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um tillögu til þingsályktunar um fyrirhleðslu fyrir Þverá eða brú á hana.

Frá samgöngumálanefnd.

Svo sem kunnugt er, var Þverá fyr á öldum smá-á, samsafn af lækjum 
úr Fljótshlíðinni, en fyrir nokkrum  m annsöldrum  braut Markarfljót sjer farveg 
inn í hana og gerði hana að skaðræðisfljóti, sem lagt hefir engjar og tún i auðn, 
sbr.: »Þar sem að áður ak rar huldu völl | ólgandi Þverá veltur yfir sanda«.

Nefndin er á einu máli um það, að mikla nauðsyn beri til að afstýra 
því tjóni, sem Þverá veldur árlega á jörðum  þeim, sem að henni liggja, svo og 
að bæta úr samgönguteppu þeirri, er hún veldur. Nefndin leitaði álits vegamála- 
stjóra um þetta mál. Var það eindregið álit hans, að það, sem gera þyrfti, væri 
fyrirhleðsla samkvæmt lögum nr. 69, 14. nóv. 1917. En með þeirri fyrirhleðslu 
á að fyrirbyggja rensli Markarfljóts f Þverá og halda öllu fljótinu i einnm ái, 
vestanvert við Eyjafjöll, til sjávar. Þarf þá, að þeirri fyrirhleðslu lokinni eða sam-



hliða henni, að brúa Markarfljót. En brú  á Þverá verðnr óþörf, þar sem hún er 
þá aðeins orðin smá-á.

Hin leiðin, sem komið hefir til orða, að brúa Þverá, en hlaða ekki fyrir 
útrensli úr M arkarfljóti, virðist ófær, þar sem knnnngt er, að frarnrensli M arkar- 
fljóts er svo breytilegt, að það rennur í einum fa'rveginum þetta árið og öðrum 
hitt. Ef Þverá væri brúnð i ár, gæti svo farið, að næsta ár væri hið mikla vatns- 
megn hennar komið í annan farveg, en brúin væri því sem næst á þurru  landi.

Með því nú að fyrirhleðsla sú, sem að fram an er getið, og brú á Mark- 
arfljót í sam bandi við hana, er allkostnaðarsam t verk, sem þarf m ikinn undir- 
búning, virðist nefndinni rjett, að gerð sje bráðabirgðafyrirhleðsla til reynslu fyrir 
Þverá þegar á þessu ári, og gerir þvi svofeldar

BREYTINGARTILLÖGUR.

1. Tillögugreinina skal orða svo:
Alþingi ályktar að heimila rikisstjórninni að verja á þessu ári alt að 

5000 krónum til að fyrirbyggja með bráðabirgðafyrirhleðslu framrensli Mark- 
arfljóts i Þverá. Kostnað við það má á sinum tim a telja með kostnaði við 
fyrirhleðslu samkvæmt lögum nr. 69, 14. nóv. 1917.

2. Fyrirsögn tillögunnar verði:
Tiliaga til þingsályktunar um fyrirhleðslu fyrir Þverá.

Alþingi, 27. febr. 1926.

Björn Kristjánsson, Ágúst Helgason, Sig. Eggerz,
form. fundaskrifari og frsm. með fyrirvara.

E inar Árnason. Jóhann Þ. Jósefsson.


