
325. Wefndarállt

atn  flóabátaferðir.
F rá  samgöngumálanefnd.

Nefndinni hafa borist nok k u r  eiindi um  nýjan slyrk eða hæ kknn á styrk 
til flóabáta, og befir b ún  atbugað þau  og flótabátaferðirnar alment. Hefír hún 
þ a r  Iagt til grnndvallar álit og tillögur efri deildar á siðasta þingi (þskj. 414), 
þvi við þaer eru ákvæði fjárlaganna fyrir yfirstandandi ár bundnar.



Skal nú  m inst i  þær breytingar, er nefndin leggur til.
Djúpbátnam  eru æ llaðar í ár 17000 krónur. Á þing- og bjeraðsmálafundi 

Vestur-lsafjarðarsýslu á siðastliðnum velri var sam þykt að skora á Alþingi að 
bæ kka styrkinn til Djúpbátsins, f því skyni og með þvf skilyrði, að h ann  færi 
3 —4 reglubundnar ferðir á ári á belstu viðkomustaði i vestursýslunni á þeim 
tima, sem sýslunefod ákveður í sam ráði við stjórn bátsins. Með tilliti til þess, 
að bátur þessi, sem flytur allan póst um  Isafjarðardjúp, hefir átt mjög örðugt 
uppdráttar, og með þvi það verður að teljast nauðsynlegt fyrir viðskifti Djúp- 
m anna  og Vestur-ísfirðinga, að bátu rinn  fari no k k ra r  ferðir vestur i sýsluna, vill 
nefndin hæ kka styrk til bátsins upp I 22000 kr., með þvf skilyrði, að hann  fari 
minst 5 ferðir árlega á helstu viðkomustaði vestursýslunnar, með þeim skilyrð- 
um, er fyr segir.

Flategjarbálar. Barðstrendingar eru nú  að afla sjer nýs b i ts ,  um 20 tonn 
að stærð, og ætla að hafa h ann  i förum á Breiðafirði. Þ a r  sem Barðstrendingar 
hafa sam a sem alls enga vegi á landi, virðist ástæða til að styrkja þá rfflega, 
er þeir eru að kom a bá tnum  á stað, og er þvi s tyrkurinn  til þess báts  hæ kkaður 
upp i 8000 krónur.

Nefndinni hefir þótt rjett að taka  100 k ró n u r af Rauðasandsbát,  og h æ kka  
styrkinn til Mýrabáts um  sömu upphæð.

Útgerð Lagarfljótsbáts hefir áformað að láta bátinn  ganga lengra en áður 
ú t  eftir Lagarfljóti, svo þeir, sem meðfram þvi búa, i H róarstungu, Hjaltastaða- 
þinghá og út E iðaþinghá, geti haft not af honum . Nefndin telur þetta geta orðið 
til mikils hagnaðar fyrir fbúa þessara hjeraða, og vill þvi hæ kka s tyrkinn um  
200 krónur.

Til Egjafjarðarbáts, með viðkom um  á Siglufirði, Húsavfk og Sauð- 
árkróki, hafa verið veiltar 8000 kr. i ár. Bátur þessi flytur allan póst út með 
Eyjafirði beggja megin og hefir fyrir það  5000 kr. árlega, og hefir sú upphæð 
áður  verið greidd úr póstsjóði, en nú  er lagt til, að tillagið sie tilfæit hjer, enda 
eru útgjöld til póstflutninga lækkuð i fjárlagafrv. um þessa upphæ ð, svo hjer er 
ekki um hæ kkun  að ræða að þvi er þessa upphæ ð snertir. Þ a r  sem b á tnum  er 
ætlað að fara bæði vestur á Skagafjörð og n o rðu r á Húsavfk, er lagt til, að hon- 
um  verði veittur 6000 króna styrkur.

Nefndinni hefir borist erindi um  það, að veittar yrðu  3000 k rónur til 
vjelbátaferða fram með ströndum  Austur-Skaftafellssýslu, og til fintningaferða frá 
Hornafirði i Lón, Hvalsneskrók, Bæjaiós og Papós og til Snðursveitar. Pá er og 
Öræfingum nauðsynlegt að geta komið frá sjer kjöti að haustinu  til. Allar þessar 
ferðir ætti bá tu r inn  að annast, og vill nefndin leggja til, að veittar verði i þessu 
skyni 2000 krónur,  þar af 600 kr. til Öræfaferða.

Sam kvæm t framansögðu leyfir nefndin sjer að leggja til, að flóabáta- 
s tyrknnm  verði árið 1928 skift þannig n iður:

1. Borgarnesbátur, með 7 —9 ferðir til B re ið a f ja rð a r ..................  kr. 35000
2. Djúpbátur, með nokkrum  viðkomustöðum f Vestur-lsafjarðarsýslu — 22000
3. Skaftfellingur, með viðkomum á Stokkseyri og E yrarbakka ,  auk

þess sem áður v a r ....................................................................................  — 20000
4. F la te y ja rb á tn r .............................................................................................  — 8000



5. H ornafjarðarbá tn r .............................................................................................. kr. 7000
6. Millilandaskip til Skaftafells- og R an g á rv a l la sý s lu ........................... — 4000
7. R angársandsferð ir .............................................................................................. — 1200
8. H v a l f j a r ð a r b á tu r .............................................................................................. — 1500
9. Grimseyjarbátnr .............................................................................................. — 800

10. R auðasandsbátu r .............................................................................................. — 300
11. M ýrabátur ....................................................................................................... — 500
12. Lagarfljótsbátur, enda sigli hann  n iður fyrir b rúna  ..................... — 1000
13. Til flutningaferða innan  sýslu i Austur-Skaftafellssýslu (þ a r  af

til ö ræ fínga 600 k r . ) ..................................................................................... — 2000
14. Eyjaljarðarbátur,  með viðkomu á Siglufírði, Sauðárkróki og Húsavik

kr.
6ono

109300
Ber þvi nefndin fram tillögu um, að liðurinn 13. gr. C. 2. i fjárlagafrv. 

fyrir 1928 verði h æ k k að u r  nm  kr. 9300.

Alþingi, 6. april 1927.

Kl. Jónsson, H ákon Krislófersson,
form. og frsm. fundaskrifari.

Sveinn Ólafsson. Jón Ólafsson. P je tur Þórðarson.


