
Nd. 74. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 27 23. jirní 1932, um samgöngubætur og fyrirhleðslur á vatna- 
svæði Þverár og M arkarfljóts.

Flm.: Ingólfur Jónsson.

1. gr.
4. og 5. málsgr. 2. gr. laganna orðist svo:
Varnir fyrir innan HHðarenda í Fljótshlíð fyrir ágangi Þverár kostar ríkissjóður 

að öllu leyti. Enn frem ur þær varnir, er annars staðar verða nauðsynlegar vegna auk- 
ins vatnsmagns af fyrirhleðslunni, svo og endurbætur á Seljalandsgarðinum, sem 
nauðsynlegar þykja.

Varnir og flóðgáttir annars staðar á þessu svæði kostar ríkissjóður að öllu leyti.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Þverá hefur gert m ikinn usla og brotið mikið af fögru og frjósömu landi. Þar, 

sem áður voru grasgefin og fögur engja- og beitilönd, eru nú sandar og farvegur Þver- 
ár, sem látlaust vinnur að því að leggja undir sig eina fegurstu sveit landsins, Fljóts- 
hlíðina.

Með lögum frá 23. júní 1932 um fyrirhleðslu á vatnasvæði Þverár og M arkarfljóts 
var ákveðið að hefjast handa um að veita Þverá í M arkarfljót og með því vernda 
það land, sem Þverá he'fur frá því á dögum Gunnars á Hlíðarenda herjað á, brotið 
og lagt undir sig.

Það er flestum ljóst, að um leið og Þverá er veitt i M arkarfljót, stafar nokkur 
hætta af því, að M arkarfljót leiti að einhverju leyti úr sínum gamla farvegi, austur 
eða vestur. Seljalandsgarðurinn hefur verið byggður í því skyni að girða fyrir þá 
hættu, að vatnið renni austur. En til þess að það megi teljast öruggt, verður að styrkja 
og e. t. v. lengja þann garð til inuna. Einnig verður að hlaða garð vestan við fljótið, til 
þess að fyrirbyggja það, að vatnið flæði yfir þær jarðir, sem liggja vestan við það, 
enda er mjög mikil hætta á, að vatnið taki sér farveg vestur í Landeyjar, ef vestur- 
bakki fljótsins er hafður varnarlaus.

Það er álit kunnugra manna á þessu svæði, að brýn þörf sé á því að hefjast 
handa með hleðslu á varnargarði vestanvert við fljótið og auk þess lengja og styrkja 
Seljalandsgarðinn.

Það er leitt, hvað fyrirhleðslu Þverár og M arkarfljóts miðar hægt áfram. Nú er 
Þverú farin að mejtla af túnunum  í innanverðri Fljótshlíð. Verði ekki sýndur meiri 
dugnaður og harðfylgi í þessu máli eftirleiðis en hingað til, er ekki við öðru að bú-



ast en áin gleypi i sig alla Innhlíðina. Slíkt væri ekki einungis skaði, heldur einnig 
sköinin. Hér er uni það að ræða, hvort vernda skuli eina fegurstu og frjósömustu 
sögusveit landsins. Það er ekki einungis metnaðar- og tilfinningamál Fljótshlíðinga 
og allra góðra Rangæinga, heldur einnig allra góðra íslendinga, sem unna sögu og 
p.áttúrufegurð, landinu og þjóðinni.

Með frum varpi þessu er ætlazt til, að ríkissjóður taki á  sig allan þann kostnað, 
sem leiðir af fyrirhleðslu Þverár og M arkarfljóts. Það er ekki á neinn hátt sanngjarnt 
undir þeim kringumstæðum, sein hér um ræðir, að Rangæingar borgi nokkurn hluta 
af þeim kostnaði, sem fvrirhleðslan og fleiri m annvirki í sambandi við hana kunna 
að hafa í för með sér.

Það hefur margoft verið á það bent, að það væri þjóðarnauðsyn að hefta vötnin 
á umræddu svæði. Það er þjóðarnauðsyn og þjóðarmetnaður, að verkið komist sem 
fyrst í kring, svo hin skapandi og vinnandi hönd megi vinna bug á eyðingaröflunum.

Enginn, sem þekkir til hlítar inn í þessi mál, efast um, að það sé sanngjarnt, að 
ríkissjóður greiði allan kostnað af þeim framkvæmdum, sein nauðsynlegar eru á 
vatnasvæðinu.

Það má með réttu benda á það, að hér er ekki einungis um það að ræða að bjarga 
stóru landsvæði undan vatni og eyðileggingu, heldur er hér einnig um samgöngu- 
mál að ræða, enda vitað mál, að notin að M arkarfljótsbrúnni vær’u engin, ef vatnið 
fengi að renna óhindrað og enginn varnargarður væri byggður.

Það er því, eins og áður hefur verið bent á, ekki einungis héraðsmál (fyrirhleðslan 
og öll m annvirki í sambandi við hana), heldur miklu frem ur samgöngumál, sem 
varðar samgöngukerfi landsins og fleiri héruð. Fáist lögunum frá 1932 ekki breytt 
eins og þetta frunivarp fer frain á, má fullyrða, að á Rangæinga er lagður sá skattur, 
sem þeir vart fá undir risið, enda hefur svslusjóður þegar fengið að kenna ó því, hvað 
slíkar greiðslur gilda.

Flutningsm. frumvarpsins mun rökstvðja frekar í framsögu ástæðuna fyrir því, 
að frum varp þetta er flutt, og sanna þeim, sem ókunnugir eru þessum málum, að það 
er aðeins sanngjarnt og sjálfsagt, að rikissjóður taki að sér að greiða þann hluta kostn- 
aðarins, sem Rangæingum var ætlað að standa straum af og hlýtur að verða einu 
sýslufélagi þungur baggi, en aðeins smámunir fyrir ríkissjóðinn.


