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um tillögu til þingsályktunar um fyrirhleðslu fyrir Þverá.

Frá samgöngumálanefnd.

Samgöngumálanefnd hefir haft tillögu þessa til athugunar og haft tal 
af vegamálastjóra um málið. Hann telur allar bráðabirgðaráðstafanir til varn- 
ar skemdum af vötnum þeim hinum miklu, er falla milli Fijótshliðar og 
EyjaQalIa, kák eitt. Þar þurfi að gera svo öflugar og viðtækar ráðstafanir, að 
hægt sje annars vegar að komast óhindrað yfir vatnsföllin, og hins vegar búa 
svo tryggilega um, að ekkert tjón geti af þessu orðið, hvorki að austan undir 
Eyjaljöllum eða í Landeyjum nje að vestanverðu (af Þverá). Þetta er einnig 
skoðun nefndarinnar. Hún telur þvi, að tillagan sje í rauninni gagnslítil, þvi 
fjárupphæð sú, sem þar er heimiluð, eða jafnvel þótt hún væri hærri, eins 
og hv. atvinnumálaráðherra hefir haft góð orð um að veita, mundi, eins og 
til hagar þar eystra, aðeins ná til að hindra að einhverju leyti framrás Markar- 
fljóts í Þverá, en engan veginn hrökkva til annara ráðstafana, er nauðsynlegar 
kynnu að verða til að forða skemdum i Landeyjum, ef valusmagnið i Af- 
fallinu og álunum ykist að mun, sem sjálfsagt yrði, væri vatninu bægt úr Werá, 
og undir EyjaQöllum, er vatnsmagnið í Markarfljóti yxi.

Nefndin vill þó ekki mæla á móti tillögunni, en væntir þess þó, að 
fjárupphæðin verði ekki notuð á yfirstandandi ári, nema sýnilegt sje, að hún 
geti borið einhvern verulegan árangur. Hinsvegar telur nefndin alveg nauð- 
synlegt að láta nú þegar á þessu ári fram fara nákvæma rannsókn á öllu á- 
standinu eystra og semja nákvæmt og glögt álit um, hvernig verkið skuli fram- 
kvæmt, svo að þeim tvöfalda tilgangi, sem minst er á hjer að framan, verði 
náð. Þessar áætlanir ættu svo að leggjast fyrir sýslunefnd Rangárvallasýslu, 
og að siðustu fyrir þingið.

Vegamálastjóri hefir verið spurður um, hvort bann mundi geta verið 
búinn rneð þessar rannsóknir og áætlanir fyrir næsta Alþiugi, og hefir hann 
talið svo vera, en hann býst við að þurfa á einhverri aukaaðstoð að halda, 
og mætti þá greiða kostnað við hana af þeirri upphæð, sem í tillögunni er 
heimiluð.

Nefndin leggur þvi til, að þingsályktunartillagan verði samþykt með 
eftirfylgjandi



VIÐAUKA.

Jafnframt skorar Alþingi á rikisstjórnina að láta rannsaka og gera 
áætlanir um fullkomna fyrirhleðslu til varnar skemdum af Markarfljóti og 
nálægum vatnsföllum, svo og um þau mannvirki, er nauðsynleg eru til varnar 
farartálma af þeim, og leggja þær, að fengnu áliti sýslunefndar Rangárvalla- 
sýslu, fyrir næsta Alþingi.

Alþingi, 20. april 1926.
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