
E<i. 43. Tillaga

til þ ingsályktunar um  fyrirhleðslu fyrir Þverá eða b rú  á hana.

F lu tn ingsm aðnr:  Gggert Pálsson.

Alþingi á lyk tar að skora á rík issijórnina:
1. Að byrja á þ e ssu  ári á fram kvæ m dum  til að fyrirbyggja framrensli M arkar-

fljóts i Pverá, sam kvæ m t lögum nr. 69, 14. nóv. 1917.
2. Að láta rannsaka  brúars tæði á Þverá og gera áætlun um  brúarkostnað , ef

ekki telst mögulegt i náinni framtíð að köm a i veg fyrir, að Markarfljóts- 
vatnið renni i Pverárfarveginn.

Á s t æ ð u r.

Þverá rennur, eins og kunnugt er, þvi sem næst þvert i gegnum Rangár- 
vallasýslu, alla leið frá insta h lu ta  Fljótshliðar og út undir  Þykkvabæ , þ a r  sem



hú n  nú fellur til sjávar i sameiningu með R angánum . Og þegar Markarfljóts- 
vatnið næ r farvegi hennar,  eins og nú hefir átt sjer stað um  samfeld 30 ár, rífur 
hú n  gegndarlaust n iður  lönd þeirra jarða , sem að benni liggja, um  leið og hún  
á stundum , þegar vatnavextir eru, h in d ra r  alla umferð dögum og jafnvel vikunum 
sam an, og það því fremur, sem ómögulegt er að kom a við ferju yfir hana.

N auðsynin  á þvi að kom a í veg fyrir það, að Márkarfijótsvatnið leiti í 
Þverárfarveginn hefir lengi verið viðurkend, eins og lög nr. 69, 14. nóv. 1917, bera 
vott um, enda hafa m argar  og margvislegar m ælingar verið gerðar sliku verki til 
undirbúnings. En þ ar  sem engin fram kvæ m d hefir all til þessa orðið á því að 
bægja M arkarfljótsvatninu frá Þverárfarveginum , eru ým sir sýslubúar orðnir úrkula 
vonar um, að það verði nokkurn tim a gert, og hafa þess vegna sent áskoranir  um, 
að Þverá verði b rúuð ,  til þess á þann  hátt  að losna við fa rartá lm ana, sem hún 
veldur.


