
Nd. 807. Nefndarálit

um þingsályktunartillögur um strandferðir (þskj. 107, 118, 164, 185).

Fyrir nefndinni hafa legið til meðferðar: Þingsályktunartillaga á þskj. 
107 og 2 viðaukatillögur við hana (þskj. 118 og 185) og þingsályktunartillaga 
á þskj. 164.

Allar þessar tiliögur fara fram á það, að strandbátarnir komi framvegis 
oftar við á ýmsum stöðum umhverfis landið, en áætlanir þær, sem nú eru i 
gildi gera ráð fyrir. Auk þess er á þskj. 164 farið fram á nokkrar fleiri 
breytingar.

Nefndin fellst að mestu leyti á þessar tillögur, sérstaklega þar, sem svo 
er háttað, að strandbátunum er mjög lílil töf að þvi, að koma oftar við en 
verið hefir, en landsmönnum hinsvegar talsverður hagræðisauki. Ætlast netndin 
til, að ekki sé þó gengið lengra í þessa átt en svo, að bátarnir geti haldið á- 
ætlun svipað og verið hefir.

Hefir nefndinni geflst kostur á, að eiga tal við báða skipstjóra strand- 
bátanna (»Vestra« og »Austra«). Hafa þeir, fyrir sitt leyti, tekið vel í breyt- 
ingar þær, er nefndin ræður deildinni til að aðhyllast.

Að þvi er kemur til þskj. 107, ræður nefndin til að 1. liður tillögunnar 
verði samþyktur. Með 2. liðnum þorir netndin ekki að mæla, með þvi það 
mundi auðveldlega geta orðið þess valdandi, að báturinn gæti ekki haldið á-



ætlun, enda er sérstakur flóabátur ætlaður ísafjarðardjúpi. 3. liðurinn á ekki 
heima i tillögu um strandferðir; en mætti athugast i sérstakri þingsálykt- 
unartillögu.

Um tillöguna á þskj. 118 er það að segja, að nefndin ræður til, að 
strandbáturinn verði látinn koma við á Búðum og Hellissandi i hverri ferð 
fram og aftur einnig i ólafsvik og Stykkishólmi, með þvi krókurinn er enginn. 
Svo vill nefndin og mæla með, að hann komi við i 2. og 5. ferð á Kviabryggju 
fram og aftur.

Tillöguna á þskj. 185 vill nefndin taka til greina þannig, að strand- 
bátnum verði gert að skyldu, að koma við í Selvík á Skaga í tveim ferðum 
fram og aftur. Krókurinn er enginn.

Þá er tillagan á þskj. 164.
Nefndin aðhyllist 1. lið; telur »e/s Perwie« ekki viðunanlegt skip, enda 

hefir hlutaðeigandi gufuskipafélag lofað betra og hentugra skipi, þótt þess hafi 
eigi orðið efndir enn. 5

Þá vill nefndin mæla með 2. lið.
Nefndinni virðist engin ástæða til, að suðurlandsbáturinn hefji ferðir 

sinar ’/s mánuði siðar en hinir strandbátarnir.
3. liðinn fellst nefndinogá. Breytingin erísjálfu sér engin, þótt enda- 

stöð bátsins verði ákveðin á Eskifirði, þvi að þar hefir hún áður verið i reynd- 
inni, þótt áætlunin hafi ekki mælt svo fyrir.

Þá stingur nefndin upp á, að Suðurlandsbáturinn verði látinn koma 
við i Papey. Leiðin liggur þar rétt fram hjá. Verður það nýr liður i tillögunni.

4. lið tillögunnar felst nefndin á með þeirri viðbót, að viðkomustaður- 
inn við Ingólfshöfða verði ákveðinn að eins í austurleið.

Við 5. liðinn vill nefndin að gerð verði sú breyting, að i stað orðanna: 
»helzt i hverri íerð« komi: einkum i suðurleið í 1. og 6. ferð, og i austurleið 
i 2. ferð.

Til hægðarauka og glöggvunar færir nefndin allar tillögurnar saman á 
eitt skjal, og ræður háttvirti deild til að samþykkja svo látandi:

TILLÖGUR

til þingsályktunar um strandferðir.

Neðri deild alþingis skorar á landstjórnina að hlutast til um:
1. Að strandbáturinn komi við i Bolungarvikurverzlunarstað í Norður-ísa- 

fjarðarsýslu í hverri ferð sinni fram og aftur.
2. Að strandbáturinn verði látinn koma við i Selvik á Skagai tveimur ferðum 

fram og aftur (fyrstu og seinustu ferð).
3. Að strandbáturinn verði látinn koma við á Búðum og Hellissandi fram 

og aftur í hverri ferð og Kviabryggju í Eyrarsveit i 2. og 5. ferð.
4. Að strandbáturinn »Austri« komi oftar við á Djúpavog en nú, einkum i 

suðurleið i 1. og 6. ferð og í austurleið i 2. ferð.
5. Að suðurlandsbáturinn verði látinn hafa viðkomustað við Ingólfshöfða í 

Öræfum i 1 eða 2 ferðum um hásumarið i austurleið.
6. Að suðurlandsbáturinn verði látinn koma við í Papey.



7. Að i stað strandferðabátsins »Perwie« komi viðunanlegt skip hið fyrsta.
8. Að suðurlandsbáturinn hefji ferðir sinar i miðjum april, eins og hinir 

strandferðabátarnir.
9. Að suðurlandsbáturinn hafi aðal-endastöð að austan á Eskifirði, en fari 

þó öðru hvoru til Seyðisfjarðar.

Neðri deild alþingis, 27. april 1911.
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