báts hefur gengið mjög erfiðlega, og
taldi nefndin óhjákvæmilegt að hækka styrkinn til hans verulega og gera honum
kleift að komast yfir nýja vél í m/b Konráð.

Ferðunum um sunnanverðan Breiðafjörð er nú haldið uppi af nýjum og stærri
bát en áður. Hefur hann verið endurbættur mjög verulega, og má teljast vandað og
traust skip. En stofnkostnaðurinn liggur mjög þungt á rekstri bátsins. Hefur nefndin
talið nauðsynlegt að koma til móts við óskir um, að rekstrarstyrkur til hans verði
hækkaður nokkuð. Leggur hún því til, að rekstrarstyrkur Stykkishólmsbáts verði
hækkaður um 20 þús. kr., en auk þess verði honum veittur 80 þús. kr. vélastyrkur.

Þá er lagt til, að styrkur til Skógarstrandar- og Langeyjarnesbáts verði hækk-
aður um 6 þús. kr. Er nú gert ráð fyrir, að tveir bátar annist þá þjónustu, sem þessi
bátur hefur veitt. Leggur nefndin til, að 19 þús. kr. styrkur verði veittur til beggja
bátanna, þar af 12 þús. kr. til Langeyjarnesbáts, en 7 þús. kr. til Skógarstrandar-
báts. Fyrir lægri styrk en þetta er ekki talið unnt að fá báta til að annast þessar
ferðir.



Ísafjarðarsamgöngur :
Lagt er til, að rekstrarstyrkur til Djúpbátsins hækki um 10 þús. kr., en þar að

auki verði honum veittur 40 þús. kr. styrkur vegna viðgerðar. Er ætlunin að byggja
nýtt stýrishús á bátinn og búa hann um leið betur að siglingatækjum. Þessi viðgerð
á bátnum hefur dregizt mjög vegna fjárskorts. Undanfarin tvö ár hefur honum
verið veittur nokkur styrkur í þessu skyni. Hefur það fé verið lagt fyrir, en mun
væntanlega verða notað á þessu ári.

Norðurlandssamgöngur :
Nefndin leggur til, að Húnaflóa- og Strandabátur fái sama styrk og s. l. ár. Telur

hún rétt, að leitað verði tillagna sýslunefndar Strandasýslu um það, hvernig ferð-
unum verði bezt fyrir komið. En til þess er ætlazt, að hann fari ekki færri ferðir en
áður til nyrztu hafnanna, Reykjarfjarðar og Dranga. A s.L ári mun nokkrum hluta
styrksins til þessa báts hafa verið varið til vegahóta. Nefndin taldi ekki fært að
mæla með því, að sá háttur yrði á hafður framvegis.

Lagt er til, að Norðurlandsbátur, sem siglir um Eyjafjörð og Skagafjörð, fái
40 þús. kr. hækkun á rekstrarstyrk sínum, og samkvæmt fyrirheiti, sem honum var
gefið á s. 1. ári, fái hann einnig 50 þús. kr. i vélastyrk. Er þar um að ræða síðari
greiðslu af tveimur.

Þá er gert ráð fyrir, að Haganesvíkurbátur fái óbreyttan rekstrarstyrk. Styrkur
til Flateyjarbáts á Skjálfanda hækki hins vegar um 2 þús. kr. og til Hríseyjarbáts
um 1 þús. kr.

Austfjarðasamgöngur :
Afkoma smábátanna, sem annast flóabátaferðir á Austfjörðum, hefur ekki verið

góð á s. l. ári. Hefur nefndin því talið nauðsynlegt að hækka rekstrarstyrk Loð-
munarfjarðarbáts um 5 þús. kr. og Mjóafjarðarbáts um 2 þús. kr. í hinum síðar-
nefnda þarf nú að skipta um vél, og er það allfjárfrek framkvæmd. Hefur verið
farið farið fram á styrk til vélakaupanna. Taldi nefndin óhjákvæmilegt að verða að
nokkru leyti við henni. Leggur hún því til, að Mjóafjarðarbát verði veittur 30 þús.
kr. styrkur til vélakaupa í ár og fyrirheit um jafnháa upphæð á næsta ári.

Suðurlandsskip og Vestmannae.yjasamgöngur:
Gert er ráð fyrir, að vöruflutningar til Vestur-Skaftafellssýslu njóti svipaðs

stuðnings og áður, en þetta hérað hefur sérstöðu -að því leyti, að það er algerlega
hafniaust og flutningar þangað mjög dýrir. A s. 1. ári voru veittar 170 þús. kr. til
svokallaðs Suðurlandsskips, en eins og kunnugt er, fyrirfinnst það "skip" hvergi.
En styrknum til þess er varið til þess að greiða niður flutningskostnað á nokkrum
vörutegundum. Leggur nefndin til, að styrkurinn til þessara flutninga verði hækk-
aður um 20 þús. kr. - Sömuleiðis er lagt til, að styrkur til vöruflutninga til Austur-
Skaftafellssýslu hækki um 5 þús. kr.

Nokkur reynsla er nú fengin af hinu nýja fyrirkomulagi Vestmannaeyjaferða,
en eins og kunnugt er, var sú breyting gerð á þeim á árinu 1954, að ferðirnar voru
farnar til Þorlákshafnar í stað Stokkseyrar áður. Voru þær þá einnig farnar dag-
lega í stað tvisvar í viku áður. Var þetta gert til þess að tryggja Vestmannaeyingum
næga mjólk. A s.Lári var sótt um 360 þús. kr. styrk til þessara ferða. Taldi nefndin
ekki unnt að samþykkja svo stórfellda styrkhækkun. áður en nokkur reynsla væri
fengin af hinu nýja skipulagi ferðanna. Var niðurstaðan sú, að báturinn fékk 200
þús. kr. styrk og ríkisstjórninni var auk þess veitt heimild til þess að greiða honum
50 þús. kr. styrk í viðbót, ef á þyrfti að halda. Hefur sú heimild verið notuð. Með
hliðsjón af rekstri bátsins s. 1. ár, telur nefndin ekki verða hjá því komizt, að hækka
styrk hans um 50 þús. kr. Enn fremur leggur hún til, að ríkisstjórnin fái heimild
til þess að greiða honum 50 þús. kr. viðbótarrekstrarstyrk, ef á þarf að halda.
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Faxaflóasamgöngur :
Ferðum um Faxaflóa hefur á s.Lári verið haldið uppi með leiguskipum eins

og undanfarið, síðan Laxfoss strandaði. En nú er gert ráð fyrir, að hið nýja skip,
sem h/f Skallagrímur í Borgarnesi á í smíðum, verði tilbúið til þess að hefja ferðir
á fyrri hluta þessa árs. Um niðurstöðu af rekstri þess er þó allt í óvissu. Hefur
stjórn Skallagríms farið fram á 500 þús. kr. styrk til ferðanna á þessu ári. Nefndin
leggur hins vegar til, að styrkupphæðin verði 250 þús. kr., eða hin sama og á s. l.
ári, en jafnframt verði ríkisstjórninni heimilað að greiða h/f. Skallagrímí 200 þús.
kr. rekstrarstyrk í viðbót, ef það kemur í ljós, að þess sé þörf. Er hér um að ræða
helmingi hærri greiðsluheimild í þessu skyni en ríkisstjórninni var veitt í fjárlög-
um s. l. árs. Er það von nefndarinnar, að hinar nauðsynlegu samgöngur, sem hið'
nýja skip rækir, muni tryggðar með þessum stuðningi við rekstur þess. Reynslan
mun svo skera úr um, hver afkoma skipsins verður. En mjög ber að fagna því, að
nýtt og fullkomið skip tekur nú við Faxaflóaferðum.

Samkvæmt tillögum samvinnunefndarinnar leggur hún til, að styrkur til flóa-
báta og vöruflutninga verði á þessu ári samtals kr. 2168000.00. Er það 276500.00
kr. hærri upphæð en á s. l. ári.

Nefndin leggur til, að styrkupphæðin skiptist þannig:
Djúpbátur kr.

Sami, styrkur vegna viðgerðar .
Húnaflóa- og Strandabátur .
Norðurlandsbátur .

Sami, styrkur vegna vélakaupa .
Haganesvíkurbátur .
Hríseyjarbátur .
Flateyjarbátur á Skjálfanda .
Loðmundarfjarðarbátur .
Mjóafjarðarbátur .

Sami, styrkur vegna vélakaupa .
Suðurlandsskip .
Mýrabátur í Faxaflóa .
Flateyjarbátur til vikulegra ferða frá Flatey með viðkomu

í eyjum og á höfnum við norðanverðan Breiðafjörð
samkvæmt áætlun .
Sami, styrkur vegna vélakaupa .

Stykkishólmsbátur .
Sami, styrkur vegna vélakaupa .

Skógarstrandar- og Langeyjarnesbátar .
Patreksfjarðarbátur .
Til bátaferða í A.-Skaftafellssýslu og vöruflutninga til

Öræfa .
Vestmannaeyja- og Þorlákshafnarbátur .
Til h/f Skallagríms vegna ferða um Faxaflóa .-----------------

Samtals kr. 2168000.00

360000.00
40000.00

100000.00
370000.00
50000.00
6000.00

16000.00
22000.00
17000.00
22000.00
30000.00

190000.00
3300.00

115000.00
30000.00

130000.00
80000.00
19000.00
2700.00

65000.00
250000.00
250000.00

Alþingi, 17. jan. 1956.

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

Ásgeir Bjarnason,
fundaskr. Nd.-nefndar.

Magnús Jónsson.
Eiríkur Þorsteinsson.

Karl Guðjónsson.

Sigurður Ó. Ólafsson,
form. Ed.-nefndar.
Andrés Eyjólfsson,

fundaskr. Ed.-nefndar.
Jón Kjartansson.

Vilhjálmur Hjálmarsson.
Guðm. 1. Guðmundsson.
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Fylgiskjal.

Samkvæmt ósk háttvirtrar samvinnunefndar samgöngumála í sambandi við
undirbúning fjárlaga fyrir árið 1956 leyfir undirritaður sér hér með að leggja fram
eftirfarandi yfirlitsgreinargerð varðandi rekstur flóabáta og styrkveitingar úr ríkis-
sjóði í því sambandi:

Djúpbáturinn.
H/f Djúpbáturinn á ísafirði annast eins og áður flutninga um ísafjarðardjúp

og nágrenni með báti sínum Fagranesi (br.-stærð 70 tonn, aðalvél 240 hö.). Á árinu
1954voru eigin tekjur bátsins samkvæmt framlögðum rekstrarreikningi 591 þús. kr.,
að meðtöldum tekjum fyrir upp- og útskipun. Rekstrarstyrkur úr ríkissjóði var
það ár 350 þús. kr. og sérstakur styrkur til endurnýjunar stýrishúss 20 þús. kr.
Rekstrarhagnaður var talinn 5 þús. kr., eftir að tilfærðar höfðu verið afskriftir
14 þús. kr. og án þess að færa til tekna áður nefndan styrk til byggingar stýris-
hússins. Við árslok er "Fagranesið" aðeins bókfært á 32 þús. kr., áhöld 2 þús. kr. og
húseign 6 þús. kr., en við þetta þarf raunverulega að bæta tilfærðu rekstrartapi
frá fyrri árum að upphæð 254 þús. kr., svo að segja má, að nefndar eignir félags-
ins standi raunverulega í bókfærðu verði að upphæð 294 þús. kr. Er það auðvitað
neðan við sannvirði.

Samkvæmt bráðabirgðareikningsyfirliti fyrir starfrækslu Djúpbátsins á tíma-
bilinu 1. jan. til 31. okt. 1955hafa flutningsgjaldatekjurnar reynzt 82 þús. kr. hærri
en á sama tíma á árinu 1954.Munu þessar auknu tekjur að nokkru leyti vera fyrir
flutning til ratsjárstöðvarinnar, sem verið er að undirbúa byggingu á í Aðalvík, en
útgerðarstjóri bátsins telur óvíst, að báturinn haldi þeim flutningum framvegis.

Útgerð bátsins fékk leyfi verðlagsyfirvaldanna til þess að hækka fargjöld fyrir
farþega um 10% hinn 15 ágúst 1955, og enn fremur fékk útgerðin leyfi til að hækka
upp- og útskipunargjöld um 20-25%.

Á næsta ári, 1956, sækir útgerð Djúpbátsins um rekstrar styrk að upphæð 390
þús. kr. og 50 þús. kr. til endurbóta á bátnum. Er gerð sú grein fyrir umsókn um
hina síðar nefndu fjárhæð, að hún sé ætluð til þess að byggja nýtt stýrishús á bátinn,
en til þess verks hefur áður verið veittur styrkur úr ríkissjóði 20 þús. kr. 1954 og
40 þús. kr. 1955.Heldur útgerðarstjórinn því fram, að stýrishúsið ásamt íbúð fyrir
skipstjóra muni kosta 150þús. kr., en þar í mun að nokkru leyti innifalið verð ratsjár,
sem útgerðin hugsar sér að setja í bátinn jafnhliða byggingu stýrishússins. Fer eftir
vali tegundar, hvað ratsjáin kostar, en Decca-ratsjá sett í skip mun nú kosta nærri
70 þús. kr.

Athugað hefur verið, að farmgjöld Djúpbátsins eru óeðlilega lág, miðað við
farmgjöld annarra hinna helztu flóabáta, og er því lagt til að hækka farmgjöldin um
20% og fargjöld um 10%. Er líklegt, að verðlagsyfirvöldin mundu samþykkja þessar
hækkanir, sem ættu að gefa bátnum auknar tekjur að upphæð í kringum 80 þús. kr.

Undirritaður gerir ráð fyrir, að útgerðarkostnaður Djúpbátsins muni á árinu
1956hækka a. m. k. um 105þús. kr. miðað við 1954.

Útgerðarstjóri Djúpbátsins telur óvarlegt að reikna með, að hin auknu flutn-
ingaverkefni (miðað við 1954), sem fram hafa komið á yfirstandandi ári, haldist á
árinu 1956, en þótt aðeins sé reiknað með helmingi nefndrar aukningar verkefna,
þá ætti útgerðin að komast af án hækkaðs rekstrarstyrks úr ríkissjóði, ef flutnings-
gjöldin verða hækkuð eins og hér með er lagt til að gera.

Ef flutningaverkefni skyldu eitthvað rýrna vegna hækkunar flutningsgjalda eða
af öðrum ástæðum, umfram það, sem hér er gert ráð fyrir, væri þó e. t. v. rétt að
samþykkja 20 þús. kr. heimild til aukins styrks til bátsins.

Að því er snertir fjárþörf Djúpbátsins h/f til endurbóta á m/s Fagranesi, þá
vill undirritaður láta í ljós það álit um slíka fjárþörf útgerða flótabátanna almennt,
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að ekki sé heppilegt, að ríkið haldi áfram á þeirri braut að veita beina styrki til end-
urnýjunar eða endurbóta á bátum, sem ríkið er ekki beinlínis eigandi að.

Ef hinir skráðu eigendur flótabátanna hafa ekki sjálfir fjárhagslegt bolmagn
til að endurnýja eða endurbæta báta sína, virðist eðlilegt, að hlutaðeigandi sýslu-
félög veiti hina nauðsynlegu aðstoð á einn eða annan hátt, því að það verður að
teljast beinlínis æskilegt, að sýslufélögin hafi beinna hagsmuna að gæta í sambandi
við útgerð flóabátanna og hafi þar meiri aðild og afskipti en að undanförnu.

Gera má ráð fyrir, að ekki þyki svigrúm til að taka nú þegar upp algerlega
nýja stefnu í þessu máli, og gæti því undirritaður mælt með því, að ríkið veitti
Djúpbátnum h/f 50 þús. kr. veðlán á næsta ári til endurbóta á m/b Fagranesi.

Norðurlandsbátur.
Aðalsiglingasvæði báts þessa er Eyjafjörður og Skagafjörður. Hefur Steindór

Jónsson útgerðarmaður á Akureyri í mörg ár annazt þessar strandferðir með báti sín-
um Drang (br.-stæð 74 tonn, aðalvél 200 hö.).

Á árinu 1954 voru eigin tekjur bátsins skv. rekstrarreikningi 537 þús. kr. að
meðtöldum nettótekjum fyrir upp- og útskipun. Ríkisstyrkur var þá 330 þús. kr.,
útgerðarkostnaður 846 þús. kr. og tekjuafgangur tæplega 21 þús. kr. Sá tekjuafgangur
var þó ekki raunverulegur, þar eð ekkert var afskrifað af bátnum eða áhöldum, en
bókfært verð þessara eigna var að vísu neðan við sannvirði, eða einungis 186 þús. kr.

Athugað hefur verið, að farmgjaldataxtar Drangs eru svo háir samanborið við
aðra báta og skip, að ekki virðist á þessu stigi réttlætanlegt að hækka þá. Hins
vegar mætti hækka dálítið fargjöld fyrir farþega, en slík hækkun gefur litla hækkun
á heildartekjum bátsins. Hefur útgerðarmaðurinn athugað það í samráði við undir-
ritaðan, hvað reikna megi með mikilli hækkun á tekjum bátsins, og með því að
taka tillit til þess, telur útgerðarmaðurinn sig þurfa að fá 370 þús. kr. rekstrarstyrk
á næsta ári.

Þá sækir útgerðarmaður Drangs um 100 þús. kr. vélastyrk fyrir bátinn á næsta
ári í viðbót við 50 þús. kr. byrjunarfjárveitingu á yfirstandandi ári. Upplýsir út-
gerðarmaðurinn, að hann ætli sér að kaupa nýja 280 ha. vél, sem áætlað sé að kosti
hingað komin með tolli og flutningsgjaldi 305 þús. kr., en niðursetningarkostnaður
er lauslega áætlaður 80 þús. kr.

Undirritaður hefur fullar heimildir fyrir því, að vélin í m/b Drang er mjög
léleg og þörf á að setja nýja vél í bátinn, en afstaða undirritaðs til þessarar fjárbeiðni
er hin sama og gagnvart fjárbeiðni Djúpbátsins h/f til endurbóta á m/b Fagranesi.
Mælt er með umsókn um rekstrarstyrk til útgerðar ru/h Drangs að upphæð 370
þús. kr. á næsta ári.

Stykkishólmsbátur.
Bátur þessi fer áætlunarferðir um Breiðafjörð árið um kring og hefur aðsetur

sitt í Stykkishólmi. Enn fremur annast báturinn næstum alla flutninga á sjó milli
Reykjavíkur annars vegar og Gilsfjarðar og Hvammsfjarðar hins vegar, og er heppilegt
fyrir Skipaútgerðina 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.

Það er m/b Baldur í Stykkishólmi (br.-stærð 61 tonn, aðalvélar 2X132 hö.),
sem er í þessum siglingum.

Á árinu 1954 var eldri Baldur (45 br.-tonn) gerður út í nefndri þjónustu til
1. okt., en þá tók hinn báturinn við. Flutningsgjaldatekjur bátanna á því ári námu
samkvæmt rekstrareikningi 566 þús. kr., en ríkisstyrkur var 110 þús. kr. Útgerðar-
kostnaður var talinn 707 þús. kr., án tilfærslu fyrningar, og hefði orðið halli á rekstr-
inum, ef ekki hefði komið til söluhagnaður á gamla Baldri að upphæð 154 þús.
kr., sem jafnaði nokkurn veginn metin.
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A yfirstandandi ári er rekstrar styrkur til báts þessa 110 þús. kr. og vélakaupa-
styrkur 40 þús. kr. Útgerðin telur 178 þús. kr. tap á starfrækslu bátsins fram til
loka sept. s.L, en þar í er reiknuð afskrift að upphæð kr. 148500.00. Sækir útgerð
bátsins samkvæmt þessu um rekstrarstyrk á næsta ári að upphæð 250 þús. kr.

Samkvæmt yfirliti um tekjur bátsins fram til septemberloka virðist mega gera
ráð fyrir, að flutningsgjaldatekjurnar á árinu verði a. m. k. 660 þús. kr. eða um það
bil 100 þús. kr. hærri en á árinu 1954, enda var alltaf reiknað með því, að núverandi
bátur aflaði meiri tekna en hinn eldri Baldur.

Gera má ráð fyrir, að útgerðarkostnaður nefnds báts á árinu 1956 verði ekki
undir 825 þús. kr., auk afskriftar, sem varla má vera minni en 10% af bókfærðu
eignarverði báts og véla (1170 þús. kr. á síðustu áramótum).

Sést af þessu, að með flutningsgjaldatekjum að upphæð 660 þús. kr. mun 250
þús. kr. ríkisstyrkur ekki reynast nægjanlegur, og er því, um leið og mælt er með
þeirri styrkveitingu, lagt til að hækka nokkuð flutningsjöld bátsins innan Breiða-
fjarðar til samræmis við flutningsgjöld, sem tíðkast hjá öðrum flóabátum. En athygli
skal vakin á því, að hækkun flutningsgjalda bátsins innan Breiðafjarðar gefur litla
hækkun á heildartekjunum, þar eð mestur hluti þeirra er fyrir flutning á milli Reykja-
víkur og Breiðafjarðar, en á þeirri leið er fylgt strandferðataxta Skipaútgerðar-
innar, sem gildir fyrir flutning allt Í kringum land án tillits til vegalengdar.

Langeyjarnesbátur.
Á yfirstandandi ári var veittur styrkur úr ríkissjóði að upphæð 13 þús. kr. til

Langeyjarnes- og Skógarstrandarbáts, og skildi undirritaður það svo, samanber álits-
gerð til samvinnunefndar samgöngumála Í nóv. f. á., að styrkurinn skyldi veittur
Eggert Björnssyni Í Stykkishólmi til þess að halda uppi nokkurn veginn hálfsmán-
aðarlegum áætlunarferðum milli Stykkishólms og Langeyjarness, en báturinn skyldi
ekki þurfa að fara til Skógarstrandar. nema verkefni væru fyrir hendi, enda hafði
reynslan sýnt, að flutningar á sjó milli Stykkishólms og Skógarstrandar féllu að
mestu úr sögunni, eftir að vegarsamband komst á milli nefndra staða.

Nú mátti skilja orðalag nefndarálits svo, að nefnd fjárveiting, 13 þús. kr., væri
eins og áður áætluð til áætlunarferða bæði til Langeyjarness og Skógarstrandar.
og varð því dráttur á, að áætlunarferðir byrjuðu eftir síðustu áramót. ÞÓ fór það
svo fyrir milligöngu Sigurðar Ágústssonar alþingismanns, að Eggert Björnsson féllst
á að taka að sér Langeyjarnesferðir með sama hætti og áður fyrir 10 þús. kr., en
afgangurinn, 3 þús. kr., var þá auðvitað til ráðstöfunar til þess að styrkja flutn-
inga á sjó milli Stykkishólms og Skógarstrandar.

Mun Sigurður Sörensson í Stykkishólmi væntanlega fá síðar nefnda fjárhæð,
þar eð hann hefur látið bát fara nokkrar ferðir milli Stykkishólms og Skógar-
strangar á yfirstandandi ári og telur fram í því sambandi í skýrslu til Skipaútgerðar-
innar, dags. 2. nóv. s. I., flutningsgjaldatekjur að upphæð kr. 4320.02 í 12 ferðum
frá 2. jan. til 24. okt.

Sigurður Ágústsson alþingismaður hefur með bréfi, dags. 2. þ. m., sótt um
rekstrarstyrk að upphæð kr. 10000.00 fyrir Langeyjarnesferðir og kr. 8000.00 fyrir
Sk6garstrandarferðir flóabáta á næsta ári. En til Skipaútgerðarinnar hefur hins
vegar borizt umsókn frá Eggert Björnssyni um 15 þús. kr.rekstrarstyrk til Lang-
eyjarnesferða með sama báti og áður (m/b Gísla Gunnarssyni - br.-stærð 7% tonn,
vél 56 hö.). Enn fremur sækir E. B. um vélastyrk að upphæð 20 þús. kr., en það er
raunar vegna vélar, sem sett var í bátinn þegar Eggert byggði hann nýjan á árinu
1953. Er vélin sögð að hafa kostað 48 þús. kr. með niðursetningu og dýptarmælir
10 þús. kr.

Eggert Björnsson gerir þá grein fyrir flutningunum á yfirstandandi ári fram
til 5. nóv., að fluttir hafi verið 588 farþegar fyrir kr. 5880.00 og 104 tonn af vörum
fyrir kr. 8320.00.
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Flutningsgjöld umrædds báts virðast óeðlilega lág, og er hér með lagt til að
hækka fargjöldin úr 10 kr. í 15 kr. á mann og farmgjöldin úr 8 aurum í 10 aura
á kg. Ætti þá útgerðarmaður bátsins að komast af með 12 þús. kr. styrk úr ríkis-
sjóði á næsta ári, og hefur hann fallizt á það í símtali.

Aldrei hefur verið farið inn á þá braut að veita vélastyrki fyrir svo litla flóa-
báta sem umræddan bát Eggerts Björnssonar, og getur því undirritaður ekki mælt
með þeirri umsókn.

Undirritaður telur ekki grundvöll fyrir því nú orðið að styrkja bát til flutninga
milli Stykkishólms og Skógarstrandar. og verður því ekki mælt með umsókn Sig-
urðar Ágústssonar alþingismanns þar að lútandi.

Mjóafjarðarbátur.
Styrkur til þessa báts á yfirstandandi ári er 20 þús. kr., og upplýsir oddviti, að

samið hafi verið um 50 ferðir milli Mjóafjarðar og Neskaupstaðar út á þennan
styrk. Það er m/b Njörður (br.-stærð 16 tonn, aðalvél 75 hö.), sem annazt hefur
þessa flutningaþjónustu frá því í nóv. 1954, en áður höfðu Mjófirðingar í mörg ár
haft 7 tonna bát með 32 ha. vél i fIutningunum.

Oddviti skýrði frá því, að á undanförnum 12 mánuðum hafi báturinn flutt 89
tonn varnings og 228 farþega. Flutningsgjaldatekjur hafa numið 10 þús. kr., og
tekjur af 23 aukaferðum 13 þús. kr.

Eins og bent er á í greinargerð undirritaðs til samvinnunefndar samgöngumála
í nóv. f. á., kemur til álita, hvort brýn ástæða sé til að veita styrk til þessa flóabáts,
þar sem hafskipabryggjan á Mjóafirði var endurbætt svo á árinu 1954,að ekkert er til
fyrirstöðu, að öll strandferðaskip Skipaútgerðarinnar geti lagt að henni, þegar
veður leyfir. Hafa nú strandferðaskip Skipaútgerðarinnar reglubundnar áætlunar-
viðkomur á Mjóafirði, að vísu gisnari en vera mundi, ef flóabáturinn væri ekki, en
auk þess eru strandferðaskipin yfirleitt látin koma á Mjóafjörð utan áætlunar, ef
verkefni eru fyrir hendi og um þetta er beðið.

Oddviti Mjóafjarðarhrepps sækir nú um óbreyttan rekstrarstyrk, 20 þús. kr.,
fyrir Mjóafjarðarbát á næsta ári, en með því að oddvitinn upplýsir, að aðalvélin í
bátnum sé léleg og kaupa þurfi nýja, er kosta muni 140þús. kr., sækir oddvitinn um
sérstakan vélakaupastyrk að upphæð 60 þús. kr.

Nú skýrir oddvitinn frá því, að fólki í Mjóafjarðarhreppi hafi fækkað um ca.
60 manns af 140 á undanförnum tveim til þrem árum, og kemur því til athugunar,
hvort ekki er nægjanlegt að hafa flóabát af svipaðri stærð og var í mörg ár, áður
en núverandi flóabátur var fenginn. En báta skiptin áttu sér stað án atbeina hins
opinbera.

Fyrrverandi flóabátur mun hafa verið einkaeign, og fluttist eigandinn burt með
bátinn. Núverandi flóabátur mun einnig vera einkaeign, og vafasamt, að nokkur
trygging fáist fyrir því, að hann verði lengur í þjónustu Mjófirðinga en eitt ár sam-
kvæmt samningi, sem gerður kynni að verða um flóaferðirnar, enda virðist ekki
grundvöllur fyrir því að gera út 16 tonna bát allt árið fyrir 46 þús. kr. flutninga-
tekjur, nema miklar aðrar tekjur komi til viðbótar.

Með skírskotun til þess, sem nú hefur verið fram tekið varðandi Mjóafjarðarbát,
og af áður greindum almennum ástæðum getur undirritaður ekki mælt með beiðni
um vélastyrk til nefnds báts. Hins vegar þykir rétt að mæla með rekstrarstyrks-
beiðninni. Grundvöllur virðist fyrir því að hækka nokkuð flutningsgjöld báts þessa
til hagsbóta fyrir útgerð hans og til samræmis við flutningsgjöld annarra báta.

Hríseyjarbátur.
Bátur þessi hefur fastar áætlunarferðir á milli Hríseyjar og Litla-Árskógssands

árið um kring. Hefur 5 tonna trillubátur, Sævar, anuazt þessar ferðir undir eftirliti
oddvita Hríseyjarhrepps. Báturinn hefur verið starfræktur með styrk frá þrem að-
ilum (rikissjóði, sýslusjóði og Hríseyjarhreppi) .
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Ides. 1953 var sett ný 32 ha. vél í bátinn, og er hún sögð að hafa kostað 45 þús.
kr. Á síðastliðnu ári var sótt um styrk úr ríkissjóði vegna þessarar framkvæmdar,
en ekki var fallizt á þá umsókn, heldur var rekstrar styrkurinn fyrir 1955 hækk-
aður í 15 þús. kr. úr 11 þús. kr. (1954).

Á árinu 1954 eru flutningsgjaldatekjur bátsins taldar tæplega 34 þús. kr. Ríkis-
styrkur var þá 11 þús. kr. og styrkur úr sýslusjóði og hreppssjóði samtals kr.
7500.00.

Fargjöld með bátnum eru nú 12 kr. á mann, og eru taldir fluttir 480 farþegar
frá 1. jan. til 20. okt. 1955. Oddvitinn sækir um óbreyttan ríkisstyrk fyrir næsta
ár, og er hér með mælt með þeirri umsókn.

Flateyjarbátur á Skjálfanda.
Báti þessum er ætlað að halda uppi hálfsmánaðarlegum ferðum milli Flatey jar

og Húsavíkur. Á árinu 1954 annaðist m/b Hrönn (br.-stærð 15 tonn, vél 60 hö.) ferð-
irnar, og upplýsir oddviti, að 24 ferðir hafi verið farnar og fluttir 92 farþegar og
77 tonn af vörum.

Á yfirstandandi ári hefur fyrirkomulag verið þannig, að m/b Sæborg frá Húsa-
vík (br.-stærð 17 tonn, vél 75 hö.) annaðist flutningana fyrstu 4 mánuði ársins og svo
3 síðustu mánuðina, en hinn tíma ársins annaðist m/b Sævar frá Flatey (br.-stærð
6 tonn, vél 18 hö.) flutningana. Talin eru flutt 34 tonn af þungavöru og 72 farþegar
á fyrstu 9 mánuðum yfirstandandi árs.

Oddviti Flateyjarhrepps sækir um 2 þús. kr. styrk á mánuði fyrir bátinn á næsta
ári, en ekki virðist grundvöllur fyrir því að hækka styrkinn úr 20 þús. kr., og skal
i því sambandi bent á, að fjárveiting fyrir árið 1954 var hækkuð úr 13 í 20 þús.
kr., vegna þess að þáverandi Flateyjarbátur (Hrönn) breytti um heimilishöfn
(fluttist frá Flatey til Húsavíkur), en Flateyingar hafa á yfirstandandi ári, a. m. k.
í 5 mánuði, komizt af með að nota miklu minni bát, til heimilis í Flatey, enda um
að ræða mjög litla flutninga.

Haganesvíkurbátur.
Veittar voru 6 þús. kr. úr ríkissjóði til ferða báts á milli Haganesvíkur og Siglu-

fjarðar á yfirstandandi ári, en upphæðin var með samþykki Skipaútgerðarinnar og
stjórnarráðsins notuð til þess að greiða mismun á dagvinnu og nætur- og helgidaga-
vinnu við afgreiðslu á m/s Drang frá Akureyri, en þannig hefur atvikazt, að sá
bátur hefur yfirleitt verið á Haganesvík á þeim tíma, að bátinn hefur orðið að af-
greiða í eftir- eða næturvinnu. Stendur þetta í sambandi við bindingu Drangs við
áætlunarferðir bifreiða til og frá öðrum höfnum. Umsókn liggur fyrir um óbreyttan
styrk til nefnds báts eða afgreiðslukostnaðar á næsta ári, og er mælt með þeirri
umsókn.

Loðmundarfjarðarbátur.
Bátur þessi er í förum milli Seyðisfjarðar og Loðmundarfjarðar undir eftirliti

Kaupfélags Austfirðinga á Seyðisfirði. Samningur er við Eðvald Jónsson um að halda
uppi ferðunum á yfirstandandi ári. Báturinn, sem notaður var til flutninganna,
var m/b Nakkur (br.-stærð samkv. skrá skipaskoðunarstjóra 5 tonn, vél 22 hö.),
Samningur var um eina ferð á mánuði í janúar-apríl, 2 ferðir á mánuði í mai-
október, 1 ferð í nóv. og 1 eða fleiri ferðir í des. eftir atvikum.

Samkvæmt skýrslu útgerðarmanns, dags. 1. nóv. s.L, telur hann bátinn þá vera
búinn að fara 36 ferðir á árinu frá Seyðisfirði til Loðmundarfjarðar, og hafi verið
fluttir 42 farþegar og 28 tonn varnings. Til Húsavíkur eru taldar 5 ferðir, þar af
2 vegna sjúklinga, og 5 tonn varnings eru sögð flutt í þeim ferðum.

Útgerðarmaður tekur fram, að hann hafi með tilliti til ríkisstyrksins farið allar
aukaferðir á umræddri leið fyrir mjög lágt gjald, er mun hafa verið 100-150 kr.
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á ferð, en fyrirframumsamið flutningsgjald fyrir farþega í áætlunarferðum var að-
eins 5 kr. og farmgjald 60 kr. á tonn.

Styrkur til bátsins á yfirstandandi ári er 12 þús. kr., en útgerðarmaður kveðst
ekki treysta sér til að halda ferðunum áfram á næsta ári, nema til komi hærri styrkur
eða hærri flutningsgjöld.

Grundvöllur virðist fyrir því að hækka flutningsgjöldin, svo að útgerðarmaður
bátsins fallist á að halda áfram þjónustu fyrir óbreyttan ríkisstyrk, enda er nú
miklu minni bátur notaður en áður.

Strandabátur.
Fjárveiting til þessa báts er á yfirstandandi ári lOOþús. kr. Gert er ráð fyrir,

að leitað skyldi álits sýslunefndar Strandasýslu um það, hvernig ferðum bátsins
skyldi haga, svo að þær kæmu héraðinu að sem mestu gagni, og skrifaði Skipa-
útgerðin sýslumanni Strandamanna um málið. Svar sýslumanns barst í bréfi 6. maí
1955, svo hljóðandi:

"Með skírskotun til bréfs yðar, dags. 21. des. s.l., hefur sýslunefnd Stranda-
sýslu fjallað um nefndarálit frá samvinnunefnd samgöngumála Alþingis varðandi
styrk til flóabátaferða og samgöngubóta á Ströndum. Fyrir sýslunefndinni lágu jafn-
framt tillögur hreppsnefndanna í Árnes- og Kaldrananeshreppi um málið.

Ályktun sýslunefndar, sem gerð var í gær, er svo hljóðandi:
"Í tilefni af bréfi frá Skipaútgerð ríkisins, dags. 21. des. 1954, og tillögum frá

samvinnunefnd samgöngumála Alþingis varðandi samgöngur í norður hreppum
Strandasýslu ályktar sýslunefndin að leggja til:

1. Að um 65 þús. kr. af styrk þeim, sem veittur er á fjárlögum ]955 til Húna-
flóa- og Strandabáts, sem er að fjárhæð kr. 100000.00,verði varið á svipaðan hátt
og síðastliðið ár, þ. e. til að halda uppi vikulegum ferðum á tímabilinu frá 15. maí
til septemberloka frá Ingólfsfirði til Hólmavíkur með sömu viðkomustöðum og síð-
astliðið ár. Þá fari báturinn einnig tvær ferðir í mánuði til Dranga og Reykjar-
fjarðar á Ströndum.

2. Þar sem það er mjög aðkallandi að leggja, svo fljótt sem kostur er, ak-
færan veg frá þjóðverginum fyrir norðan Mela til Norðurfjarðar til þess að koma
miðhluta Árneshrepps í vegasamband við aðalverzlun hreppsins og til þess að hægt
sé að koma stærri jarðyrkjutækjum og einnig verkfærum til bryggjugerðar, sem
væntanleg er í Norðurfirði, leggur sýslunefndin til, að eftirstöðvum styrksins, um
35 þús. kr., verði varið til að flýta fyrir þessari vegagerð.

Þetta tilkynni st yður hér með."
Á grundvelli nefndra óska sýslunefndar Strandasýslu leitaði Skipaútgerðin

samninga við Gunnar Guðjónsson á Ingólfsfirði um, að hann tæki að sér strand-
flutningana með m/b Guðrúnu (br.-stærð 17 tonn, vél 80 hö.) eins og á næsta ári
á undan, en útgerðarmaðurinn vildi ekki gera þetta fyrir minna en 70 þús. kr. styrk,
og var fallizt á þá kröfu með samþykki sýslumanns Strandamanna. En eftirstöðvar
styrksins voru greiddar ti} vegamálastjóra að undanskildum kr. 767.50, er Skipa-
útgerðin greiddi fyrir að auglýsa ferðir bátsins.

Til viðbótar því, sem segir í 2. lið ofangreindrar ályktunar sýslufundar Stranda-
sýslu, skal á það bent, að keppt er að því að bæta veginn á milli Gjögurs og Ing-
ólfsfjarðar og vegarundirstöðuna. sem lögð var á s.L sumri, frá þessum vegi út á
Norðurfjörð, þar eð þetta bætir mjög samgöngur í hinum einangraða Arneshreppi
og miðar að því að stytta mjög siglingu báts, sem áfram kann að verða hafður til
samgöngubóta í þessu byggðarlagi.

Samkvæmt rekstrarreikningi Strandabáts í umsömdum ferðum 1955 voru flutn-
ingsgjaldatekjur bátsins á 4lh mánuði kr. 21500.00,og eru þetta auðvitað hörmulega
litlar flutningsgjaldatekjur á móti ríkis styrknum. Samt telur eigandi bátsins heldur
tap en hitt á starfrækslunni, en á það uppgjör verður þó ekki fallizt, m. a. af þvi, að
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ganga verður út frá, að áhöfn (3), sem ekki siglir í nefndri þjónustu nema 1% eða í
mesta lagi 2 daga í viku, geti haft og verði að hafa einhver önnur verkefni.

Fyrir 3 árum var fjárveiting til þessa báts komin upp í 130 þús. kr., og mun það
því með tilliti til vaxandi dýrtíðar vekja óánægju, ef fjárveitingin verður á næsta
ári lækkuð úr 100 þús. kr., sem hún er nú. En vegna þess, hve lítið virðist fást út
á styrk þennan, ef honum er varið í þjónustu báts með líkum hætti og áður, er
hér með lagt til, að sýslunefnd Strandasýslu fái enn á næsta ári, eins og á hinu
yfirstandandi ári, að ákveða, hvort einhver hluti af 100 þús. kr. flóabátsstyrk kynni
að verða notaður til annarra samgöngubóta en felast í þjónustu báts.

Mýrabátur í Faxaflóa.
Ekki hefur sérstakur bátur verið í þjónustu undir þessum lið, heldur hafa

bændur á Mýrum, sem hafa trillubáta, ann azt flutningana og styrknum verið skipt
á milli þeirra með milligöngu alþingismanns kjördæmisins. Styrkurinn á yfirstand-
andi ári er kr. 3000.00, og hefur þingmaður Mýramanna sótt um hækkun á næsta
ári í hlutfalli við almenna hækkun hliðstæðra styrkja. Er mælt með þessari umsókn.

Flutningastyrkur fyrir Vestur-Skaftafellssýslu.
Fyrir liggur skýrsla frá sýslumanninum í Skaftafellssýslu um úthlutun flutninga-

styrks fyrir árið 1954. Samkvæmt skýrslunni var styrkurinn notaður til þess að
lækka flutningskostnað á matvöru, fóðurvöru, erlendum áburði, kolum og koksi.
Nam niðurgreiðslan 85 kr. á tonn vestan Mýrdalssands og 115 kr. á tonn austan
Mýrdalssands.

Eins og fram er tekið í skýrslu undirritaðs til samvinnunefndar samgöngumála i
nóv. 1954, lækkuðu flutningsgjaldataxtar verzlana í Vík á árinu 1953 sem hér greinir:
Flutningsgjald frá Reykjavík til svæðisins vestan við Mýrdalssand lækkaði úr 400
kr. í 300-330 kr. á tonn og flutningsgjald frá Reykjavik til svæðisins austan við
Mýrdalssand lækkaði úr 500 kr. í 400 kr. á tonn. Lækkun þessi byggðist á því, að
verzlanirnar fengu nýja bíla með diesel-vélum. Það varð enn fremur til almenns
hagræðis fólki á afskekktum stöðum hérlendis, að á árinu 1953 var framkvæmd
verðjöfnun á olíu um land allt.

Flutningsgjaldataxtar bifreiða i Vík, sem settir voru 1953, standa óbreyttir. En
þar sem það hefur í þessu sambandi komið til álita, hvert verzlanir í Vík tækju á
sig Illikinn halla á bifreiðaútgerð sinni, þá skal á það bent, að samkvæmt heildar-
reikningi yfir bifreiðarekstur Kaupfélags Skaftfellinga á árinu 1954 hefðu flutnings-
gjöld þurft að vera 10% hærri, til þess að starfrækslan bæri sig algerlega. Hjá
Verzlunarfélagi Vestur-Skaftfellinga er mismunurinn hins vegar heldur meiri, eða
rúmlega 13%. Líklegt er samt, að þessi halli komi öllu frekar fram á heimastöðvum
en í langflutningum.

í framhaldi af þessu vísast til hliðstæðrar skýrslu undirritaðs á fyrra ári um
þennan lið, þar sem samanburður er gerður á flutningskostnaði á sjó og landi og
frekari skýringar gefnar í því sambandi.

Styrkveitingar vegna vöruflutninga i Vestur-Skaftafellssýslu hafa á árunum
1952--55 verið sem hér greinir:

1952 130 þús. kr.
1953 145
1954 145 - - (að viðbættum 25 þús. kr. vegna snjóbíls)
1955 170 - -

Nú sækir sýslumaður Skaftfellinga um hækkun styrksins upp í 200 þús. kr. á
næsta ári, en með tilliti til þess, að flutningskostnaður virðist ekki hafa þokazt til
óhagræðis fyrir fólk í umræddu byggðarlagi frá því, sem var fyrir 1953, er spurn-
ingin, hvort ekki verður komizt af með að veita sama niðurgreiðslustyrk á árinu
1956 eins og 1955.
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Bátaferðir í Austur-Skaftafellsýslu og vöruflutningar til Öræfa.
Styrkur til ofanritaðs hefur á undanförnum árum verið sem hér greinir:

1952 42 þús. kr.
1953 42
1954 45 -- -
1955 60 - -

Á árinu 1953 var styrkur til Hornafjarðarferjunnar 7 þús. kr. en 10 þús. kr.
hvort ár fyrir sig 1954 og 1955. Hinn hluti ofangreinds styrks hefur runnið til
niðurgreiðslu á flutningskostnaði til og frá Öræfum.

Á árinu 1954 voru samkvæmt upplýsingum Flugfélags Íslands flutt með flug-
vélum til og frá Öræfum 100231 kg af vörum, auk lifandi fjár, en flutningsgjald
á flugleiðinni hefur verið 980 kr á tonn frá því á árinu 1953. Upplýsir þingmaður
Austur-Skaftfellinga, að flutningastyrknum fyrir Hl54 hafi verið réttilega skipt á
ofangreint flutningsmagn, 100231 kg, hvort sem í hlut áttu einstaklingar eða verzl-
anir. Flutningsgjald fyrir líflömb var ekki lækkað með styrk af umræddu fé, enda
var sá flutningur kostaður á annan hátt.

Á þessu ári upplýsir Flugfélag Íslands. að flutt hafi verið með flugvélum til
og frá Öræfum fram til 1. nóv. 100781 kg, en flutningsmagn á tveim síðustu mán-
uðum 1954 var 3618 kg.

Nú verður 50 þús. kr. flutningastyrkur til ráðstöfunar á yfirstandandi ári, og
upplýsir alþingismaðurinn, að í athugun sé að Játa eitthvað af styrknum ná til
vöruflutninga landleiðina til Öræfa, en þannig hefur verið flutt töluvert magn af
vörum jafnhliða flugflutningunum. Hefur undirritaður óskað eftir fullkomnum
skýrslum um úthlutunina og alþingismaðurinn lofað að láta þær í té.

Alþingismaður Austur-Skaftfellinga sækir nú um 60 þús. kr. styrk til vöru-
flutninga til og frá Öræfum og 10 þús. kr. styrk til Hornafjarðarferjunnar á næsta
ári. Er hér með mælt með umsókn um styrk til ferjunnar, en með tilliti til þess,
að styrkur til nefndra vöruflutninga var hækkaður Í fyrra, án þess að gjaldtaxti
Flugfélagsins hafi breytzt eða kunnugt sé um vaxandi vöru flutning, kemur til álita,
hvort ekki verður komizt af með að veita sama styrk til niðurgreiðslu nefnds
flutningskostnaðar á næsta ári eins og veittur var fyrir yfirstandandi ár.

Flateyjarbátur á Breiðafirði.
Í des. 1954 varð m/b Konráð (br.-stærð 18 tonn, vél 66 hö.) fyrir alvarlegri

vélabilun, og leigði þá útgerðarfélagið Norðri fyrst m/b Gissur hvíta (19 br.-tonn)
og síðar m/b Gust (7 br.-tonn) til þess að halda uppi venjulegum flóastrandferð-
um um norðanverðan Breiðafjörð fram til loka apríl. Á leigutimanum varð m/b
Gissur hvíti fyrir allmiklu tjóni í ís, og féll þetta að nokkru leyti á útgerðarfélagið
Norðra í viðbót við vélartjón m/b Konráðs, svo að félagið varð algerlega févana
og lítils megnugt um áframhaldandi starfrækslu.

Um mánaðamótin apríl-maí s. I. bauðst útibú Kaupfélags Patreksfjarðar í
Flatey til þess að útvega bát (Nönnu, br.-stærð 25 tonn, vél 80--90 hö.) til um-
ræddra flóaferða, og mælti útgerðarstjórn Norðra með því, að kaupfélagið festi
bátinn.

Tók m/b Nanna við nefndum flóaferðum frá mánaðamótum apríl-maí.
Fjárveiting til Flateyjarbáts á yfirstandandi ári er 100 þús. kr., og fékk útgerðar-

félagið Norðri af því kr. 31666.62 vegna tímabilsins 1. jan. ti] 30. apríl. Útgerð
Nönnu mun væntanlega fá kr. 63333.38 vegna tímabilsins 1. maí til 31. des., en
kr. 5000.00 munu samkvæmt samkomulagi við póststjórnina ganga til sérstakra póst-
ferða trillubáts (Sveinbjarnar í Svefneyjum) vegna póstflutnings í eyjarnar í grennd
við Flatey, sem ekki þótti heppilegt að hinn stærri bátur innti af hendi.
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Smávegis kvartanir bárust að vestan á síðastliðnu sumri um, að ferðir m/b
Nönnu væru ekki eins fullkomnar og vera þyrfti, en þó virtust þessar kvartanir ekki
vera alvarlegs eðlis. Nú í október kom samt undirskriftarskjal á vegum Norðra
h/f, þar sem lýst var áhuga fyrir því að koma m/b Konráði aftur í flutningaþjón-
ustuna, en báturinn hefur legið vélvana allt árið sökum fjárskorts eigenda. Er
skiljanlegt, að fólk vestra vilji koma bátnum í starfrækslu á ný, jafnvel þótt ekki
væri bein ástæða til óánægju út af þjónustu m/b Nönnu.

Í framhaldi af þessu hefur Norðri h/f sótt um 125 þús. kr. rekstrar styrk fyrir
m/b Konráð á næsta ári, og auk þess er sótt um vélastyrk að upphæð 60 þús. kr.,
en áætlað er, að ný 3 cyl. 66 ha. Kelvin-vél muni niðursett kosta í kringum 60
þús. kr.

Ekki liggur fyrir rekstrarreikningur fyrir m/b Nönnu á þessu ári og ekki um-
sókn um styrk á næsta ári, þar eð forstöðumenn kaupfélagsins lýsa yfir, að þeir
vilji ekki hlaupa i kapp við Norðra h/f. Forstöðumenn kaupfélagsins hafa verið
að því spurðir, hvað verði um m/b Nönnu, ef útgerð m/b Konráðs fái flóabáts-
styrkinn á næsta ári, og hafa nefndir látið í ljós, að þeir vildu mjög gjarna, að
m/b Nanna yrði áfram til heimilis í Flatey til fiskveiða og eflingar atvinnu, en
alger óvissa virðist þó ríkja um þetta.

Samkvæmt rekstrarreikningi fyrir m/b Konráð á árinu 1954 voru flutnings-
gjaldatekjur bátsins samtals 68 þús. kr., rfkisstyrkur var þá 85 þús. kr. og rekstrar-
halli 2 þús. kr. án tilfærslu afskrifta. A tímabilinu 1. jan. til 30. apríl 1955 eru
taldar farmgjaldatekjur 13 þús. kr., ríkisstyrkur kr. 31666.67 og rekstrarhagnaður
4 þús. kr. án tilfærslu afskrifta.

Samkvæmt efnahagsreikningi h/f Norðra 30. apríl 1955 er áætlað verð m/b
Konráðs talið 40 þús. kr. í þáverandi ástandi og skuldir umfram eignir 57 þús. kr.,
en þar frá virðist þó mega draga væntanlegar tjónabætur fyrir m/b "Gissur hvíta",
18 þús. kr., þannig að skuldir umfram eignir verði aðeins 39 þús. kr. Þessi niður-
staða byggist þó á áður nefndu mati á verðmæti bátsins, en Samábyrgð íslands á
fiskiskipum upplýsir, að báturinn hafi verið metinn til vátryggingar hinn 29. jan.
1955 á kr. 137500.00, þar af vél kr. 48000.00, sem vátryggjendurnir vissu ekki
annað en væri í lagi. Ef ný vél kemur í bátinn, segja vátryggjendurnir, að vátrygg-
ingarverð bátsins hækki um mismuninn á verði hinnar nýju vélar og 48 þús. kr.

Fjárhagsstaða Norðra virðist því ekki eins slæm og áður nefndur efnahags-
reikningur félagsins gefur til kynna.

Ef gengið er út frá, að áður nefndur rekstrarreikningur rrr/b Konráðs fyrir
árið 1954 sé réttur, má gera ráð fyrir, að útgerðarkostnaður bátsins hækki um a. m. k.
20 þús. kr. á næsta ári miðað við 1954.

Fargjaldataxtar bátsins eru sagðir 15-20 kr. á mann milli Flatey jar og Barða-
strandar, og mætti ef til vill hækka þá upp í 20-25 kr., en sú hækkun mundi ekki
gefa bátnum mikla hækkun á heildartekjum. Farmgjöld eru aðaltekjur bátsins, en
þau eru það há, að lítill grundvöllur virðist til hækkunar.

Samkvæmt framangreindu er ólíklegt, að útgerð m/s Konráðs komist af með
minni rekstrarstyrk en 105-110 þús. kr. á næsta ári, og þar við þarf væntanlega að
bæta 5 þús. kr. til greiðslu upp i kostnað við sérstakar póstferðir í eyjarnar í grennd
við Flatey.

Að þvi er snertir fjárbeiðni Norðra h/f um vélastyrk vegna m/b Konráðs, þá
virðist það svo, að félagið sæki um styrk til fullrar greiðslu fyrir nýja vél, og má
slíkt teljast óvenjulegt. Eðlilegast væri, að útgerðarfélagið legði fram verulega fjár-
hæð og bæði svo um styrk á móti, ef það á að heita svo, að báturinn sé eign hluta-
félags og gerður út af því. Annars er vitað, að umrætt félag er lítils megnugt fjár-
hagslega, og þarf að opna leið til þess, að slíkur aðili geti einhvers staðar fengið
lánsfé til framkvæmda eins og hér er rætt um. Að öðru leyti vísast til fyrr greindrar
afstöðu varðandi skyldar styrkbeiðnir.
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Vestmannaeyja- og Þorlákshafnarbátur.
Við árslok 1954gerði bæjarstjóri Vestmannaeyjakaupstaðar samning við eiganda

m/b Vonarstjörnunnar (br.-stærð 45 tonn, vél 132 hö.) um mjólkurflutninga milli
Vestmannaeyja og Þorlákshafnar á árinu 1955. Skyldi báturinn fara á milli alla
virka daga, þegar veður leyfði.

Fyrir liggur rekstrareikningur frá útgerð bátsins fyrir tímabilið 1. jan. til 31.
okt. 1955. Hefur báturinn samkvæmt reikingunum haft tekjur sem hér greinir:

Fargjöld 625 á 50.00 kr. 31250.00
Flutningsgjöld fyrir ýmsar vörur 61561.56

mjólk o. fl. á 200.00 73005.00
Rekstrarstyrkur 190000.00
Tekjuhalli talinn 77511.72

Kr. 433328.28

Fjárveiting til bátsins á yfirstandandi ári er 200 þús. kr., og við bætist heimild
til greisðlu á 50 þús. kr., sem notuð hefur verið, þannig að ríkisstyrkurinn til
bátsins á 10 mánuðum hefði átt að teljast rúmlega 18 þús. kr. hærri en að ofan er
greint. Þá er gjaldamegin á reikningnum tilfærð leiga fyrir bát í viðgerðarforföll-
um Vonarstjörnunnar, rúmlega 20 þús. kr., og kostnaður vegna viðgerðar og út-
búnaðar á Vonarstjörnunni, samtals að upphæð 82 þús. kr., sem bendir til, að nokkrar
endurbætur hafi verið gerðar. Hins vegar hafa ekki verið færðir til skuldar vextir
né afskrift á nefndum rekstrarreikningi, og vekur útgerðarmaðurinn athygli á þvi.

Samkvæmt greinargerð útgerðarmanns hafði báturinn fram til loka október
komið til Stokkseyrar í 8 ferðum, til Eyrarbakka í 12 ferðum og 215 ferðir verið
farnar til Þorlákshafnar. Virðist þetta sýna, að báturinn hafi farið að meðaltali 5
daga í viku til Þorlákshafnar, en ferðir á sunnudögum og jafnmörgum öðrum
dögum fallið niður. Er eftir atvikum ekki hægt að telja þetta óeðlilega mikil úrtöll.

Áætlað hafði verið, að báturinn mundi flytja 500 tonn af mjólk og mjólkur-
afurðum yfir árið, en bersýnilegt er, að magnið muni reynast heldur minna, eða
varla yfir 440 tonn.

Nú er bersýnilegt, að þrátt fyrir 250 þús. kr. ríkisstyrk á yfirstandandi ári til
þessara flutninga mun verða talið fram allt að 100 þús. kr. rekstrartap á bátnum að
auki, og þar sem báturinn er í raun og veru styrktur eingöngu vegna mjólkurflutn-
inganna, þá virðist hinn raunverulegi flutningskostnaður fyrir nefndar afurðir
reynast sem hér greinir:

Flutningsgjald:
A. greitt af Samsölunni 200 kr. á tonn
B. - ríkinu 250000 568 - - -

440
C. - bátseiganda eða öðrum 100000 227 - - -

440
995 kr. á tonn

Er þetta meiri flutningskostnaður en flutningskostnaður i flugvélum til Öræfa,
sem rætt hefur verið um fyrr i þessari greinargerð, en af þeim flutningskostnaði
hefur ríkið fram til yfirstandandi árs greitt um það bil aðeins þriðjung með niður-
greiðslustyrk.

Mun varla þykja koma til greina að halda áfram mjólkurflutningum frá Þor-
lákshöfn til Vestmannaeyja með tiltölulega jafnháum ríkisstyrk og veittur var á
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yfirstandandi ári. Telur undirritaður sér því ekki fært að mæla með umsókn frá
Jóhanni Þ. Jósefssyni, þingmanni Vestmannaeyinga, um 360 þús. kr. styrk úr ríkis-
sjóði til nefnds báts á næsta ári.

Borgarfjarðarskip.
Fyrir liggur reikningsyfirlit frá h/f Skallagrími yfir starfræksluna á þessu ári

fram til loka októbermánaðar, og eru eftirgreindar upphæðir færðar teknamegin :

Fargjöld ......................................•
Farmgjöld .
Ríkisstyrkur .
Hagnaður á upp- og útsk. og afgreiðslu skipa .
Tap .

656 þús. kr.
251
200
150
314

Samtals 1571 þús. kr.

Á það skal bent, að fastákveðinn ríkisstyrkur á árinu til félagsins er 250þús. kr.
og heimild til uppbótar 100 þús. kr. Má því gera ráð fyrir, að félagið eigi eftir að
færa til tekna 150 þús. kr. ríkisstyrk fyrir reikningslok. en framkvæmdastjórinn
upplýsir, að tap muni verða meira en þessu nemur á hinum síðustu tveim mánuðum
ársins.

Nú er Skallagrímur h/f, sem kunnugt er, að fá nýtt 400 tonna skip i byrjun
næsta árs, og er áætlað, að skip þetta kosti a. m. k. 5lj2 millj. kr. Þar sem starf-
rækja á hið nýja skip í næsta nágrenni Reykjavíkur, verður að gera ráð fyrir, að
það geti borið sig í framtíðinni, eins og Borgarfjarðarskipið gerði áður fyrr. Má
þó búast við, að nokkurn tíma taki að grundvalla starfræksluna með hinu nýja
skipi, og hefur útgerðarfélagið í því sambandi sótt um 500 þús. kr. ríkisstyrk á
næsta ári.

Er mælt með þessari umsókn.

Reykjavík, 8. des. 1955.

Skipaútgerð ríkisins,
Guðjón F. Teitsson.

Til samvinnunefndar samgöngumála, Alþingi.

14


