
sþ. 242. Nefndarálit [1. mál]
um framlög til flóabáta og vöruflutninga.

Frá samvinnunefnd samgöngumála.

Nefndin hefur nú eins og undanfarin ár annazt undirbúning tillagna um fram-
lög til flóabáta og vöruflutninga. Í þessu starfi hefur hún aflað sér upplýsinga um
rekstrarafkomu og efnahag þessara samgöngutækja og notið aðstoðar forstjóra
Skipaútgerðar ríkisins eins og undanfarin ár.

Mikið hefur verið rætt um það á undanförnum þingum, að þörf væri á að
endurskoða þessi samgöngumál með það í huga, að þau mættu koma strjálbýlinu
að sem mestum notum með bættri og hagkvæmari þjónustu. Má fullyrða, að ein-
hugur er meðal þingmanna um, að þetta megi takast. ÞÓ að samgöngur á landi
hafi á síðari árum verið mjög bættar, eru þó ýmsar byggðir okkar lands þannig
settar, eins og t. d. nokkur hluti Austfjarða og Vestfjarða, að nauðsyn er á hentug-
um sjóferðum, ef það fólk, sem þar býr, á að fá sæmilega þjónustu að því er varðar
fólks- og vöruflutninga. Nefndin er sammála um það, að til að koma þessum sam-
göngumálum í viðunandi horf sé aðkallandi, að nefnd verði skipuð, sem taki þessi
samgöngumál til rækilegrar yfirvegunar, þar sem framtíðarskipan verði komið á
um fólks- og vöruflutninga.

Um rekstur einstakra flóabáta og framlög til þeirra skal þetta tekið fram:

Norðurlandssamgöngur :
Nefndin leggur til, að framlag til "Drangs" verði 700 þús. kr., sem er sama

fjárhæð og í ár. Framlag til Strandabáts verði 160 þús. kr. eins og á yfirstandandi
ári og rekstrartími bátsins nái yfir 8 mánaða tímabil.

Þá leggur nefndin til, að Haganesvíkurbátur fái framlag að upphæð 20 þús. kr.,
sem er 11500 kr. hækkun frá því, sem er á þessu ári, Hríseyjarbátur 30 þús. kr.
og Flateyjarbátur á Skjálfanda 48 þús. kr., en það eru sömu rekstrarframlög og
þessir bátar njóta á fjárlögum yfirstandandi árs.

Austfjarðasamgöngur :
Nefndin leggur til, að framlag til Loðmundarfjarðarbáts verði hækkað í 50 þús.

kr., um 8 þús. kr., og að framlag til Mjóafjarðarbáts verði hækkað um 20 þús. kr.,
i 110 þús. kr., og er þá gert ráð fyrir, að báturinn sé í ferðum milli Seyðisfjarðar
og Norðfjarðar með líkum hætti og á undanförnum árum. Til þess er ætlazt, að af
framlaginu til Mjóafjarðarbáts renni 30 þús. kr. til snjóbílsferða frá Seyðisfirði til
Héraðs, en sú venja hefur skapazt síðustu árin.

Suðurlands- og Vestmannaeyjasamgöngur:
Nefndin leggur til, að framlag vegna vöruflutninga í Vestur-Skaftafellssýslu

verði 270 þús. kr. eins og á yfirstandandi ári og framlag vegna vöruflutninga til
Öræfa 108 þús. kr., en það er 12 þús. kr. lægri upphæð en á þessu ári, með því að
framlag til bátaferða fellur niður, þar sem þeirra er ekki þörf, eftir að Hornafjarðar-
fljót hefur verið brúað. Þá leggur nefndin til, að veittar verði til Vestmannaeyja-
báts 150 þús. kr. vegna mjólkurflutninga.

Faxaflóasamgöngur :
Skallagrímur h/f nýtur framlags úr ríkissjóði á yfirstandandi ári að fjárhæð

850 þús. kr. vegna rekstrar "Akraborgar". Leggur nefndin til, að framlagið verði
hið sama á næsta ári. Einnig leggur nefndin til, að framlag til Mýrabáts verði 4500
kr. eins og á þessu ári.



Breíðafjarðarsamgöngur r
Nefndin leggur til, að veitt verði 230 þús. kr. framlag til Flateyjarbáts, en það

er 30 þús. kr. hærri upphæð en báturinn fær á þessu ári. Er gert ráð fyrir, að 20
þús. kr. af framlaginu renni til snjóbílsferða milli Fjarðar í Austur-Barðastrandar-
sýslu Qg Patreksfjarðar. Í sambandi við rekstur Stykkishólmsbáts leggur nefndin
til, að eigendur hans njóti sama framlags og í ár eða 660 þús. kr. - Þá leggur
nefndin til, að framlag til Langeyjarnesbáts verði 40 þús. kr., en það er 10 þús. kr.
hærra en rekstrarframlag hans nemur á þessu ári.

Vestfjaroasamgöngur:
Nefndin leggur til, að rekstrarframlag til Djúpbátsins verði 660 þús. kr. eins

og á yfirstandandi ári og að framlög til Dýrafjarðar báts og Patreksfjarðarbáts
verði hin sömu og í ár, eða 10 þús. kr. fyrir hvorn bát. Þá leggur nefndin til, að
veittar verði 10 þús. kr. til Skutulsfjarðarbáts, sem annist ferðir frá Hvítanesi um
Skutulsfjörð í sambandi við Djúpbátinn.

Nefndinni hafa borizt nokkrar umsóknir frá eigendum flóabáta, um framlög
vegna kostnaðar þeirra við endurbyggingar á bátunum eða vélakaup. Nefndin hefur
ekki séð sér fært að verða við þessum beiðnum, en hefur hins vegar bætt smá-
upphæðum við rekstrarframlög einstakra báta vegna slíkra framkvæmda, eins og
að framan greinir.

Samkvæmt framangreindum tillögum samvinnunefndar samgöngumála nema
framlög til flóabáta og vöruflutninga í heild 4120500kr. Eins og að framan greinir,
leggur nefndin til, að fjárhæðin skiptist þannig:

Norðurlandsbátur - .Drangur" .
Strandabátur .
Haganesvíkurbátur , " , " , .
Hríseyjarbátur .
Flatey jar bátur á Skjálfanda .
Loðmundarfjarðarbátur .
Mjóafjarðarbátur " , " " .
Vöruflutníngar á Suðurlandi .
Vöruflutningar til Öræfa .
Vestmannaeyjabátur vegna mjólkurflutninga .
H/f Skallagrímur - "Akraborg" .
Mýrabátur .
Flateyjarbátur á Breiðafirði .
Stykkishólmsbátur - "Baldur" .
Langeyjarnesbátur .
Djúpbátur - "Fagranes" .
Dýrafjarðarbátur .
Patreksfjarðarbátur .
Skutulsfjarðarbátur .

kr. 700000
160000
20000
30000
48000
50000

110000
270000
108000
150000
850000

4500
230000
660000
40000

660000
10000
10000
10000

Alþingi, 15. des. 1961.
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