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Bt. Fjárlaganefnd / Jón Magnússon ritari 

Formaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.

Efni: Framhaldsstyrkur um björgun björgunarskútunnar MarÍu Júlíu BA 36.

í upphafi þökkum við fyrir fjárstyrk í júní á þessu ári, að tillögu forsætisráöherra og 
umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra um að veita 15 m.kr. af ráðstöfunarfé 
ríkisstjórnarinnar til flutning skipsins í slipp á Akureyri.

Byggðasafn Vestfjaröa fóstrar hið fornfræga skip Maríu Júlíu í ísafjarðarhöfn. Skipið er í 
eigu Byggðasafns Vestfjarða og Minjasafns Egils Ólafssonar á Hnjóti sem stofnuðu 
áhugamannafélag um verkefnið árið 2004.

Hollvinasamtök um Maríu Júlíu voru stofnuð í marsmánuði 2020. Félagar í samtökunum 
eru á þriðja hundraðið og sýnir vel þá breiðfylkingu sem er um þetta sérstaka verkefni. Stefnt 
er að því að Áhugafélag um rekstur Maríu Júlíu BA-36 verði gert að sjálfseignarstofnun á 
þessu ári með ítarlegri skilgreiningu á hlutverki sínu í framtíðinni.

Frá árinu 2004 hefur félagið notið opinbera styrkja um samtals 25 milljónir króna auk 15 
milljónir króna þessa árs. Margt hefur verið gert á þessum langa tíma og verkefnin 
takmarkast við fjárveitingar hverju sinni. Nú er hins vegar komið að ögurstund í björguninni 
og blásið hefur verið í herlúðra. Einkaaðilar hafa ekki komið að verkefninu til þessa en með 
framlagi fjárlaganefndar á þessu ári jóksttiltrú einkageirans á framhaldinu og hafa 2 öflugir 
aðilar í sjávarútvegi gefið vilyrði fyrir framlagi að sömu upphæð á móti hinu opinbera. Haldið 
verður áfram að róa á þau mið.

Erfitt er að segja til um endanlegan kostnað við verkefnið sem og þann tíma sem 
uppbyggingin tekur. Sýn okkar er að verkefnið taki um 3 - 5 ár og kostnaður veröi á bilinu 200 
- 300 milljónir. Öll framkvæmdin er í samráði við Minjastofnun með tilliti til laga um 
menningarminjar, frá 2012 nr. 80 29. júní og þess gætt að svo verði á öllum stigum 
verkefnisins.
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Óskað er eftir 30 milljón króna stuðning fyrir árið 2023.

Áfangaskipting verkefnisins gæti litið svona út:

2022 Skipið dregið til Akureyrar í slipp. (Hreinsun, frumviðgerð og hús fjarlægt).
2023 Áætlunargerð og hönnun með tilliti til notkunar. (Ytra útlit skipsins upprunalegt).
2023 Slippur Húsavik. (ítarleg viðgerð).
2024 Smiði stýrishúss og Innréttingar. (Unnið í höfn á Akureyri og ísafirði).
2025 Frágangur og tækjabúnaður. (Unnið í höfn á ísafirði).

Frekari rökstuðningur um mikilvægi verkefnisins er að finna í meðfylgjandi greinargerðar sem 
unnin var af Hollvinasamtökunum um Maríu Júlíu á sÍðasta ári.

Virðingarfyllst,


