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Búið er að loka hundruðum vega og slóða og fjöldi annarra í hættu vegna
friðana, þjóðgarða, ósnortins víðernis og yfirgangs einkaaðila

Það er verið að loka landinu

Á undanförnum árum hafa lokanir á
slóðum og heilu landssvæðunum
aukist verulega. Í verndaráætlun
Vatnajökulsþjóðgarðs var 70 slóðum
lokað eða samtals rúmlega 200 km. Á
þessu ári hefur Umhverfisráðuneytið
friðað 6 landsvæði og nú eru þessi
svæði orðin 106 á landsvísu.

Ferðaklúbburinn 4x4 hefur ekkert á
móti friðlöndum eða þjóðgörðum, en
telur að varlega þurfi að fara og sátt
þurfi að nást á milli hagsmunaaðila, en
þar hefur verið mikill misbrestur á.

Ýmsar ástæður virðast vera fyrir
lokunum. Hjá stjórnvöldum eru
lokanir stundum huglægt mat
einstaklinga innan stjórnkerfisins og
rökin oft óljós. Aðrar lokanir virðast
vera til að skapa “ósnortin víðerni”
sem líklega eru hugsuð til þess að
lokka til landsins sérstakan hóp
erlendra ferðamanna á kostnað
íslendinga. Íslenskir hestamenn,
jeppamenn og aðrir íslenskir

ferðamenn eru því að verða
óæskilegir í hinni ósnortnu ímynd
sem ætlað er að selja útlendingum.

Einkaaðilar hafa lokað slóðum og
landsvæðum og reynt að taka gjald
af aðgengi að náttúruperlum í sinni
eigu. Landeigendur sem jafnvel eru

ekki búsettir á svæðinu taka sér það
vald að loka sínu landi. Hér eru
dæmi um svæði þar sem ferðamenn
á vélknúnum ökutækjum eru
óvelkomnir: Geithellnadalur,
Heiðarvatn, Hofsdalur, Hokins-
dalur, Reyðarvatn, austanverð
Brattabrekka, Reykjardalur, við
Haffjarðará, Búrfellsheiði, svæði
norður af Kröflu, Fimmvörðuháls og
mörg fleiri. Það liggur fyrir fjöldi
hugmynda sem stuðla að því að hafa

eina ríkisstýrða leið í
ferðamennsku á hverju
svæði. Sem dæmi þá má
almennur ferðamaður
ekki fá sér lúr í vegkant-
inum innan Vatna-
jökulsþjóðgarðs, því
hann á að gista á stöðum
sem stjórnvöld hafa
ákveðið. Ferðamaður
má ekki reisa kúlutjald í
Ódáðahrauni nema
hann beri allan farang-
urinn á bakinu. Verið er
að tryggja að „ferða-
maðurinn“ falli inn í
ákveðinn ríkisramma.

Í f a rva tn inu e ru
miklar breytingar sem
hafa áhrif á ferðavenjur
Íslendinga. Náttúru-

verndarlög eru í endurskoðun og þar
verður Umhverfisráðherra nánast
einráður í ákvarðanatöku um ýmis
mál. Í Náttúruverndarlögum á að
koma á fót miðlægum GPS vega-
gagnagrunni sem á að vera tilbúinn
2014 fyrir miðhálendið og 2016 fyrir
landið í heild. Óraunhæft er að það
takist þó fjármagn fengist. Mælingar
á vegum og slóðum eru forsenda
þess að hægt sé að klára verkið og
mikil vinna eftir. Öll sveitarfélög
koma að þessu þar sem þau eru með
skipulagsvaldið.

Aðkoma hagsmunaaðila að
þessum verkefnum hefur því miður
verið lítil og er það miður. Það eru
miklar líkur á að frekari takmörk-
unum á ferðafrelsi séu framundan á
næstunni. Það þarf að ná sáttum og
samræma sjónarmið hagsmunaaðila
við markmið í hverju máli.

Rauð svæði
- umræða um ferðahöft

Vínrauð svæði
- þegar með ferðahöftum

Þegar GPS tækið hikstaði vegna kulda!

Í hópnum voru átta bílar og farið var
frá Hálendismiðstöðinni í Hrauneyj-
um á laugardagsmorgni og ekið sem
leið lá í Jökulheima og komið þangað
um kl. tólf. Í Jökulheimum voru mið-
stöðvarnar bilaðar í báðum skálum og
15 gráðu frost úti og inni.
Ákveðið var að kíkja á jökulinn og

vita hvort ekki væri hlýrra þar. Mjög
blint var á jöklinum vegna skafrenn-
ings, en við sáum í heiðan himinn
mest af leiðinni. Vegna frostsins tróðst
illa undir bílunum, en tveir bílar á 33”
dekkjum (Súkka og 4Runner) voru
samt komnir með okkur hinum á 38”
dekkjum á Grímsfjall um kl. 5. Þar var
20 gráðu frost og strekkings vindur
sem lægði þegar leið á kvöldið. Hlýtt
var í skálanum og flott í gufunni.
Grilluð voru lambalæri og drukkið
jólaöl. Mjög fallegt veður var um
kvöldið, fullt tungl sem lýsti upp
jökulinn með miklum rosabaug.
Á sunnudeginum var ekið til baka

með viðkomu í jökulhellum sem hafa
myndst norðan í fjallinu eftir síðasta
gos. Skyggni var frekar slæmt niður af
jöklinum, en rofaði til við jökul-

jaðarinn. Þar sáum við mikinn svelg í
ísinn og var hann það stór að allir
bílarnir hefðu komist fyrir í honum.
Þetta mynnti okkur á að fara þarf
varlega við akstur á jöklum.
Þegar við fórum að skoða GPS

ferilinn eftir að heim var komið
rákumst við á misræmi sem við
vorum ekki sáttir við. (sjá mynd af
slóðum). Blái ferillinn (GPS slóðin
okkar) sýnir að við fórum sunnan við
sigketilinn á uppeftir leiðinni.
Á leiðinni til baka er blái GPS

ferillinn óeðlilega beinn (eins og
tækið hafi ekki skráð neitt) og sýnir
að við fórum norðan megin við sig-
ketilinn sem við gerðum ekki.
Við fengum GPS feril frá einum

ferðafélaga okkar og á myndinni er

hann rauður að lit. Á leiðinni upp-
eftir falla slóðarnir saman sem er
eðlilegt, þar sem bílarnir óku hver á
eftir öðrum. Misræmi milli slóðanna
kemur fram þegar við förum til baka
á sunnudagsmorgninum. Þá er eins
og GPS tækið (Garmin 12MAP)
skrái ferilinn ekki niður í byrjun
ferðar og sýni beina línu í stað þess
að falla saman með rauða slóðanum
eins og það gerði á leiðinni uppeftir
því við ókum þar saman. Eftir
þriggja kílómetra akstur tekur tækið
við sér og skráir ferilinn rétt.
En hvers vegna lét GPS tækið

svona? Okkar skýring eftir að hafa
skoðað tæknilegar upplýsingar um
það á vefnum, er að við hefðum
ofboðið kuldaþoli þessi. Á Gríms-
fjalli var 20° frost og hafði GPS
tækið var í bílum um nóttina.
Garmin segir að þeir ábyrgist
áreiðanleika Garmin 12MAP ef
hitastig er frá -15° til +55°. Þetta á
reyndar við um nánast öll GPS tæki.
Það er þess vegna öruggast að taka
GPS tækin með inn í hús yfir nóttina
ef þess er kostur.

Upplifðu landið á
nýjan og spennandi hátt

Sveinn
Guðmundsson Taktu þátt í ferðum Litlunefndar

Litlanefnd Ferðaklúbbsins 4x4
stendur fyrir jeppaferðum fyrir
nýliða. Þessar ferðir eru farnar
mánaðarlega yfir veturinn og fyrir
hverja ferð eru haldnir kynningar-
fundir og stutt námskeið um hvern-
ig skuli ferðast á hálendinu.
Ferðirnar eru fyrir nýliða á

óbreyttum eða lítið breyttum
jeppum. Áherslur í ferðum eru
mismunandi eftir aðstæðum, tekist
er á við snjóakstur, hvernig aka skal
yfir vatnsföll, hvernig nota eigi
GPS tæki, hvernig hleypt er úr
dekkjum og fjölmargt annað.
Ferðirnar eru í umsjón reyndra

jeppamanna. Aðalfararstjóri leiðir
ferðina og eftirfari fer síðastur og
aðstoðar þá sem mögulega heltast
úr lestinni. Þátttakendum er skipt
upp í mátulega stóra hópa og
reyndur hópstjóri fer fyrir hverjum
hópi. Oft eru öryggisbílar með sem
koma til aðstoðar eftir þörfum.

Markmiðið með þessum ferðum og
námskeiðum er að leiðbeina fólki
sem vill ferðast á jeppa um hálendið
og bjóða því að prófa slíkar ferðir
undir leiðsögn reyndra aðila sem
tryggja öryggi, kenna ábyrga
ferðamennsku.

Ferðir Litlunefndar eru ávallt
dagsferðir á laugardegi og lagt upp
frá Stöðinni við Vesturlandsveg kl. 9.
Á miðvikudegi fyrir hverja ferð er
fundur um ferðatilhögun og stutt
námskeið í ferðamennsku á fjöllum.
Ferðum Litlunefndar eru ókeypis,

en nauðsynlegt er að skrá sig á
www.f4x4.is þar sem ferðirnar eru
auglýstar. Jafnframt er að finna
upplýsingar um ferðirnar á Facebook
undir Litlanefnd F4x4. Hægt er að sjá
myndir og umfjöllun um fyrrir ferðir
undir Litlanefnd á www.f4x4.is.

Næsta ferð: 12. nóvember 2011

Jeppaferð á Grímsfjall var ágætis tilbreyting og
mér tókst með litlum fortölum að fá Guðbjart
vin minn sem kóara og leiðsögumann. Ferðin
var sett upp sem nýliðaferð af Ferðaklúbbnum
4x4 og Einar Kjartansson hafði umsjón með

Þríhyrningar
- önnur ferðahöft

Það er alls ekki það sama að "hafa
ekki orðið uppvíst að óvandaðri
stjórnsýslu" og þess að "viðhafa
vandaða stjórnsýslu". Umboðs-
maður Alþingis segir staðfestingu
umhverfisráðherra á stjórnunar- og
verndaráætlun fyrir Vatnajökuls-
þjóðgarð fela í sér setningu stjórn-
valdsfyrirmæla. Þegar svo háttar til
gilda ekki ákvæði stjórnsýslulaga
og þess vegna er umfjöllun um-
boðsmanns takmarkaðri en ella
hefði verið.
Ferðaklúbburinn 4x4 og Skotvís
sendu upboðsmanni alþingis kæru
vegna málsmeðferðar Umhverfis-
ráðherra og stjórnar Vatnajökuls-
þjóðgarðs í undirbúningi að stofnun
Vatnajökulsþjóðgarðs. Þetta var
gert eftir að kom í ljós að ekki var
tekið tillit til þeirra athugasemda
sem þessir aðilar og fjölmargir aðrir
settu inn varðandi verndaráætlun
Vatnajökulsþjóðgarðs.
Umboðsmaður staðfestir hvergi í
umfjöllun sinni að málsmeðferð
stjórnvalda hafi verið góð eða
vönduð. Hann kemst að þeirri
niðurstöðu að hún hafi aðeins
uppfyllt þær lágmarkskröfur sem
kveðið er á um í lögum um Vatna-
jökulsþjóðgarð.

Ef ráðuneytið hefið viðhaft vandaða
stórnsýslu:

Væru ekki deilur í dag um Vatna-
jökulsþjóðgarð
Hefði Vatnajökulsþjóðgaður ekki
fengið fjölda athugasemda við
stjórnunar og verndaráætlunina
Hefði Umhverfisráðherra ekki
þurft að koma með tilmæli til

�

�

�

stjórnar Vatnajökulsþjóðgarðs um
að skoða nánar samgönguþátt
áætlunarinnar
Hefði ekki verið sett á stofn sam-
göngunefnd til að endurskoða sam-
gönguþátt Vatnajökulsþjóðgarðs
Hefðu níu félagasamtök sem
tengjast ferðalögum um hálendið
ekki skrifað greinar í Fréttablaðið á
síðasta ári um ónógt samráð í
undirbúningi að Vatnajökulsþjóð-
garði
Hefði Ferðaklúbburinn 4x4 og
Skotvís ekki kvartað varðandi
málsmeðferð Umhverfisráðherra
til UmboðsmannsAlþingis.

Niðurstaðan er að stjórnvöld eru ekki
að brjóta stjórnsýslulög, en þau eru
heldur ekki að viðhafa góða eða
vandaða stjórnsýslu. Eins og sést á
listanum hér að ofan, þá eru
stjórnvöld ekki að vinna með
hagsmunaaðilum að þessum málum
og því spurning hvaða augum þessir
aðilar líta á samstarf. Þessi vinnu-
brögð stjórnvalda eru bara sýndar-
samráð til að uppfylla lágmarks-
skilyrði og komast hjá því að fá á sig
dæmda stjórnsýslukæru. Ekki má
gleyma því að Umhverfisráðherra
hefur þegar verið dæmdur tvisvar um
brot á stjórnsýslulögum sem stað-
festir að hann er að dansa á línunni í
þessum málum.
Ferðaklúbburinn 4x4 mun áfram
skapa aðhald á framgöngu stjórn-
valda í þessum málum og ekki hætta
þeirri baráttu fyrr en stjórnvöld vinna
þessi mál í góðu samstarfi við
hagsmunaaðila og leggja grunn að
góðu samráði og viðhafa góða og
vandaða stjórnsýslu.
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Umhverfisráðherra viðhafði
ekki vandaða stjórnsýslu

“stjórnvöld þurfa
að hafa samráð við

alla hagsmunaaðila”

Nýliðaferð á Grímsfjall



Eftir að hafa lesið tillögur stjórnar
Vatnajökulsþjóðgarðs um hugsanlega
lokun Vikrafellsleiðar, ákvað fjöld-
skylda mín að skoða þessa leið
sumarið 2010. Leiðin liggur í upphafi
um sanda og jeppaslóðin greinileg og
auðfarin. Á leiðinni þurfti að stoppa
oft, því margskonar jarðmyndanir,
hraun, klettar og sprungur var spenn-

andi að skoða. Dæmi um þetta voru
risastórar klettaflögur sem liggja
dreifðar um nokkurt landssvæði,
klettur eins og sneitt rúgbrauð, báta-
skýlið (jarðfall sem gæti geymt skip
og „fíllinn“, klettur eins og fílshaus.

Leiðin liggur fyrst um sanda og
síðan um ýmiskonar hraun, en á
lokahluta leiðarinnar, við Vikrafell að
Öskjuslóð er ekið um ljósan eða
gullinn vikur. Um miðja leið er
gönguleiðin milli Dreka og Bræðra-
fells þveruð og gæti því verið þar
hætta á að rekast á vaska göngumenn.
Mögulega gætu vélarhljóð jeppa
truflað stöku göngumann í nokkrar
mínútur, en meiri hætta er þó líklega á
hljóðmengun frá flugvélum sem
fljúga yfir svæðið. Hraunið er nokkuð
erfitt, slóðinn mjór á köflum, með
kröppum beygjum og hvörfum sem
þarf að varast, en leiðin þó fær flestum
lítið breyttum jeppum. Varla er að
finna stingandi strá á Vikrafellsleið,
en þó eru sumstaðar svolitlir
gróðurtoppar sem fallegt er að sjá og
ótrúleg seigla að lifa af við þessar
aðstæður. Seigla eins og býr í íslensku
ferðafólki sem áfram vill fá að ferðast
um landið sitt.

Þjóðarsál Íslendinga snýst að
hluta til um frelsi, sérstaklega frelsi
til að uppgötva, rannsaka og njóta
eigin lands. Í gegnum ár og aldir
höfum við þvælst um landið af
misjöfnum ástæðum, sumir af illri
nauðsyn, aðrir af ánægju eða þörf
fyrir að fá útrás fyrir frelsisþörf og
ævintýramennsku. Hægt er að nefna

nokkur dæmi um aðila
sem í gegn um tíðina
hafa notið landsins í
blíðu og stríðu svo sem
Fjalla Eyvindur, Jónas
Hallgrímsson, Jón Sigur-
geirsson frá Helluvaði,
Guðmundur Jónasson
fjallabílstjóri og ekki síst
Páll Arason sem ók
manna fyrstur margar af
þ e k k t u m l e i ð u m í

Ódáðahrauni. Þetta er fólk sem
Íslendingar hafa horft til sem
áræðinna fjallamanna, en eru þó
aðeins örfá dæmi af gríðarlegum
fjölda samlanda okkar sem nýta og
nýtt hafa hálendið. Enn vill fólk nýta
og njóta hálendisins og óbyggða
landsins eins og sjá má af almennri
eign Íslend-inga á jeppum, vélsleð-
um, fjórhjólum ofl.
Má einnig benda á
þann mikla fjölda
sjálfboðaliða sem eru
í björgunarsveitum,
s tó r h lu t i vegna
þeirrar upplifunar sem
hægt er að njóta úti í
íslenskri náttúru.

Þjóðgarðahugmynd
in er örugglega ágæt,
þó ég sé ekkert endilega sammála
því að skipuleggja þurfi í þaula
svona landssvæði eins og nú eru
skilgreind innan Vatnajökulsþjóð-
garðs, það er auðveldlega hægt að
gæta sérstaklega að viðkvæmustu
svæðunum á annan hátt. Fyrir utan
markaðssetningargildi þjóðgarðsins
liggja þar kannski einhver verndar-

sjónarmið, en verndin á auðvitað
ekki að vera aðeins þannig að einum
hópi fólks sé gefinn kostur á að
ferðast um landið, sérstaklega þar
sem fá verndarrök eru fyrir bönnum
önnur en að tryggja það sem kallað er
„ósnortin víðerni“. Ósnortin víðerni
er lúxusskilgreining sem er algjör-
lega óþörf á Íslandi og sérstaklega á
svæðinu norðan Vatnajökuls þar sem
víðáttan er óendanleg og umferð
sáralítil. Tryggja þarf sátt við alla
ferðahópa sem njóta þjóðgarðsins og
að öllum sé gert jafnhátt undir höfði.
Með samvinnu og samráði ásamt
gagnkvæmri tillitssemi er hægt að
koma málunum í farveg þar sem allir
eru sáttir og allir vinna. Með ósátt og
ósamkomulagi verður þjóðgarð-
urinn aldrei metinn sem slíkur og
hætta á að ekki verði fylgt þeim
reglum sem þar eru settar, því miður.

En nú hefur Vikrafellsleið verið
lokað og minni fjölskyldu ekki gert
kleift að fara hana með löglegum
hætti eða fjölda annars ferðafólks.
Þessi leið sem ég var svo lánssamur
að njóta er aðeins ein af mörgum
leiðum sem hefur verið lokað eða
stendur til að loka. Ég sem venju-

legur ferðamaður, sem nýt þess að
ferðast um landið mitt í sátt og
samlyndi við náttúruna skora á
umhverfisyfirvöld að láta af
lokunar- og bannstefnu sinni, hafa
gamlar ökuleiðir opnar áfram og
tryggja að landinu sé haldið opnu
fyrir ferðafólki.

Minning um Vikrafellsleið
Nú er búið að loka Vikrafellsleið skemmtilegri jeppaslóð
sem liggur á milli norðanverðs mynnis Dyngjufjalladals,
norðan Dyngjufjalla og að Öskjuslóð austan við skálann Dreka.
Vikrafellsleið er gömul leið sem hefur verið ekin síðan fyrir
1960 samkvæmt Árbók FA frá 1981 og eða minnst í 50 ár.
Það er góður kostur að hafa opna hringleið um Dyngjufjöll og
Öskju, Gæsavatnaleið, um Dyngjufjalladal og síðan Vikrafellsleið.

Ólafur
Magnússon

Ferðafrelsi í hættu vegna
ofstækis í náttúruvernd

Hvað er mitt ferðafrelsi?

Fyrirbyggja myndun á
villuslóðum

Farið offari í stofnun friðlanda
og þjóðgarða

Fyrir mér er ferðafrelsi að geta
ekið slóðakerfi landsins og tjaldað
í óbyggðum. Ég vill fá að aka eftir
torfærum slóðun og takast á við
stórar jökulár, án þess að einhver
ákveði fyrir mig við skrifborð í
Reykjavík, að það sé hættulegt. Ég
vill nýta slóðana á sama hátt og
kæjak ræðarinn nýtir straumharðar
ár eða fallhlífastökkvarin nýtir
háloftin. Slíku frelsi fylgir
auðvitað viss ábyrgð. Það eiga
ekki vera geimvísindi að aka
réttan slóð eða taka rétta ákvörð-
un. Reglan er að stoppa þegar
slóðinni hverfur, ganga fram fyrir
bílinn og kanna stöðuna. Ef slóð
sést, þá er bara snúið við. Það
sama er gert ef land er of blautt og
hætta á vegskemmdum eða land-
spjöllum. Flóknara er það ekki.

Það er hægt að fyrirbyggja
myndun villuslóða með því að
stika og ferlamæla hálendið og
tryggja að allir hálendisfarar séu
með slóðakerfið í sínum GPS
tæki. Þetta virðist ekki flókið,
enda er það ekki flókið. Ef tíma og
peningum hefði verið eytt í þessa
þörfu hluti, frekar en endalaus
fundarhöld og skýrslugerðir, væri
löngu búin að koma þessu í verk. Í
staðin þess að bretta upp ermar og
framkvæma verkefnin, er enn
verið að útbúa nýja verkefnalista
og framkvæma verkefni af handa-
hófi. Þetta eitthvað er orðið stór-
slys og hætt að vera hlægilegt.

Stofnun á Vatnajökuls “þjóð“
garði var stórslys og það þarf að
nýta aðdragandann að stofnun
hans sem víti til varnaðar. Á
Íslandi er farið offari í stofnun

friðlanda og þjóðgarða og virðist
sem þingmenn og ráðherrar ætli að
reisa eigin bautastein með styttu á
hverjum stað. Þetta er allt gert í
nafni náttúruverndar, en stundum
lyktar þetta af viðskiptahugmynd-
um, þar sem sumir hafa meiri hag af
gjörningnum en aðrir, en það er
önnur saga og efni í rannsóknar-
nefnd. Það eru um 106 landsvæði
sem eru tengd verndunarsjónarmið-
um (það þarf talnaglöggan til að
finna út nákvæman fjölda). Innan
þessara svæða eru boð og bönn.
Sumstaðar er öll umferð bönnuð og
annarstaðar eru reglur frjálslegar.
Það er því flókið að rata rétta leið í
frumskógi reglugerða og laga í
þessu umhverfi. Þarna eru sægur af
gildrum sem saklausir og löghollir
vegfarendur geta lent í, ef þeir fara
ekki varlega. Það er bannaður akstur
hér og þar og slóðar ekki merktir
varðandi lokað eða opið. Þannig er
hægt að innheimta 200 þúsund
króna sektir til þess að borga laun
ört vaxandi stéttar landvarða.

Ofstækisfólk í náttúruvernd hefur
farið hamförum og raðað sér allt í
kringum umhverfisráðherra og
sendir forræðishyggjuskeyti út um
allt um að allir “hinir” séu að
tortíma landinu. Þetta fólk gerir
smámál að stórmáli og þannig tókst
að gera eina olíutunnu sem skilin
var eftir á Fimmvörðuhálsi, að
stóra olíutunnumálinu svo dæmi sé
tekið. Fjöldi slíkra mála hefur orðið
til undanfarið og er þetta liður í
þeirra áróðursstríði. Ég lít á landið
sem eitt stórt friðland og sé lítinn
mun á landspjöllum eftir
utanvegaakstur á hálendinu eða
bónda sem hefur tortímt landareign
sinni með því að breyta henni í
brotajárnshaug. Fyrir mér er drasl,
sóðaskapur og skemmdir, alveg jafn
slæmt hvar sem það er að finna.

Ofstæki í náttúruvernd

Jón
Snæland

Stjórnvöld eru föst í forræðishyggju og
útiloka samstarf við 30.000 útivistaraðila

Eitt sunnudagskvöld hittumst við í
Hálendismiðstöðinni í Hrauneyjum,
níu manns á fjórum bílum, Baldur og
Magga á óbreyttum Kia Sorento,
Pétur og Bertha á Patrol 35", Heiðar
og Barbara á Musso á 38" og Gústi,
Sigga og Andri Berg á 80 Cruiser á
46". Gist var í Hrauneyjum og lagt af
stað í bítið inn á Sprengisand um
Versali, Illugaver og síðan ekið að
afleggjaranum í Vonarskarð. Veðrið
var þokkalegt, skýjað og súldarvottur.
Við Köldukvísl var Kian sett í spotta

og fór örugglega yfir aftan í Cruser.
Stuttu seinna sáum við þrjá jeppa sem
óku utan vega og reyndust þetta vera
erlendir ferðamenn. Gústi lét þá vita
að ekki mætti aka utan vega á Íslandi.
Í Gjóstuklifi átti Kian erfitt með að

komast upp, enda brekkan brött og
grýtt. Upphaflega átti að fara um
Urðarhálsinn, en farið var norðan við
Trölladyngju, í Svartárdrög og gist í
Dreka. Að morgni mánudags gengum
við inn í Drekagil og ókum síðan inn

að Víti og Öskjuvatni. Þar er
náttúran stórkostleg og við
enduðum í Herðubreiðarlindum
sem eru eins og vin í eyðimörk sands
og hrauns. Þar er Eyvindarkofi þar

sem FjallaEyvindur átti vetrardvöl.
Síðan var ekið í sandstormi suður í

Kverkfjöll og gist í Sigurðarskála,
en rétt áður en við komum í skálann
náði Baldur að rífa dekk á Kiunni.

Stórkostlegur íshellir
Veikur þjóðverji og rafmagnslausir ítalir

Frá Sigurðarskála fórum við og
skoðuðum íshelli í Kverkjökli. Erfitt
var að komast þurr niður að
íshellinum þar sem á leiðinni voru
nokkrar sprænur og ekki var göngu-

brúin árennileg, en yfir hana fór bara
hluti af hópnum. Íshellirinn liggur
mörg hundruð metra innundir
jökulbrún og framarlega í honum er
foss.

Kvöldið sem átti að vera fjörugt
með gítarspili breyttist í baráttu upp
á líf og dauða hjá þýskum ferða-
manni í sykurfalli meðan hann beið
eftir að þyrlan kæmi með lækni.
Þetta tók á taugarnar, en við náðum
okkur fljótt.
Við byrjuðum daginn á að tappa

dekkið á Kiunni og síðan var lagt af
stað að stíflunni við Kárahnjúka. Á
leiðinni rákumst við á rafmagns-
lausa ítali á tveimur bílum sem við
komum í gang. Við skoðuðum
Kárahnjúka og fórum inn í
Laugavalladal þar sem Pétur komst í
náttúrulega heita sturtu. Ekki fóru
fleiri í sturtu þrátt fyrir sand í hárinu,
eyrunum og á milli tánna, þar sem
deginum átti að ljúka á hóteli með
sundlaugarferð. Fórum áfram
Laugavalladal í Sænautasel þar sem
við stoppuðum. Þar er gamall bær,
safn og verslun með handgerða
muni..
Á fimmtudagsmorgni var farið í

sund og ekki lagt af stað fyrr en um
hádegi. Gat hafði komið á stimpil-
húsið í einni sjálfskiptingunni og lak
út vökvi. Þessu var reddað á Laugum
með pústkítti, rennt upp í Bárðardal
með viðkomu við Aldeyjarfoss, að
Kiðagili og síðan ekið í Laugafell.
Við komum snemma þangað, fórum
í laugina og svo var tekinn upp gítar-

inn um kvöldið. Kanadamaður deildi
með okkur aðstöðunni (kom á
reiðhjóli frá Akureyri), svartur af
sandi frá hvirfli til ilja. Hann dreif sig í
laugina og þá kom í ljós kom að hann
var hvítur á hörund. Að morgni
föstudags var ekið inn á Skagfirð-
ingaleið, í Vesturdal og inn í Gilhaga-
dal þar sem við áðum á fallegum stað.
Ókum síðan í átt að Kjalvegi og rétt

áður en við komum að Bugaskála á
Eyvindarstaðaheiði brotnaði liðhús í
Mússó og stór rifa kom á framdekkið.
Bíllinn var tjakkaður upp og Gústi
sauð þetta saman. Við vorum með 38"
dekk sem skellt var undir og síðan var
ákveðið að halda suður Kjöl.
Þegar við komum á Hveravelli ókum

við að afleggjaranum í Kerlingarfjöll-
um og síðan áfram inn í Setur. Þar
hittum við fyrir þreytta og pirraða
hestamenn, en ekkert rennandi vatn
var í skálanum og klósettin þurr og full
af óþverra. Nokkur urgur varð þarna á
milli aðila, en þegar okkur tókst að
koma vatni á og hreinsa klósettin urðu
hjá okkur góðar sættir.
Við tókum að sjálfsögðu upp gítar-

inn, sungum fram eftir kvöldi og
fórum sæl að sofa þessa síðustu
ferðanótt. Að morgni (já eða undir
hádegi) ókum við niður í Kisubotna og
Klakksleið. Stoppuðum í Svínárnesi
og þar endaði ferðin.

Að ganga í klúbbinn
Með aðild getur almenningur styrkt
hagsmunabaráttu Ferðaklúbbsins

4x4 fyrir ferðafrelsi landsmanna og
einnig tekið þátt í starfi klúbbsins.
Upplýsingar um aðild er að finna

á vef klúbbsins www.f4x4.is

Heiðar Snær
Engilbertsson



Umræða um hálendið, friðanir og
þjóðgarða á undanförnum misser-
um hefur farið stigmagnandi og
orðið slagorðakenndari. Fjölmiðlar
og bloggarar hafa farið þarna
fremstir í flokki. Virðist sem
mörgum af þeim finnist ekkert
skemmtilegra en að geta fjallað um
þessi mál á öfgakenndan hátt, þeim
dettur ekki í hug að tala um lausnir
eða samstarf og sumir reyna
jafnvel allt til að reka fleyga á milli
ólíkra útivistarhópa og svartmála
einstaka hópa hjá stjórnmála- og
embættismönnum.

Þetta hefur orðið til þess að
30.000 útivistaraðilar í tugum
félagasamtaka og fjöldi
ferðaþjónustuaðila eru áhrifalausir.

Staðan er sorgleg og undanfarin ár
hefur almennt útivistarfólk ekki
fengið aðkomu að flestu sem
stjórnvöld hafa unnið að.
Ferðaklúbburinn 4x4 er einn af
þessum hópum og hefur lagt mikið
á sig til að vernda hálendi og lagt í
það mikið fjármagn í gegnum árin.

Þessi listi hér til hliðar gæti verið
mun lengri og það eru miklu fleiri
málaflokkar sem Ferðaklúbburinn
4x4 og félagsmenn hafa komið að í
gegnum tíðina.

Það er þess vegna með ólíkindum
að samtök eins og Ferðaklúbburinn
4x4 þurfi að berjast um á hæl og
hnakka að fá aðkomu að hverjum
einasta málaflokki sem snertir
hálendið.

Öflugt framlag Ferðaklúbbsins 4x4 í náttúruvernd
Klúbbnum hefur samt markvisst verið haldið frá áhrifum í náttúruverndarmálum síðustu árin

Ferðaklúbburinn 4x4 vill minna á
það góða starf sem hann hefur
staðið að í gegnum langan tíma:

Félagar í Ferðaklúbbnum 4x4
hafa í eigin tíma stikað hálendis-
leiðir, málað stikur og merkt og
klúbburinn greitt stikur og efni.

Ferðaklúbburinn 4x4 lagði til
gögn um hvað þyrfti að mæla á
hálendinu og félagsmenn mældu
hálendið með Landmælingum og
eyddu í verkefnið mörg þúsund
klukkustundum.

Ferðaklúbburinn 4x4 lagði til
vegagögn vegna stækkunarferlis
friðlandsins í Þjórsárverum, gögn
um öll mannvirki og
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skilgreiningar á öllum slóðum,
tilgang þeirra og tilurð.

Ferðaklúbburinn 4x4 kom með
raunhæfar tillögur um hvaða
vegslóðum bæri að loka innan
friðlands í Þjórsárverun.

Ferðaklúbburinn 4x4 hefur ávallt
verið tilbúinn til samstarfs í
málum sem snúa að útivist og
jeppamennsku. Sú vinna félags-
manna með opinberu starfsfólki
hefur verið launalaus, í sjálfboða-
vinnu og oft á vinnutíma.

Ferðaklúbburinn 4x4 hefur gefið
út bæklinga gegn utanvegaakstri
og lagt fjármagn í slík verkefni
hjá öðrum.
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Ferðaklúbburinn 4x4 hefur
styrkt hálendisgæslu
Landsbjargar.

Ferðaklúbburinn 4x4 rekur með
miklum kostnaði VHF fjar-
skiptakerfið sem allir geta nýtt
til skemmtunar og í
öryggisskyni.

Ferðaklúbburinn 4x4 hefur
tekið þátt í landgræðslu í
Þórsmörk, Hekluskógum og
víðar.

Ferðaklúbburinn 4x4 hefur
fengið landgræðsluverðlaun.

Ferðaklúbburinn 4x4 er aðili að
Landvernd.
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Akureyrarbær
Prinsinn söluturn
Félag íslenskra bifreiðaeigenda
Gistiheimilið Bjarmalandi
HS Orka hf
Höfðakaffi ehf
Jeppasmiðjan ehf
Jón Baldursson ehf
Löndun ehf
Síldarvinnslan hf
Skógræktarfélag Hafnarfjarðar
Stekkjarlundur ehf
Súðavíkurhreppur
Trésmiðja Heimis ehf
Vélsmiðjan Ásverk ehf

Við styðjum við bakið á Ferðaklúbbnum 4x4
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Verslunin Brim
Tannlæknastofa Oddgeirs
Léttfeti ehf - Sendibíll

Laugavegi 71 og Kringlunni

Vínlandsleið 16, Reykjavík

Engihjalla1, Kópavogi

Stikun vega og slóða
minnkar utanvegaakstur
Á hverju ári stendur Umhverfis-

nefnd Ferðaklúbbsins 4x4 fyrir
stikuferðum þar sem ákveðnar leiðir
á hálendinu eru farnar og stikur
lagaðar og/eða nýjar settar niður í
vegbrún. Þessi aðgerð er liður í því
að gera akstursleiðir vel sjáanlegar
og með því koma í veg fyrir
utanvegaakstur.

Síðasta stikuferð var farin upp
svokallaða Gljúfurleit sem liggur í

norður, vestanmegin við Þjórsá og
upp í hálendisskála Ferðaklúbbsins
4x4 í Þjórsárverum. Þaðan var
síðan farin Leppnistunguleið sem
liggur í suður frá Kerlingarfjöllum
og niður á Hrunamannaafrétt.

Það voru yfir 40 manns á um 20
bílum sem fóru í þessa ferð
Umhverfisnefndar og hátt í 600
stikur voru settar niður og mikill
fjöldi lagaður á þessum leiðum.



Ráðist var í verkefnið vorið 2010.
Leitað var til nokkurra reyndra jökla-
manna sem hafa ferðast ýmist á
vélknúnum farartækjum eða gangandi
og greining gerð á hvað æskilegt væri
að hafa á slíkum kortum. Samhljómur
var um nokkur atriði sem hafa verið
notuð til hliðsjónar við vinnu
verksins:

Flokkun sprungusvæða þarf að vera
einföld og auðlærð
Upplýsingar á útgefnum kortum
verða að sýna hættusvæði, ferða-
leiðir (GPS ferlar) og jafnvel
útsýnisstaði.
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Strax var ljóst að sprungsvæðakort
geta einungis verið gild í takmark-
aðan tíma. Ekki er hægt að ábyrgjast
upplýsingar um sprungusvæði
vegna örra jöklabreytinga og þau eru
því aðeins til viðmiðunar. Velt var
vöngum yfir öðrum hættum á
jöklum, hvernig koma má upplýs-
ingum um þær í texta og þá einnig

góðum ráðum um ferðatækni. Með
þetta veganesti var síðan mótað
einfalt flokkunarkerfi þar sem
sprungusvæði eru skilgreind í fjögur
hættustig.

Kortlagningin er unnin eftir nýleg-

um loft- og gervitunglamyndum af
jöklunum auk nákvæms hæðalínu-
grunns og ljósmynda af jöklum sem
teknar voru úr flugvél síðsumars
2010. Sprungusvæði eru merkt sem
flákar. Flákarnir vitna um ástand
jökla síðsumars og sýna umfang
sprungusvæða í ákveðnu árferði.
Ljóst er að flestir ferðast um jöklana

síðla vetrar og að vori þegar aðstæð-
ur eru aðrar. Af kortum fást því
upplýsingar um ástand jökulsvæða
undir snjóþekju. Hægt verður að
sækja gögn sem birtast á algengum
tegundum GPS leiðsögutækja; þessi

Kortlagning sprungusvæða á jöklum
Tilgangur ekki að banna eða vekja falskt öryggi

Öræfajökull 10. ágúst 2010.

Hrundið hefur verið af stað verkefni þar sem sprungusvæði á jöklum
eru kortlögð með það að markmiði að auka öryggi. Vonast er til þess að
sprungukort geti hjálpað ferðamönnum að velja hættuminnstu
leiðirnar yfir jökla og forðast lífshættuleg sprungusvæði. Stefnt er að
því að síðar á árinu 2010 megi hlaða niður af veraldarvefnum
sprungusvæðakortum af stærstu jöklum landsins auk valinna GPS
leiðarferla endurgjaldslaust.

Snævarr
Guðmundsson

gögn, eða myndþekjur, sýna flákana
með auðkennislit í kortaviðmóti
tækjanna. Sama framsetning verður
notuð á kortum. Ferðalangar eiga því
að átta sig á því hvernig sprungu-
svæði er undir snjóþekju sem ekið er
yfir og metið aðstæður í ljósi þess.

Auk kortanna til útprentunar verða
fáanlegar sprungusvæðaþekjur sem
leggjast yfir kort í gps tækjum.
Samhliða gerð sprungukortanna
verða lagðir út GPS leiðarferlar sem
ætlað er að sýna „öruggustu“ leið
hverju sinni. Reynt verður að sneiða
hjá sprungusvæðum eins og kostur
er. Tilgangurinn er tvíþættur: í fyrsta

Sprungusvæðaþekjur leggjast

myndrænt yfir kort í GPS tækjum.

lagi er vonast til að þeir sem eru
óvanir jöklaferðum notfæri sér leiðar-
lögnina og komi til með að halda sig á
eða nærri þeim og forðist þar af leið-
andi hættuleg sprungusvæði. Í öðru
lagi geta ferðalangar, sem eru t.d.
staddir annars staðar á jöklum, valið
að fylgja slíkum leiðum, ef veður
versnar eða aðstæður breytast á ein-
hvern hátt, ef þeir telja hana vera
öruggari t.d. vegna nýrri upplýsinga.

Mikilvægt er að hér komi fram að
tilgangurinn með kortlagningu
sprungusvæða og útgáfu leiða er ekki
að skilgreina hvar má ferðast og hvar
ekki, né að banna fólki á nokkurn hátt
að fara inn á sprungusvæði. Ekki er
heldur ætlunin að vekja falskt öryggi.
Ferðalög á jöklum eru og verða
ábyrgð þeirra sem taka sér þau sér á
hendur. Þessi vinna hefur nú verið
kynnt fjölda manna innan raða björg-
unarsveitanna (Landsbjargar) og
ferðasamtaka, eins og F4x4, Lands-
sambandi vélsleðamanna og annarra
útivistarfélaga. Jafnframt hefur
verkefnið verið kynnt fyrirtækjum
sem gera út á jöklana. Fræðslu og
kynningu verður haldið áfram nú í
vetur. Mikilvægt er að einhugur ríki
um þetta málefni sem snertir alla þá
sem stuðla vilja að ferðaöryggi á
jöklum landsins.

Tilgangur ekki að banna eða

vekja falskt öryggi

Sprungusvæði á Hagafellsjökli 3. október 2010.

Nefnd skipuð af umhverfisráðherra
setti í desember fram drög að nýjum
náttúruverndarlögum, en við vinnu
þeirra var lítið sammráð haft við
hagsmunaaðila. Búið er að loka á
athugasemdaferli, birta hina svoköll-
uðu hvítbók og áfram er haldið án
samstarfs eða samvinnu við hags-
munaaðila. Mjög áríðandi er að skoða
muninn á náttúruverndarlögum í
Noregi og Svíþjóð, en í Svíþjóð var
mikil samvinna við alla hagsmunaað-
ila og þar náðist góð í þessum mikil-
væga málaflokki.

Komin er inn ný skilgreining á
vegum í nýjum náttúruverndarlögum.
Hvað gerist ef skilgreining þar er önn-
ur en í umferðarlögum? Hvor
skilgreiningin gildir gagnvart

Skilgreina vegi í bæði umferðar- og
náttúruverndarlögum?

dóm-
stólum? Ef ákært er fyrir hraðakstur,

gilda þá umferðarlög og ef ákært er
fyrir utanvegaakstur, gilda þá
náttúruverndarlög. Það verður að
taka af öll tvímæli um gildi skil-
greininga samkvæmtþessum lögum.

Gert er ráð fyrir að umhverfisráð-
herra geti takmarkað eða bannað
akstur á jöklum og frosinni og snævi
þakinni jörð vegna náttúruspjalla.
Það vantar lagaákvæði um hvernig
þetta mat á náttúruspjöllum verði
framkvæmt og hvaða viðmið notuð.

Umhverfisráðherra getur tak-
markað eða bannað akstur vegna
óþæginda fyrir aðra. Hverjir eru
aðrir og hvernig á að meta óþægindi?
Er til staðall um óþægindi og við
hvað er miðað?

Hvað erunátttúruspjöll?

Hvað eruóþægindi fyriraðra?

Kortagrunni á aðhafna

Hvað er utanvegaakstur
og hvernig á að mæla hann?

Kortagrunnur sá sem stefnt er að
vinna og klára fyrir árið 2016 er
algjörlega ófullnægjandi hvað varðar
framkvæmd við ferlun, skráningu,
umsjón, daglegan rekstur, upp-
lýsingaskyldu og framsetningu.

Hvergi er gert ráð fyrir fjármagni
í vinnu við ferlun í kortagrunn.
Ekkert samráð er við hagsmuna-
aðila s.s. félagasamtök, ferðaþjón-
ustu og almenning.
Ekki er gert ráð fyrir endurskoðun
á kortagrunni í náinni framtíð.
Hvergi er talað um lagalega
upplýsingaskyldu eða framsetn-
ingu upplýsinga úr kortagrunni.

Engar upplýsingar eru til um
tilkynningarskyldu þeirra sem munu
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Enn verið að brjóta ákvæði Árósarsáttmálans og stjórnsýslukærum á eftir að fjölga
Endurskoðun á náttúruverndarlögum í uppnámi

hafa undanþágu til aksturs utan hins
almenna vegakerfis. Samt er talað
um að utanvegaakstur hafi aukist.
Hvaðan koma þær staðreyndir og
hvernig á að mæla þetta?

Þúsundir aðila munu hafa undan-
þágu til utanvegaaksturs s.s um
20.000 aðilar innan hjálparsveita,
hundruðir bænda með sitt heimilis-
fólk, vísinda- og rannsóknaraðilar
og fleiri hópar. Hvernig verður
utanvegaakstur þessara aðila
skráður? Taka þarf af allan vafa um
hvernig mæla eigi hann og hvernig
aðgreint verði á milli ólögmæts og
lögmæts utanvegaavegaksturs. Þetta
þarf að skilgreina í nýjum í náttúru-
verndarlögum og setja reglur um
tilkynningarskyldu þeirra sem hafa
undanþágu til aksturs utan hins
almenna vegakerfis.

Undanþágur vegna utanvegaaksturs

Tryggja verðuralmannarétt
Náttúruverndarlög verða að tryggja

almenningi rétt til að ferðast um
landið. Ferðafólk hefur í vaxandi
mæli mætt ólögmætum lokunum og
engin ákvæði í nýjum drögum treysta
rétt almennings til að ferðast um
löglega vegslóða á einkalandi. Lögin
þurfa að kveða skýrt á um að óheimilt
sé að hindra ferðafólk í að ferðast um
landið á lögmætum vegumslóðum.
Þetta eru aðeins nokkur dæmi úr
drögum að nýjum náttúruverndar-
lögum og ef allt væri tekið fyrir, væri
það efni í heila bók. Það stefnir í að
enn eitt málið tengt ferðafrelsi
íslendinga verði unnið án samráðs og
samvinnu við almenning, útivistar-
samtök og aðila í ferðaþjónustu.
Ákvæði Árósarsáttmálans verða
líklega þverbrotin og stjórnsýslu-
kærum mun því líklega fjölga
verulega á næstu mánuðum og árum.

Guðmundur G.
Kristinsson


