
Nd. 403. Nefndarálit
um flóabátaferðir.

Frá samgöngumálanefnd.
Nefndinni bafa, eins og að undanförnu, borist erindi um  aukinn styrk 

til ýmsra flóabáta. Pað verður að viðurkennast, að full nauðsyn væri á þvi að 
auka styrkinn til flestra þeirra báta, sem nú njóta ríkisstyrks, en hinsvegar 
verður og að líta á getu ríkissjóðsins. Nefndinni þótti sem hjá því yrði ekki 
komist að hækka styrkinn til Eyjaljarðarbátsins um 2000 kr., til Austur- 
Skaftfellinga um 500 kr., til Hvalfjarðarbáts um 150 kr.; loks heflr nefndin 
fallist á, að i þetta sinn fái Flateyjarbátur, auk ferðastyrksins, 1000 krónur, 
upp i kostnað við kaup á nýrri vjel i þann flóabát; áætlað er, að þessi nýja 
vjel kosti um 10000 krónur. Einum  nýjum styrk leggur nefndin til, að bætt 
verði við þá, sem áður hafa verið, þ. e. styrk til bátsferða frá Stykkishólmi 
til Langeyjar- og Dagverðarness.

Þá hefír stjórnin tekið styrk til »Skaftfellings« upp í strandferðakostnað 
og lagt til, að þessi bátur fái styrkinn hækkaðan um 5000 kr., upp í 24 þús. 
kr. Nefndin sá ekki ástæðu til að breyta þessu í hið fyrra form, þvi þó segja 
megi, að styrkur sá, sem þessi bátur hefir haft, sje mjög hár, þegar litið er til



mannfjölda þess, sem nýtur ferða hans, þá er bjer um sjerlega erfiða aðstöðu 
að ræða vegna hafnleysisins við suðurströnd landsins.

Fyrir öðrum breytingum verður gerð grein i framsögu.
- Samkvæmt framansögðu leggur nefndin til, að varið verði til flóabáta

1930 kr. 91500.00 og styrknum skift þannig:
1. Borgarnesbátur ............................................................................. kr. 31500.00
2. Djúpbáturinn ... ............................................................................. — 19000.00
3. H o rn a fja rð a rb á tu r......................... .................................................... — 7000.00
4. Til ferða innan Austur-Skaftafellssýslu, þar af 800 kr. til 

Öræfinga ............................................................................................. 2500.00
5. Til millilandaskips, með viðkomum við Rangársand (Hall- 

geirsey), Vík, Skaftárós og H v a ls ik i............................................ 4000.00
6. Rangársandsbátur ............................................................................. — 900.00
7. Hvalfjarðarbátur ............................................................................. — 1500.00
8. Rauðasandsbátur ............................................................................. — 500.00
9.

enda sje styrknum  varið i þágu Rauðsendinga.
M ýrabátu r..................................................................... ................... _ 300.00

10. L angeyjarnesbátur............................................................................. — 300.00
11. Lagarfljótsbátur ............................................................................. — 1000.00
12. Eyjaljarðarbátur ............................................................................. — 15000.00
13. F la tey ja rb á tu r...........  ..................................................................... — 7000.00

Sami, upp i kostnað við kaup á nýrri vjel .......................... '. — 1000.00
Kr. 91500.00

Það sje sett að skilyrði fyrir öllum þessum styrkveitingum, að ferðir 
sjeu ekki færri og farkostur ekki lakari en undanfarin ár. Loks vill nefndin 
taka það fram, að hún væntir þess, að þeir bátar, sem styrks njóta, flytji til- 
búinn áburð i áætlunarferðum innan bjeraðs ókeypis.

• Þ vi m iðu r hefir ennþá ekki tekist að fá áæ tlanir, farm gjalds- og far- 
gjaldsskrár og rekstrar- og efnahagsreikninga allra þeirra báta, sem  stvrks  
njóta. Þar sem  þessi skilrik i eru afarnauðsyn leg sam gön gu m álan efn d u m , til 
þ ess að nefndarm enn geti gert sjer Ijósa grein fyrir þörfinni i h in u m  einstöku  
tilfellum , vill nefndin  enn  á ný brýna það fyrir atv in nu m álaráðu n eytin u  að  
sjá um , að styrknjótendur send i þessi skjöl i tæka tið , sv o  þau geti legið fyrir 
nefndinni i þingbyrjun.

Að endingu skal þess getið, að samgöngum álanefndir beggja deilda 
hafa orðið samm ála um þær tillögur, sem bjer eru gerðar um aðalupphæð 
og útblutun styrksins.

I samræmi við þessa niðurstöðu ber nefndin fram tillögu um, að lið- 
urinn 13. gr. C. 2 í fjárlagafrumvarpinu fyrir 1930 verði bækkaður um 
kr. 11500.00. Alþingi, 23. april 1929.

Gunnar Sigurðsson, Hannes Jónsson, Jón A. Jónsson, 
form aður. fundaskr. framsögum.
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