
lid. 242. Itefndarállt

um  strandferðir og flóabátaferðir.

F rá  sam göngum álanefnd.

Vegna landshátta  og vandgæfra hafna á ý m sum  stöðum  landsins virð- 
ist ekki verða hjá því komist að styrkja ferðir flóabáta þar, sem hafnir eru 
torsóttar og tafsamar. Jafnvel þótt fjölgað verði stærri s trandferðaskipum , sem 
stefna verður að, m u n  þó jafnan  verða þörf á sam göngum  með minni og 
ódýrari farkostum , þar sem tafsöm eða hættuleg er Ieið hinna stærri skipa.

Nefndin lítur svo á, að eins og nú horfir við um  sam göngur m undi 
haganlegast að skifta þessum flóaferðum í 5 flokka og þannig, að sjerstakt 
skip annist ferðirnar á hverju þessu svæði. Þessir 5 flokkar eru :  1. Sam band 
milli Reykjavíkur og hafnanna við Faxaflóa og Breiðafjörð. 2. Sam bandið 
milli Reykjavikur og lendingarstaða i Árnes-, Rangárvalla- og Skaftafellssýsl- 
um  ásam t V estm annaeyjum . 3. Ferðir  um  Isafjarðardjúp. 4. Ferðir milli 
H ornafjarðar og Austfjarða. 5. Ferðir um  Eyjafjörð og til Grímseyjar.

Um þau m inni háttar flutningafæri, sem áður hafa styrks notið, svo 
sem Hvalfjarðarbátur, Lagarfljótsbátur og Rauðasandsbátur,  þá álitur nefndin 
rjett að ætla hverjum  þeirra litla upphæ ð til Ijettis h jeraðsbúum , svo sem 500 
kr. hverjum .

Um fram angreind 5 aðalflutningasvæði og farkosti þeirra vill nefndin 
taka þetta fram :

I. Faxaflói og Breiðifiörður.
Æskilegast virðist, að eitt og sam a skip annist sam göngur milli allra 

hafna á þessu svæði og Reykjavíkur, og virðist nefndinni, að það m ætti vel 
takast, eins þótt skipið færi nærfelt ja fnm argar  ferðir milli Rvíkur og Borgar- 
ness sem verið hafa. Þessu eru þó tveir nefndarm enn  ósamþykkir.



Undanfarið virðast s trandferðir um  þetta svæði hafa verið helsti 
dýrar, enda hefir fe rðunum  verið skift milli tveggja og þriggja skipa, sem vart 
geta talist hentug í þessar ferðir. Vill nefndin beina þeirri ósk til landsstjórn- 
arinnar, að h ú n  leiti fyrir sjer um  hæfilegt skip, er annast gæti ferðir 
um  báða flóana og losað jafn fram t aðalstrandferðaskipið, »Esju«, við viðkom- 
ur  að miklu leyti á þessu svæði.

Til þess að þetta m ætti verða, þyrfti flóaskipið að annast no k k ra r  ferðir 
til h inna afskektari hafna við Breiðafjörð á sum ri, svo sem Búðardals, Salt- 
hólm avíkur, Króksfjarðarness, F lateyjar og Hagabótar, auk  þess að halda uppi 
nokkurnveginn stöðugum  ferðum milli Reykjavíkur og Borgarness og sem 
svarar hálfsmánaðarlegu sam bandi milli þeirra  m inn i hafna beggja megin 
Snæfellsness. Virðist nefndinni sennilegt, ef u m  hæfilegt skip væri að ræða, 
að áætla styrkinn til þess 35—40 þúsund  k rónur ,  m eð tilliti til þess, að um 
ábatavænlegan m annflutning er oft að ræða milli Reykjavikur og Borgarness 
og flutningar m iklir þaðan og þangað, eins og líka haust  og vor til og frá 
höfnum  við innanverðan  Breiðafjörð.

II. Árnes-, Rangárvalla- og V.-Skaftafellssýslur.
Um þetta svæði er likt að segja og um  það fyrsta, að best færi á, að 

eitt og sam a skip gæti annast það alt og sam bandið  við Reykjavík. E n  vegna 
hafnleysa þeirra, sem á svæðinu eru, m á  slikt skip ekki vera stórt eða 
dýrt í rekstri, og m á gera ráð fyrir þvi, að aukaferðir þurfi að fara um  þetta 
svæði, t. d. frá V estm annaeyjum , er áætlunarferðir mistakast, Fyrir  þessa 
skuld verður að gera ráð  fyrir tiltölulega h áu m  styrk til þessara ferða, þótt 
strjálar verði. Undanfarið, eins og á þessu ári, hafa þessar ferðir verið farnar 
með breytilegum styrk og e inkum  b u n d n a r  við vjelskipið Skaftfelling, en auk  
þess nú  fyrirhugaðar með sjerstöku skipi frá ú tlöndum  einu sinni á su m rin u  
beint til 5 —6 staða í V.-Skaftafells- og Rangárvallasýslum. Virðist sem ekki 
megi gera ráð fyrir minni upphæ ð til þessara flutninga en 19—20 þús. k rónum .

III. tsafjarðardjúp.
U ndanfar ið  hefir lítið vjelskip notið þ a r  styrks til póstflutninga og sam - 

göngubóta, 15—18 þúsund kr. árlega. Norður-ísafjarðarsýsla  er vegna lands- 
lags og legu m iður búin  vegum en flest ö n n u r  h jeruð  á landinu, og v iðkom a 
»Esju« þar  að eins á einni hö.fn u tan  ísafjarðarkaupstaðar. D júpbáturinn  
svonefndi er þvi eina samgöngufæri m argra  sveita i sýslunni, og virðist ekki 
verða hjá því komist að ætla til ferða hans svipaða u pphæ ð  og áður, eða um  
16000 k rónur.

IV. Hornafjörður og Austfirðir.
Undanfarið hefir s ty rkur til ferða um  þetta svæði verið breytilegur 

og einkum  no taður í þarfir kaupfjelags Hornfirðinga, en s tu n d u m  jafnframt 
til flutninga á vetrarvertíðinni.

Vegna vandhæfis hafnarinnar í Hornaflrði verður eigi m eð ferðum »Esju« 
bætt ú r  flutninga- og viðskiftaþörf Austur-Skaftfellinga nem a að n o k k ru  leyti,



og því óhjákvæmilegt að ætla e inhvern  styrk til ferða milli H ornafjarðar og 
Austfjarða, þar  sem millilandaskipin landsetja og taka hornfirskar v ö ru r  og 
þar  sem svo margvísleg viðskiftasambönd eru  milli Hornfirðinga og Austfirð- 
inga. Álítur nefndin, að Austur-Skaftfellingar eigi að hafa sem frjálsust um - 
ráð  yfir s ty rknum , eins og verið hefir, og telur, að h an n  megi ekki vera und ir  
4000 kr.

V. E yja fjörður og Grímseg.
Nefndin hefir eftir bendingu ráð h erra  fallist á, að rjett væri að styrkja 

ferðir til póstflutninga um  Eyjafjörð, en  álitur hins vegar, að semja ætti svo 
um , að sam i bá tu r  fari n o k k ra r  ferðir til Grímseyjar, sem að mestu leyti 
hefir farið á mis við allar sam göngur. Virðist svo, sem bá tu r in n  gæti jafnvel 
farið stöku ferðir til Haganesvikur og Flateyjar, og vill nefndin áætla 1200 kr. 
til þessara ferða.

Eftir fram ansögðu leggur nefndin þvi til, að áæ tlaðar verði til flóa- 
ferða 1926 83000 kr., og leggur til, að fjeð skiftist sem næst þannig:

1. Til ferða um  Faxaflóa og Breiðafjörð .............................
2. — — — ísafja rðard júp .....................................
3. — — — Hornafjörð og Austfirði .................................
4. — — með Árnes-, Rangárvalla- og Skaftafellssýslum
5. — — um  Eyjafjörð og til Grímseyjar .....................
6. — — — Lagarfljót..............................................
7. — — — H va lf jö rð .............................................
8. — — að Rauðasandi ........................................................

41000 kr 
16000 -  
4000 -  

19200 -  
1200 -  

500 — 
700 — 
400 —

Alls 83000 kr.
Um strandferðatilhögun með aðalstrandferðaskipinu »Esju« þykir nefnd- 

inni eigi ástæða til að gera ákveðnar tillögur fyrir 1926, m eð því að á yfir- 
s tandandi ári hefir verið tekin upp breytt tilhögun um ferðirnar, sem rjett er 
að biða eftir reynslu um, hvernig gefist. E n  til þessara ferða skipsins álítur 
nefndin rjett að áætla 150000 kr., m eð hliðsjón af þeim rekstrarhalla, sem 
verið^hefir undanfarið.

Alþingi, 26. m ars  1925.

Kl. Jónsson, Sveinn ólafsson, Jón  A. Jónsson. P je tu r  Þórðarson.
form. skrifari og frsm.

Með fyrirvara að því er snertir  sam band  ferða á Breiða- og Faxaflóa.
H ákon J. Kristófersson.


