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� Lyklar að Setri

Í september næstkomandi verður skipt um
skrár og lykla að Setrinu, skála F4x4. Nánar
greint frá tilhögun í næsta fréttabréfi Seturs.
Skálanefnd

� Bæklingur frá umhverfisnefnd

Umhverfisnefnd hefur gefið út bækling um
akstur utan alfaraleiða.  Fjallað er m.a. um
mikilvægi þess að valda ekki spjöllum á
náttúrunni með utanvegaakstri, akstri í ám,
fjarskiptasamband og lokun hálendisvega.
Þá er í bæklingnum kort sem sýnir

útbreiðslu GSM símasambands.  Með
útgáfu bæklingsins vill umhverfisnefndin
stuðla að því að ferðamenn sýni landinu
virðingu í ferðum sínum og gæti varúðar þar
sem þess er þörf.  Dreifing er í samvinnu við
olíufélögin og er stefnan að hann liggi
frammi á bensínstöðvum.  Þá mun hann
liggja frammi hjá Arctic Trucks og
hugsanlega fleiri aðilum. 
Ætlunin er að gefa bæklinginn einnig út á
erlendum tungumálum og er stefnt að því
að þær útgáfur verði tilbúnar fyrir næsta vor.
Umhverfisnefnd

� Fréttir af innanfélagsmálum

Skálagjöld!

Ágætu félagar !

Gerum sjálfum okkur gott og munum að
greiða skálagjöldin.
Ferðakveðjur.  

Skiptabakkaskáli

Farin var vinnuferð í Setrið um
mánaðamótin júní-júlí síðastliðin. Sextán
manns á átta bílum mættu á Select á
föstudagskvöldið. Þá vantaði bara Jón
Ebba yfirsmið, en hann var ennþá að steypa
í Lómasölum. Hann sagðist koma seinna
um kvöldið og varð það okkur til happs, því
við vorum með þunghlaðna kerru af
sólpallsefni. Þegar komið var inn fyrir
Skeiðavegamót fannst Gulla kerran dingla
eitthvað einkennilega aftan í Runnernum hjá
Magna. Þá var stoppað og kíkt á kerruna og
kom í ljós að önnur felgan var rjúkandi rústir
og við í slæmum málum. Við stóðum þarna
og klóruðum kollana dágóða stund. Kalla

kom þá í hug það snjallræði að redda bara
annarri felgu úr bænum. Var því hringt í Jón
Ebba, sem var í sturtu niðri á Bergþórugötu,
og sagðist hann koma með nýja felgu. Hann
birtist svo um tveimur tímum síðar og þá var
haldið af stað á ný.  Brennt var inn Gljúfurleit
í svarta þoku. Þá kom neyðarkall: “Biiiiilað
hjá Kalla”, Barbíinn neitaði að fara lengra,
millikassi eða eitthvað svoleiðis hafði bilað
og sneri hann því í bæinn. Við hinir héldum
áfram í þokunni en vorum þó með Doktor
Egil í hópnum ef illa færi. Lítið var í Dalsá, en
öllu meira í Kisu, og fóru kerrurnar aðeins af
stað og reyndar líka Súkkan hjá Jóni Ebba,
en það er jú svo venjulegt. Komið var í

� Vinnuferð skálanefndar í Setrið

Jón Ebbi skolar rykið af rafmagnsverkfærunum Jón Snæland

Brekkusöngur á Álfaskeiði. BMG

Sagt verður frá sumarhátíðinni í næsta Setri
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Setrið kl 4 til 5 um nóttina og var því hrotið
fram til klukkan að ganga tíu að morgni. Þá
var blásið í herlúðra og allir reknir til vinnu.
Sumir fóru að smíða sólpall, aðrir að mála
þök, og Gulli tók til við að redda
vatnsmálum á Setunni undir verkstjórn
Geira tengdapabba síns. Þeir redduðu þar
ótrúlegustu vandamálum og var vatn komið
fljótlega á kerfið. Sólpallurinn var kláraður
fyrir framan suðurhliðina, en verr gekk að
mála þakið því sífellt voru að koma smá
rigningarskúrir og gekk það því hægt!!!!!
Valli tók eldhúsið í gegn og bakaði vöfflur og
lét vel að starfsliðinu. Seinnipart laugardags
heyrðist í Kalla og Nóra í VHF stöðinni, þeir
sögðust vera að koma og á leið yfir Kisu inni
í Kisubotnum. Þeir væru búnir að gera við
Barbíinn og ætluðu ekki að missa af grillinu
þá um kvöldið. Á sunnudag var haldið áfram
þar sem frá var horfið kvöldið áður; málað
og stússast í ýmsu. Síðan var blásið til
brottferðar og skyldi Klakksleið ekin heim.
Ég var smá spenntur því ég vissi að óvenju
mikið var í Kisu og gæti orðið gaman. Ég fór
yfir fyrsta vaðið og Jón Ebbi á eftir en þá
vildi svo óskemmtilega til að hann festi sig í
ánni. Hann var með litla kerru í drætti, fulla
af verkfærum sem fóru á kaf, og átti ég

hluta af þeim; en hverju fórnar maður ekki
fyrir svona skemmtun? Ég stökk út úr
bílnum á ferð til þess að taka myndir en á
meðan skipti Jón Ebbi um geisladisk í
rólegheitum. Síðan var vaðið að Súkkunni
og krækt utan um kengúrugrindina og
togað í, en þá rifnaði hún nánast af með
grilli og stuðara. Þá var hnýtt í á betri stað
og hún dregin í land. Ég vil svo taka fram að
Danni Driver var ekki dreginn yfir Kisu. En
Siggi Tæknó, “Siggi Símboði”, togaði hins
vegar Danina, sem voru með í ferðinni á
Bronco, yfir ána. Fyrir ofan Kisubotna
lentum við í snjó og þá fékk Gulli tækifæri til
að nota Ló Ló og gekk bara vel á
sumardekkjunum. Þegar komið var að Fúlá
beygðum við útaf Klakksleið og ókum niður
að Sultarfitjarskála, þaðan á Línuveg og í átt
að Gullfossi. Það var ágætis tilbreyting. Ég
þakka svo fyrir mig og frábæra vinnuferð.

Jón Snæland, R-2096

Pallasmíði við Setrið lokið Setan máluð
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� Jónssmessa í Þórsmörk

Helgina 21.-23. júní sl. var farin hin árlega
landgræðsluferð í Þórsmörk á vegum
umhverfisnefndar klúbbsins.
Breytt var út af venju og tjaldað í Strákagili,
í stað Þvergils áður. Sumir komu strax á
föstudagskvöld. Um hádegisbil á
laugardegi mættust þátttakendur við
Álfakirkjuna, gegnt skála F.Í. í Langadal. Að
líkindum hafa þar verið um 80 til 100 manns
á 30 bílum. Þar var einnig kominn félagi
okkar og verkstjóri, Guðjón Magnússon frá
Landgræðslunni, svo og samstarfsmaður
hans þar Garðar Þorfinnsson. Eftir fróðlega
tölu Guðjóns um landgræðslu, sem hann
beindi ekki síður til barnanna en hinna
fullorðnu, fór hann fyrir liðinu yfir Krossá og
að norðanverðum Merkurrana, þaðan sem
klúbbfélagar hafa haldið til starfa á rananum
undanfarin ár.

Þórsmörk

Þórsmörk er mikill heiðarhryggur sem liggur
vestur frá Mýrdalsjökli, milli Krossár að
sunnan og Þröngár að norðan. Landslag og
fjölskrúðugt gróðurfar gera Þórsmörk um
margt sérstaka og þar er veðursæld umfram
flesta staði á Suðurlandi. Á liðnum öldum
hefur þar þó víða gengið mjög á gróður sem
skrifast að líkindum mest á reikning manna,
þ.e. vegna skógarhöggs og lausagöngu
sauðfjár.

Merkurrani 

Þórsmörk vestan Valahnúks og austur um
hið forna eyðibýli Þuríðarstaði nefnist nú
venjulega Merkurrani. Hann endar til
vesturs í Ranatá þar sem aurar Krossár og
Markarfljóts mætast.  Merkurrani er að
meginhluta uppblásturssvæði, og er
uppblásturinn gamall. Gróðursæl svæði eru
þó í honum sunnanverðum og árið 1844 er
þess getið í afréttarlýsingu að enn sé
grösugt umhverfis Þuríðarstaði. Vindrof
hefur sennilega orðið nokkuð ört eftir að
skógur var þar allur höggvinn og
lausaganga sauðfjár hindraði nýmyndun

skógar. Umhverfis Þuríðarstaði er nú gróður
einnig fokinn og uppi í vesturhlíðum
Valahnjúks eru nýlegir ljótir rofflákar.

Gróðureyðing á Íslandi

Saga gróðureyðingar í Merkurrana er
dæmigerð fyrir landið í heild.
“Jarðvegseyðing hefur orðið meiri á Íslandi
en þekkist í nálægum löndum. Afleiðingar
eyðingarinnar eru einnig mun varanlegri,
sem stafar e.t.v. ekki síst af því að hér er
náttúruleg endurgræðsla og vistheimt mjög
hæg og sums staðar líða jafnvel aldir áður
en gróður nær fótfestu á ný. Nú er svo
komið að aðeins um 25% landsins eru gróin
en ætlað er að um landnám hafi allt að 65%
þess verið hulin gróðri” (Ingvi Þorsteinsson
1978; tilvitnun úr: Ólafur Arnalds, 1988).
Tortímingarsögu gróðurs og jarðvegs er þó
hvergi nærri lokið hér á landi, og er
jarðvegseyðing af mörgum talin alvarlegasti
umhverfisvandi þjóðarinnar. “Tímabært er
að snúa við þeirri framvindu og efla
landgæði að svo miklu leyti sem það er í
mannlegu valdi”(Ólafur Arnalds, 1988). Víða
er nú aukin áhersla lögð á að efla það sem
kalla má siðfræði landverndar og auka
ábyrgð og frumkvæði almennings og nær
sú stefnumörkun einnig til
Landgræðslunnar (Andrés Arnalds, 1993-
94).

Landgræðsla í Merkurrana

Já, tímabært er það; og hér stöndum
við enn á ný, börn og unglingar í F4x4,
umhverfis þá Guðjón og Garðar í
norðanverðum Merkurrana. Guðjón
segir að allnokkur félagasamtök hafi á
undanförnum árum komið að
landgræðslu í Rananum, en hlutur F4x4
á því svæði sé hvað drýgstur. Saga
landgræðslu þar spannar um 11 ár.
Undravert var að líta yfir svæðið.
Greinileg var græn gróðurslikja sem nú
þekur nánast allan Ranann, þótt víðast
sé hún þunn. En það er raunar hið
besta mál því tilgangurinn er ekki sá að búa
til tún, heldur að koma af stað lífi, örveru- og
rótarstarfi, sem flýtir fyrir jarðvegsmyndun
og landnámi þess gróðurs sem fyrir er í
Þórsmörk og er svæðinu eiginlegur. Einnig
gat að líta lágvaxnar en hraustlegar fimm til
sjö ára birkihríslur frá fyrri

gróðursetningarferðum. 
Í þessari ferð var blöndu af grasfræi og
áburði dreift á svæði sem snauðust voru að
gróðri. Auk þess var birki gróðursett eins og
fyrri ár. Sprotar voru klipptir úr öflugum
loðvíðiþyrpingum, þeir hreinsaðir af
laufblöðum og greinum og síðan stungið í
jörð með hjálp járnteina. Þar ræta þeir sig
og mynda nýjar loðvíðiþyrpingar í fyllingu
tímans. Guðjón hafði orð á því að samvinna
við félaga F4x4 að landgræðslu væri
ánægjuleg því að þeir sýndu jafnan
frumkvæði og verklagni. Hann kæmi
starfinu af stað og síðan gengi allt eins og
vel smurð jeppavél. Að venju var endað á
kók- og appelsíndrykkju í boði
Landgræðslunnar í gróðursælu gili og
nartað í nesti.
Um kvöldið var lamba- og svínakjöt grillað í
Strákagili í boði F4x4, borðum og stólum
komið þar fyrir á árbakka og síðan etið og
spjallað.
Síðla kvölds héldu allmargir niður á melana
í grennd við skálann í Básum en þar var
fjölmenni sem söng við gítarundirleik
umhverfis logandi bálköst.
Enn einni vel heppnaðri landgræðsluferð í
Þórsmörk var lokið.

Sigurður Helgason, R-1693
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� Páskar 2002

Einu sinni sem oftar var Flugfélagið á ferð
og flugi á hálendinu um páskana síðustu.
Ferðatilhögun var óljós fram á síðustu
stundu vegna tvístígandi veðurfræðinga en
þegar allt virtist benda til skaplegs veðurs
um páskahelgina og þá helst norðan jökla,
var stefnan tekin inn á hálendi á Skírdag.
Veðrið var gott, bjart og sólskin. Eftir að
hafa staldrað við í Hrauneyjum var stefnan
tekin á Setrið enda ætluðum við að gista
þar fyrstu nóttina. Einhverjar sögur af bleytu
á Kvíslarveituvegi höfðu borist okkur til
eyrna og vorum við því ekkert hissa þótt við
keyrðum fram á stóran hóp vera að bagsast
við lækjarsprænu sem hafði brugðið sér í líki
krapapytts “from Hell” eins og einhver
kallaði hana. Að sögn var þetta ágæta fólk
búið að vera þarna í dágóða stund og virtist
ekkert geta komist þarna yfir nema fuglinn
fljúgandi og einn vélsleði á góðu spítti. Við
eyddum ekki frekari tíma þarna heldur
brugðum á það ágæta kraparáð að sneiða
framhjá þessu veseni og snerum til austurs
og þræddum gömlu Sprengisandsleiðina,
sem er nánar tiltekið upp á hæðunum
hægra megin við veginn. Smá lagni þurfti til
að finna leið framhjá ýmsum krapapyttum
en þegar upp á hæðirnar var komið var
leiðin greið og útsýnið fagurt. Ýmislegt
skemmtilegt bar fyrir augu ferðafélaganna,
sérstaklega Lúffa sem hafði sett upp nýju
sólgleraugun sín. Ekki langt frá Versölum
galaði hann í stöðina að þarna sæi hann
mann á gangi og stoppaði bílinn, stökk út
og starði einbeittur á svip út í loftið. Varð
uppi fótur og fit og skimuðu allir til hægri og
vinstri en án árangurs. Var þá sjónaukum
brugðið á loft og haldið áfram að píra augun
í allar áttir. Urðu sumir jafnvel áhyggjufullir
yfir því að kannski væri einhver hjálparþurfi
enda hjálpsamt fólk með eindæmum í
hópnum. En ekkert sást og var haldið aftur
af stað, en allir héldu samt áfram að kíkja
eftir mannaferðum eftir bestu getu. Heyrðist
þá í hinum nýja sólgleraugnaeiganda að
það væri kannski ótrúlegt en honum hafði
sýnst maðurinn vera á hjóli....!!! Það var ekki

aftur snúið...hagyrðingarnir í hópnum gátu
ekki á sér setið og gáfu tóninn fyrir ferðina...

Lúffi litli í dópið datt,
Sá hann mann á hjóli.
Liðið allt í gryfju datt
Með Lúffa á þessu dóli.

Í Setrinu var notalegt að gista eins og alltaf
og var ferðinni síðan haldið áfram árla
næsta dag. Smá dekkjaviðgerðir þurfti þó
kvöldið áður en að mati ferðafélaganna var
það bara “partur af programmet”. Annað
hefði verið grútleiðinlegt, þ.e. að fá ekkert
að sjóða eða troða eða hamra eða beygja
útí skúr. Stebbi strauk dekkinu aðeins um
morgunin svona til viðbótar öllu hinu
dekrinu og gerði það gæfumuninn því
dekkið hélt að mestu það sem eftir var
ferðar, með smá tilfæringum. Við þræddum
Styttinginn svokallaðan til Hveravalla eða
að afleggjaranum inn að Ingólfsskála. Þessa
leið höfðum við farið í Þorrablótsferðinni
þegar við skruppum í sund og fylgdum því
“trakkinu” síðan þá. Við vissum af
jökulkvíslunum sem voru svolítið leiðinlegar
þá og fetuðum okkur stundum hægt yfir
þær. Sumir beittu öðrum brögðum enda
annt um Toyotuna sína:

Ingvi er yfir pyttinn farinn
Ingvi ekki traustur er
Tókst það allt með ágætum.

fórnar konu sinni
Enda Guðrún úr bílnum barin

Nýja konu þarf því hér
Kvenkostur er með fágætum.

En ekki er víst að finni!

Þessir gífurlegu hæfileikar þátttakenda
komu á óvart því aldrei fyrr hafði vísa verið
ort í ferð Flugfélagsins svo vitað sé.
Leirburðurinn tók öll völd og upphófst mikið
fjaðrafok við að reyna að finna skriffæri og
pappír til að skrifa niður allar vísurnar.
Skáldin vöktu athygli ferðalanga í grennd
við Ingólfsskála og kom síðar í ljós að þarna

var skálanefndin á ferð ásamt fríðu
föruneyti. Máttu þeir sig varla hræra án þess
að fá á sig eitt vísukorn í stöðinni. Þeir
forðuðu sér í burtu frá þessum hagyrðingum
og þeir síðarnefndu héldu því bara áfram,
bæði akandi og yrkjandi, að Ingólfsskála.
Þar var fullt af fólki að halda upp á afmæli
og þar sem okkur var ekki boðið upp á
kökur héldum við bara áfram enda var
ósköp stutt í Laugafell á kortinu og laugin
góða hafði sterkt aðdráttarafl. Ferðin
þangað gekk fljótt og vel, lítill sem enginn
krapi og alls ekki mikill snjór. Nema á einum
stað í brekku og þá festist auðvitað minn
ástkæri græni. En það var fyrir
kvennaferðina og því var mér alveg sama
og hlustaði ekki á röflið í bóndanum um
vöntun á læsingum...

Í Laugafelli komum við okkur vel fyrir í
gamla skálanum og prufuðum laugina sem
var indæl að vanda. Í skálanum voru einnig
franskir ofurhugar á gönguskíðum, á leið frá
Eyjafirði suður Sprengisand og alla leið yfir
Fimmvörðuháls niður að Skógum (*glúbs*).
Þeir voru ósköp þreyttir að sjá, ekki síst sú
elsta í hópnum, virðuleg Madame vel á
sextugsaldri eða svo (kannski var hún bara
svona þreytt...). Fransmennirnir voru samt
mjög indælir og buðu okkur upp á
blómalíkjör í skiptum fyrir bjór. Í sameiningu
skoðuðum við landakortin og fórum yfir
leiðina þeirra með þeim. Veðurspáin var
ekki upplífgandi fyrir Sprengisandinn,
skafrenningur og blinda. Það kom í ljós
morguninn eftir að veðurfræðingarnir höfðu
haft rétt fyrir sér í þetta sinn því úti var varla

stætt og þrátt fyrir sólarglætu af og til varð
allt alveg hvítt. Frakkarnir urðu því ósköp
glaðir þegar við buðum þeim í bíltúr, tvær
gönguskíðadagleiðir á þrem tímum..með
mörgum ljósmyndastoppum. Vel búnir
jepparnir ásamt bílstjórum voru einnig
áhugavert ljósmyndaefni að mati Frakkanna
og spurðu þeir margs. Nema Madame, hún
sat víst hálflömuð af þreytu í aftursætinu
allan tímann.. Í Nýjadal kvöddum við þetta
ágætis fólk, lærðum að segja Au Revoir og
héldum heim á leið í Laugafell. Seinnipart
dags var flensa og tilheyrandi slappleiki
farin að segja til sín og fór nær helmingur
hópsins snemma í háttinn þrátt fyrir að í
skálann hefðu bæst við stórskemmtilegir
jeppamenn að austan. Mikil synd því þessir
náungar hafa greinilega mikinn húmor með
í för enda keyra þeir um á frábærum bílum
samanber hinn eini sanni Hrollur. En hann
Stebbi Sunnlendingur verður að hafa það á
samviskunni að hafa komið með
stökkbreytta sveitaflensu í ferðina, búinn að
hnerra yfir okkur frá byrjun ferðar og við
borgarbúarnir, sem héldum að flensutíðin
væri liðin hjá, áttum okkur einskins ills von
og vorum slegin útaf eins og ungbörn.
Meira að segja stóra Nóapáskaeggið númer
sex sem hafði komist heilt í gegnum alla
ferðina,  fékk litla athygli á
páskadagsmorgun og er þá mikið sagt!  Við
fengum því góðar birgðir af verkjatöflum hjá
skálaverðinum og keyrðum af stað í bæinn.
Valin var ein stysta leiðin á malbikið, þ.e.
norðvestur, framhjá Skiptabakkaskála og
komið niður í Skagafjörð. Ferðin gekk vel,
ekki mikill snjór á köflum en allt frosið.
Skiptabakkaskáli eignaðist minn hug og
hjarta því hann ber merki um þvílíka snilld
að ég mátti vart mæla þegar ég prufaði
toilettið. Því þetta var alvöru toilet (berist
fram með frönskum hreim, “túa-lett”)!!
Hvurnig stendur á því, kæru Reykvíkingar,
að ekki hefur verið leyst úr salernismálum
að hætti norðanmanna? Ég bara spyr! Ég vil
fá svona líka í Setrið! INNI!! *stapp í gólfið* 
Með þessum orðum lýk ég þessari
páskasögu. 

Soffía Eydís Björgvinsdóttir, R1714.

Við Skiptabakkaskála Soffía E. Björgvinsdóttir
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Hin árlega “Áburðarferð” Skagafjarðar-
deildar 4x4 klúbbsins var farin helgina 22.-
23. júní síðastliðinn. Átta félagar úr
klúbbnum, fimm fullorðnir og þrjú börn,
lögðu af stað snemma laugardags-
morguninn 22. júní og var farið á þremur
jeppum. Í eftirdragi voru þrjár stórar kerrur,
tvær með um 1 tonn af áburði hvor og ein
yfirbyggð full af heyi. Einnig var nokkuð af
fræblöndu með í för. Um 600 kg af þessum
áburði og fræblandan, sem er sérvalin með
tilliti til hæðar landsins, er gefið af
Landgræðslu ríkisins en afganginn kaupir
klúbburinn.  
Ekið var sem leið liggur fram Skagafjörð
(þ.e. inn Skagafjörð fyrir okkur sunn-
lendinga), um Goðdalafjall og til suðurs í átt
að fyrirheitna skálanum að Skiptabakka,
sem er skammt norðan Hofsjökuls. Að
vanda var vegurinn frameftir góður, þó
nokkuð hafi runnið úr honum á
Goðdalafjallinu. 
Þegar komið var að skálanum laust eftir
hádegi var þegar hafist handa við að
undirbúa áburðardreifingu. Dreift var áburði
á melana í kringum skálann og fræ-
blöndunni vestan við hann. Tilraun var gerð
með að dreifa grasfæjunum á blett vestan
við skálann og verður fróðlegt að sjá
árangur þeirrar tilraunar á komandi árum.
Um kvöldið var síðan grillað kjöt í boði
deildarinnar, eins og venja er í vinnuferðum.
Að lokinni kvöldmáltíð voru ungliðarnir í
hópnum búnir að skipuleggja ýtarlega
leikjadagskrá (lesist þjálfunaráætlun) fyrir
eldra fólkið. Byrjað var á því að hlaupa í
skarðið og var mikið hlaupið. Að því loknu
var farið í yfir og var enn meira hlaupið.
Þreyttir en mjög sælir félagar 4x4 lögðust til
svefns rétt fyrir miðnætti. Greinilegt var að
sumir voru þreyttari en aðrir því er líða tók á
nóttina uppgötvuðum við hin að eyrna-
tapparnir gleymdust heima.
Á sunnudeginum var hafist handa við að
ljúka áburðardreifingu og matarafgangar
kvöldsins áður færðir í veislubúning og
girnilegur hádegismatur reiddur fram.
Gengið var frá skálanum, klósettdunkarnir
fylltir (já auðvitað er vatnssalerni í

skálanum), vaskað upp og skálinn þrifinn að
hætti góðra ferðamanna. Ekið var síðan
sem leið liggur norður á Sauðárkrók og var
ekki hægt að sjá annað á þreyttum andlitum
ferðafélaganna  en að allir væru sælir með
vel heppnaða ferð.
Áburðarferðir hafa verið fastur liður í
skipulagðri sumardagskrá Skagafjarðad.
undanfarin ár, eða allt frá árinu 1997. Deildin
réðst í endurbyggingu á gömlum upp-
rekstrarkofa á Skiptabakkamel á árunum
1992 til 1993 og hefur markviss uppbygging
á þeim skála og allri aðstöðu átt sér stað frá
þeim tíma. Ekki er hægt að segja annað en
að þessar framkvæmdir séu því fólki til
mikils sóma sem að stóðu, enda er skálinn
í öllu mjög snyrtilegur. Fólki þótti þó of mikill
berangur í kringum þennan fína skála og er
stefna deildarinnar að græða upp örfoka

mela í kringum skálann og viðhalda þeim
gróðri sem þegar er til staðar og jafnvel
bæta hann ef kostur er.
Eins og svo oft er með framkvæmdir okkar
mannfólks þá eru mjög misjafnar skoðanir á
þeim. Margar hugmyndir hafa komið fram
um hvernig eigi að standa að uppgræðslu
sér í lagi í þessari hæð, en skálinn er í um
670 m hæð. Hugmyndir allt frá því að
aðhafast ekki neitt og upp í það að sá
lúpínu á örfoka melinn. Fróðlegt væri ef
félagar í 4x4 klúbbnum væru tilbúnir að
ræða þessi mál og deila með okkur hinum
af reynslu sinni. Jafnvel væri ráð að ritstjórn
Setursins fengi sérfræðinga á þessu sviði til
að ráðleggja okkur hvernig við getum
endurbætt hinn hnignandi gróður landsins
svo að það skili sem bestum árangri til
lengri tíma. Þorsteinn Sæmundsson K-617

� Áburðarferð Skagafjarðardeildar 4x4



Með þjóðgarði er verið að vernda
landsvæði sem þykir merkilegt fyrir ein-
hverra hluta sakir. En jafnframt er með
þjóðgarðsstofnun verið að tryggja og
bæta aðgengi fólks til þess að sjá og njóta
þeirrar náttúru og gæða sem innan
þjóðgarðsins er.  Í íslensku þjóðgörðunum
fer saman  verndun og nýting svæðanna
þar sem lögð er áhersla á að allir séu
velkomnir.

Vatnajökull einstakur í sinni röð

Hugmyndir um að gera Vatnajökul og
næsta nágrenni að þjóðgarði eru ekki nýjar
af nálinni.  Allt frá árinu 1967 hefur hluti
Vatnajökuls verið innan þjóðgarðsins í
Skaftafelli.  Vatnjökull er einstakur í sinni
röð. Hann er enginn venjulegu jökull.  Ekki
er nóg með það að hann er stærsti jökull
Evrópu með sína 8.300 km2  heldur gerir
jarðhiti og eldvirkni undir jökulskyldinum
þessa jökulbreiðu alveg einstaka með
jökulhlaupum og aurflæmum fram
skriðjöklana.  Hinu má heldur ekki gleyma
að á síðustu árum hafa möguleikar til
ferðalaga og útivistar á Vatnajökli batnað
mikið með stöðugt þróaðri farartækjum sem
oft á tíðum eru sérútbúin til jöklaferða.  Það
er því ekki ofmælt að nýr heimur, víðátta
Vatnajökuls, hafi opnast mörgum ferða-
manninum síðustu árin.

Það er alþekkt að svæði sem gerð hafa
verið að þjóðgörðum draga til
sín áhugasama og forvitna ferðamenn.
Tekjur ferðaþjónustunnar og samfélagsins
geta hæglega aukist umtalsvert, við það eitt
að gera svæði að þjóðgarði.  Þeir erlendir
ferðamenn sem vilja komast í návígi við
íslenska náttúru setja flestir gjósandi hveri
og jökla í fyrsta sæti. Vatnajökull hefur mikið
aðdráttarafl og það á eftir að fara vaxandi.
Til marks um það er sá mikili fjöldi þeirra
sem selja skipulagðar ferðir inn á jökulinn
á jeppum, vélsleðum og gönguhópa.

Öryggismálin þarf að taka fastari
tökum

Sá undirbúningshópur sem undirritaður
fer fyrir hefur verið falið af umhverfis-
ráðherra að skoða möguleika á því að
stofna  Vatnajökulsþjóðgarð á þessu ári
sem nái til jökulhvelsins ásamt skriðjöklum.
Undirbúningshópurinn hefur hitt sveitar-
stjórnir og ýmsa aðra þá sem eiga
hugsmuna að gæta. Þar á meðal hafa verið
ferðaþjónustuaðilar sem gera út á jökulinn
og eins fulltrúar útivistarsamtaka.  Meðal
þeirra álitamála sem upp hafa komið er
aðgengi að jöklinum, aðkomuleiðir og
aðstaða við jökuljaðarinn.  Í dag eru nokkrir
skálar við jökuljaðarinn, s.s. í Jökulheimum,
í Kverkfjöllum, við Snæfell og á
Skálafellsjökli.  Eins hvernig öryggismálum
verði háttað en löggæsla í dag er á hendi
allra þeirra sýslumannsembætta sem liggja
að jöklinum.  Um leið og umferð ferðalanga
eykst inn á jökulinn, hvort sem er á eigin
vegum eða í skipulögðum hópum er brýnt
að taka öryggismálin fastari tökum.
Jökullinn er heldur ekki eins og hver önnur
háslétta.  Sprungur í jöðrum Vatnajökuls og
í skriðjöklunum eru ætíð mjög varasamar og
eins vita flestir að veður getur breyst mjög til
hins verra á skammri stundu eins og dæmi
um óhöpp undanfarinna ára sýna best.  Því
þarf að fara um þetta svæði með fyllstu gát
og af kunnáttu á öllum tímum ársins.

Með stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs
munum við stíga næsta skrefið frá
því að ákveðið var að gera Skaftafell og
hluta Vatnajökuls og Skeiðarárjökuls að
þjóðgarði.  Við það yrði til stærsti
þjóðgarður í Evrópu.  Næsta skrefið yrði
síðan að huga að aðliggjandi lands-
svæðum, ekki síst norðan jökuls og fá
þannig hluta af jöklalandslaginu inn í
þjóðgarðinn.  Slíkur undirbúningur tekur
langan tíma, vafalítið mörg ár þar sem m.a.
á eftir að úrskurða um eignarrétt landsins.
Undirbúningshópurinn mun skila af sér
tillögum til umhverfisráðherra á næstunni
og fljótlega ræðst hvort allur Vatnajökull
verður gerður að þjóðgarði á næstunni.
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� Vatnajökuls-
þjóðgarður

Örugg fasteignaviðskipti
Þarftu að kaupa eða selja

fasteign?
Munið félagsafsláttinn!Suðurlandsbraut 8a · 108 Reykjavík

Sími 533 4800 · Fax 533 4811
www.midborg.is

Sókn fyrir ferðaþjónustuna

Stofnun þjóðgarðs er tæki stjórnavalda
til að lyfta þessu svæði upp, auðvelda
umgengni og kynni þjóðarinnar af
mikilfengleik og seiðmagni Vatnajökuls. Ég
er þess fullviss, sérstaklega með reynsluna
af þjóðgarðinum Snæfellsjökli, að Vatna-
jökulsþjóðgarður mun verða lyftistöng fyrir
ferðaþjónustu og stuðla einnig að betri
reglu og góðri umgengni um þetta
svæði þar sem minnsti
úrgangur, hvort sem það er
gosdós eða púströr getur
stungið mjög svo í stúf.

Ég vil að lokum fagna
þeim áhuga sem
ferðaklúbburinn 4x4 hefur
sýnt þessu máli og vonandi er
þessi grein hér framlag í þá umræðu
sem farið hefur fram á vegum félagsins um
jöklaferðir og þjóðgarða almennt.

Einar Sveinbjörnsson
aðstoðarmaður
umhverfisráðherrra




