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Foss í Markarfljóti norðan Laufafells Einar Kjartansson



� Lokavinnuferð Suðurlandsdeildar í 
Sultarfit

Síðasta skipulagða vinnuferðin í Sultarfit
verður 29. nóvember til 1. desember, n.k.
Enn er talsvert eftir að vinna og er meiningin
að koma öllu efni upp eftir, þannig að hægt
verði að dunda eitthvað í vetur ef færi gefst.
Það bráðliggur á að klára veröndina í
kringum viðbygginguna og gera húsið klárt
til vetrarnotkunar. Þeir sem áhuga hafa gefi
sig fram við Lalla Gests, í síma 896-6624
eða stjórnamenn.

� Starfsmannamál F-4x4

Sameiginlegur starfsmaður Ferðafélags
Íslands og Ferðaklúbbsins 4x4, Sigurður
Viktor Úlfarsson,  hefur hætt störfum hjá FÍ,
og þar um leið hjá F-4x4.

Á meðan óvissa ríkir um ráðningu nýs
starfsmanns mun  Jóhann Rúnar
Guðbjarnason gjaldkeri, annast umsjón
félagaskrár felagatal@f4x4.is

F-4x4 félögum sem einhverra hluta vegna
þurfa að ná sambandi við forsvarsmenn
klúbbsins er vinsamlega bent á að koma
þeirra erinda í Mörkina 6, eða hringja
þangað í síma 568-4444, á fimmtu-
dagskvöldum frá kl 20:30-22:00.
Einnig er bent á póstföng stjórnarmanna á
heimasíðu klúbbsins.
Stjórnin

� Aðventuferð Skagafjarðardeildar

Lagt verður af stað frá olíustöðinni Ábæ,
Sauðárkróki, kl. 13:00, laugardaginn 30.
nóvember, og haldið í Skiptabakkaskála.
Skráning og nánari upplýsingar hjá Óskari
Halldórssyni í síma 453-6474.

� Setrið – Fréttabréf 4x4

Nú stefnir í verulega hækkun
póstburðargjalda. Því hefur
verið ákveðið að herða eftirlit
með póstlista félagsmanna. 
Frá og með 1. janúar, 2003, mun
Setrið einungis berast þeim
félagsmönnum sem hafa greitt
félagsgjöld fyrir þann tíma.
Stjórnin / Ritnefnd

� Suðurnesjamenn 

Munið að greiða félagsgjaldið, því annars
fáið þið ekki Setrið í janúar ! 
Stjórn Suðurnesjadeildar 4x4
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Útgefandi:
Ferðaklúbburinn 4x4
Mörkinni 6 · 108 Reykjavík
Sími og Fax 568 4444

Ritnefnd
Birgir Már Georgsson, birgir@prent.is, gsm. 896-1804
Sigurður Helgason, siggih@hi.is, gsm. 891-7674
Soffía Eydís Björgvinsdóttir, isafold@simnet.is,
hs. 553-2362
Netfang ritnefndar: ritnefnd@f4x4.is
Netfang stjórnar: stjorn@f4x4.is
Heimasíða klúbbsins er: www.f4x4.is

Umsjónarmaður félagaskrár er:
Jóhann Rúnar Guðbjarnason, felagatal@f4x4.is

Hönnun/prentun Seturs:
Birgir Már Georgsson/LITLAPRENT ehf.

Munið opna húsið á fimmtudagskvöldum að
Mörkinni 6, kl. 20:30.

FÉLAGSFUNDIR
Reykjavík: Mánudaginn 2. desember, á Hótel Loftleiðum, kl. 20:00

Fundarefni: 1.   Fundarsetning
2.   Kynning á slysatryggingum frá Allianz
3.   Nýliðaferðirnar
4.   Jólaferð á Hveravelli, vídeómynd
5    Kynning frá fyrirtæki; sjá nánar á heimasíðu
6.   Kaffihlé
7.   Myndasýning (Slides)
8.   Fundi slitið

Suðurnesjadeild: Miðvikudaginn 4. desember, í sal Iðnsveinafélagsins, kl:20:30
Fundarefni: GPS ratleikur og aðventuferð eða jólaferð.

Vesturlandsdeild: Mánudaginn 9. desember, í Jónsbúð, kl. 20:00
Fundarefni: Nánar auglýst í fundarboði. 

Húnvetningadeild: Fimmtudaginn 5. desember, í Sjálfstæðishúsinu Blönduósi, kl. 20:30
Fundarefni: Myndasýning úr ferð félagsins 9. til 10. nóvember, og ákveða um 

jólaglögg.

Skagafjarðardeild: Þriðjudaginn 10. desember, Verkstæðisfundur, Hjólbarðaþjónustu Óskars, 
Borgartúni  6b, Sauðárkróki, kl. 20:00
Fundarefni: Björn Þ. Viktorsson og Sigurður Jónsson frá Tækninefnd mæta og fjalla 

um jeppabreytingar og öryggismál. Athugið breyttan fundarstað.

Eyjafjarðardeild: Þriðjudaginn 3. desember, kl. 20:00. í húsnæði Björgunarsveitarinnar Súlna við 
Hjalteyrargötu 12, kl. 20.00.
Fundarefni: 1. Undirbúningsferð fyrir þrettándagleði laugardaginn 28. desember

2. Vinna við brennu á gamlárskvöld.
3. Vörukynning frá Aukaraf ehf.
Kaffi og óáfengt jólaglögg að venju.

Húsavíkurdeild: Fimmtudaginn 5. desember, í Höfða, kl. 20:30. 
Fundarefni: Bjarni Már Júlíusson frá Landsvirkjun segir frá virkjunarmálum á 

hálendinu, einkum í Skjálfandafljóti. 
Fimmtudaginn 19. desember í Höfða kl. 20:30
Fundarefni: Jólagleði o.fl.

Austurlandsdeild: Föstudaginn 29. nóvember, í Austrasalnum á Egilsstöðum, kl. 20:00 
Fundarefni: Athugið breyttan fundartíma og fundarstað.

Suðurlandsdeild: Þriðjudaginn 3. desember, í húsnæði Björgunarsveitar Árborgar, kl. 20:30
Fundarefni: Vörukynning verður frá Olís og hægt að spyrja sérfræðingana spjör
unum úr. Ingvar Guðmundsson rekstrarstjóri Olís á Selfossi, sem komst ekki á síðasta 
fund, mætir einnig og kynnir framkvæmdir á Olís-stöðinni og fer yfir viðskiptakjör sem 
gilda fyrir Suðurlandsdeild. Sýndar verða myndir frá “Byggðabrölti”.

� Innanfélagsmál
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Bílanaust býður á opið hús föstudaginn
6.des kl.20.00 til 22.00 í verslun sinni að
Borgartúni 26. Þar verða léttar veitingar og
MIKILL afsláttur í boði. 
AÐEINS ÞETTA EINA KVÖLD.
Bílanaust verður svo með jeppadag þann
7.des.

Félagsmenn ferðaklúbbsins 4x4 eru hvattir
til að fjölmenna og gera góð kaup á nýjum
vörum sem ekki hafa verið áður í boði hjá
þeim Bílanaustsmönnum. 
Landsbyggðadeildir eru velkomnar og
hvattar til að láta sjá sig líka. 
Skemmtinefnd

� Snjómælingareitur á Hveravöllum 

� Bjórkvöld - Bílanaust

Undanfarin ár hefur Veðurstofan unnið í
samvinnu við Frönsku veðurstofuna að
snjórannsóknum. Einn hluti rannsóknanna
eru snjómælingar á Hveravöllum.
Snjómælingareiturinn er suðvestan við
veðurstöðina. 

Undanfarna vetur hefur borið á því að keyrt
hafi verið á bílum og vélsleðum yfir reitinn.

Þarna fara fram snjódýptarmælingar og
gerðar eru snjógryfjur til að skoða þykktir
laga, hörku og kristalla. Mikilvægt er því að
ekki sé keyrt yfir svæðið.

Mynd af reitnum má sjá á slóðinni:
http://www.vedur.is/~folk/svana/vinna/H
veravellir/myndir/hve_1_4.html
Stjórn F-4x4

� Skálanefnd
Hægt er að kaupa eða leigja lykla að Setrinu
hjá Karli Sveinssyni.
Lyklarnir kosta 5000 kr. Karl Sveinsson
tekur einnig við Skálapöntunum.
Einnig viljum við benda þeim á, sem hafa
lykla að skálanum, vinsamlegast lánið ekki
lyklana til utanfélagsmanna,  nema með
samþykki skálanefndar.

Skálanefndin hefur leigt Setrið til hópa,
stundum  allan skálann. Óskemmtilegt er
fyrir þá hóp-leigjendur að koma að

skálanum hálf-fullum af fólki sem ekki hefur
látið vita af ferðum sínum þangað. 

Munið svo skálagjöldin, 1300 kr. fyrir
utanfélagsmenn, en 800 fyrir félagsmenn í
4x4.

Reikningur:
0319-26-001259 Búnaðarbankinn í Mjódd.
Kt 701089-1549. 

Uppl í síma 8967511 eða 8540057 Karl.

� Þorrablót í Setri
Þorrablót verður haldið í Setrinu
laugardagana 1. febrúar og 8. febrúar n.k.
Skráning fer fram og upplýsingar tiltækar á
opnum fundum í Mörkinni 6, á fimmtu-
dagskvöldum, og einnig hjá skemmti-

nefndarmönnum, Lúther Gestssyni, 
s: 822-1701; Sigurði Jónssyni, s: 896-2924
og Þorgilsi Ingvarssyni, s: 892-6292.
Skemmtinefndin



S E T R I Ð  7

Þá kom að verðlaunaveitingu fyrir bestu
ljósmyndina á forsíðu Seturs, svo og fyrir
jafnbestu og flestar innsendar myndir í
Myndaalbúm heimasíðunnar. Benni
(Bílabúð Benna) veitti verðlaunin, Mag-Lite
hleðsluljós, og sagði 100 manna dómnefnd
hafa tekið af skarið með myndavalið; sjálfur
hefði hann verið víðs fjarri !
Arnór Árnason (R-2088) hreppti vinning fyrir
forsíðumyndina (apríl-hefti, 2002) og
Þórarinn Guðmundsson (R-2007) var
afkastamesti myndasmiður heimasíðunnar.

Þar næst kom skemmtikrafturinn Örn
Árnason á sviðið, ýtti BÞV til hliðar um
stund, og fór á kostum.

Að lokum var svo dansað fjörlega fram á
nótt og var almenn ánægja með fagnaðinn,
þótt sannarlega hefðum við kosið að sjá þar
með okkur fleiri félaga.

Lúther, Siggi Jóns og Þorgils í
skemmtinefnd, vilja koma á framfæri
þakklæti til Veislusmiðjunnar fyrir gott
samstarf, og framangreindum fyrirtækjum
margvíslegan stuðning.
Einnig þakka þeir veislustjóranum Birni
Þorra frábæra veislustjórn, og Einari Sól
fyrir góð ráð. 

SH, R-1693
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Árshátíð var haldin laugardaginn 2.
nóvember í sal Ferðafélags Íslands í
Mörkinni 6.
Hátíðin hófst kl. 19:00 og mættu um 80
manns. 
Í móttökurýminu uppi tóku gestir forskot á
sæluna með fordrykk við kertaljós í boði
Arctic Trucks. Síðan var sest að margrétta
veisluborðum.

Veislustjóri var Björn Þorri Viktorsson, sem
annaðist starfann af ábyrgri léttúð og
skörungsskap. 

Að venju voru happdrættismiðar boðnir til
sölu og, einnig samkvæmt hefðinni, virtust
sum borðin hafa meiri togkraft til vinninga
en önnur. Svo kom að þau voru sett í
vinningsbann!
Vinningar voru fjölbreyttir. Þar má nefna
dekkjaviðgerðarsett (Bílanaust, Bílabúð
Benna), tvær flíspeysur (Ingvar Helgason),
drullutjakk (Bílabúð Benna), teygjuspotta
(Ellingsen), hitamæli, hleðslutæki og
þjófavörn (Aukaraf), þráðlausan síma
(Landsíminn), koníaksflösku (Miðborg), þrjár

léttvínsflöskur (einn vinningur) og
þorrabakki fyrir fimm manns (Veislusmiðjan)
og gjafabréf að andvirði kr.
20þús.(Gullsmiðjan, Hafnarfirði).  

Flugsveitin EJS steig næst á svið, mönnuð
þeim Inga og Guðrúnu, Soffíu og Begga, og
Lúffa, og sungu þau  frumsaminn texta:
“Óðinn til Isuzu, Datsun og Fíat” við lag og
gítarundirleik Lúffa (þegar hér kom sögu
hvarf BÞV hneykslaður úr sal) ! 

� Árshátíð Ferðaklúbbsins 4x4

Örn Árnason skemmtir Gummi hæ

Flugsveitin EJS syngur og spilar Gummi hæ
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Fimmtudaginn 10. október lögðum við
Árbúðanefndarmenn með liðsstyrk frá
ritnefnd, úr bænum og skyldi Árbúðaskálinn
gerður vetrarklár.  Þrátt fyrir mikið dót sem
þurfti að koma uppeftir fórum við á tveimur
bílum. Þegar þeir félagar komu að sækja
mig kom í ljós að Eddi hafði hlaðið öllu í sína
Toyotu og þegar ég svo bættist við þarf ekki
að orðlengja að sá hvíti var lungnamjúkur á
holóttum Kjalveginum.  Komið var myrkur
þegar lagt var af stað, en það kom ekki að
sök þar sem Eddi er búinn að koma fyrir
fartölvu í jeppanum hjá sér þannig að maður
gat alveg fylgst með hvaða fjöll voru hvar,
þó ekki sæist til þeirra.  Ég held bara að ég
hafi farið mun nær um hvar við vorum
staddir hverju sinni, allavega hvað nöfn
fjalla og tinda og önnur örnefni snerti, enda
er ég nú ekki manna sterkastur á svellinu
hvað þau vísindi áhrærir.

Að ferðast með svona tölvu fyrir framan sig
í fyrsta sinn er mikil upplifun, og oft þurfti að
gera stuttan stans og að fara í “smá”
tölvuleik, þegar puttaóður Kóarinn hafði
gengið of langt.

Kjalvegur var blautur og holóttur, og þarf
ekki að útlista fyrir lesendum Setursins
hversu “skemmtilegur“ hann er í þeim ham.
En á áfangastað komumst við með góðu
móti og gátum tekið upp nesti í föstu og
fljótandi formi og dáðst að tungli, stjörnum
og norðurljósum; já lífið er dásamlegt.

Föstudagurinn rann upp bjartur og fagur, en
það misstu nú sumir af morgundýrðinni,
enda er ótrúlegt hvað sumir geta sofið lengi
þó maður geri sitt besta til að vekja þá með
allskyns skarkala, ég nefni engin nöfn, en
fyrsti stafurinn byrjar á Sigþór, kannski var
ástæðan sú að ég er hættur að drekka kaffi
og datt þess vegna ekki það snjallræði í hug
að hella uppá.   Eftir góðan morgunverð var
tekið til við að dytta að skálanum. Við Eddi
fórum í að skipta um ljós inni og setja upp
langþráð útiljós og fleira smávegis

innandyra á meðan Sigþór og Siggi réðust í
að endursmíða klósetthurðina og setja á
hana svo öflugar lamir að þær held ég að
standi löngu eftir að skúrinn verður fallinn.  

Dagurinn var rétt að komast í gang þegar
við vorum búnir með ætlunarverkin og alltof
snemmt að fara strax inn í Setur. Því var
ákveðið að skreppa í Þverbrekkumúlaskála
og var grófur slóðinn (um gróðursvæðin
sem við sjáum alltaf af Kjalvegi) þangað
þræddur að vaðinu á Fúlukvísl. Kvíslin var á
töluvert miklu flugi eftir undanfarandi
rigningar og hita, svo við tókum fram
gönguskóna, gengum upp að brú og yfir í
skálann.   Þverbrekkumúlaskáli FÍ er
skemmtilegur og í mjög fallegu umhverfi,
mikið endurnýjaður og margt bráðsniðugt í
honum. Fjallasýn þaðan er tignarleg, en þar
sem tölvan var ekki með í göngutúrnum
ætla ég ekki að ræða nöfn neitt frekar.

Nú var kominn tími til að halda á holóttan
Kjalveginn og síðan Kerlingarfjallaleið í
Setrið. Slóðinn þangað er með því versta
sem ég man eftir, mikið úrrunninn og
leiðinlegur og saknaði ég gasofnanna og
kútanna og alls hins draslsins sem varð eftir
í Árbúðum, og höfðu mýkt svo ferðina
daginn áður.  Fáir voru komnir í Setrið þegar
við mættum en fjölgaði ört og ég held bara
að allir hafi verið komnir í hús um ellefu og
ró komin á fyrir klukkan eitt.

Laugardagurinn fór í landsfundinn, sem ég
ætla ekki að fjalla um hér, en eftir hann var
efnt til mikillar veislu og í framhaldi af henni
hófst hefðbundinn kjaftagangur, sögur og
söngur og undu menn sér hið besta lengi
vel, eins og góðum félögum sæmir.

Sunnudagurinn fór rólega af stað, og nú brá
svo við að Sigþór var mun hressari að koma
sér framúr heldur en undirritaður.  Eftir
venjubundin morgunverk og þrif, lagði
hópurinn af stað og fóru flestir Klakkinn til
að forðast skakið yfir í Kerlingarfjöll, jafnvel

� Árbúðir - Setur - og heim

Framhald á síðu 12.
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• KN loftsíur

• WARN dráttarspil
• Álkallar og

álfelgujárn

• Dráttartóg

• MAG LITE ljós

• Loftdælur
margar gerðir

• Drullutjakkar

• IPF ljós í miklu úrvali

Mikið úrval  jólagjafa

• Dekkjaviðgerðarsett

• Fjarstýrður
Porsche bíll

minnum á gjafabréfin
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norðanmenn tóku á sig þennan krók.  Sumir
reyndu síðan nýstikaða leiðina niður í
Sultarfitjaskála til þess að heilsa upp á
Suðurlandsdeildina sem þar var við störf að
endurnýja skála sinn. 
Aðrir fóru hefðbundna leið um Svínárnes
o.s.frv.  Leiðin var í góðu standi og mikill

munur frá föstudagsskakinu. Það vildi mér
svo til happs að Sigþór er mun fróðari um
örnefni en ég, því nú var Siggi hjá tölvunni
og Edda.

Ásgeir Kristinsson
Félagi R-1605

„Það kemur ekkert fyrir mig,“ er nokkuð
sem við höfum flest staðið okkur að því að
hugsa einhvern tíma. Þrátt fyrir þetta henda
óhöppin okkur öll en til allrar hamingju eru
þau flest minniháttar. Ef við verðum fyrir
heilsutapi eða skerðingu á starfsgetu
sökum slyss er gott að eiga einhvern að.
Allianz er eitt elsta tryggingafélag heims og
hefur á sl. 112 árum staðið tryggilega að
baki viðskiptavina sinna út um allann heim.

Ein af þeim tryggingum sem Allianz býður á
Íslandi er UPR-slysatryggingin, sem hefur
veigamikla kosti fram yfir aðrar
slysatryggingar sem eru í boði hér á landi. 

Meginmunurinn á UPR-slysatryggingunni
og hefðbundnum slysatryggingum er
iðgjaldið er endurgreitt í lok samningstíma
ásamt vöxtum – nokkuð sem Allianz
ábyrgist og er staðfest í þýskum lögum.
Endurgreiðslan er óháð því hvort
viðkomandi hafi fengið greiddar slysabætur
á samningstímanum. 

Komi til þess að sá tryggði verði fyrir slysi er
veldur honum/henni örorku yfirtekur Allianz
greiðslur iðgjaldsins til loka samningsins.
Auk þess ábyrgist Allianz ávallt hinum
tryggða umsamda útborgun í lok
samningstíma. 
UPR-slysatryggingin gildir hvar sem
tryggingartaki er í veröldinni og nær m.a. yfir
örorku, dánarbætur, sjúkrahúsdaggreiðslur,
aðlögunargreiðslur, björgunarkostnað og
lýtaaðgerðir vegna slysa.

Við mjög alvarlega örorku greiðir Allianz allt
að fjórfaldri upphæð örorkubótanna. Það
ræðst af aldri þess sem örorkuna hlýtur
hversu mikið greitt er. Mestar geta bæturnar
orðið 750.000 evrur eða um 60 milljónir
króna. 

Allianz var stofnað í Berlín árið 1890.
Viðskiptavinir fyrirtækisins eru ríflega 60
milljónir talsins, heiminn um kring. Ánægðir
viðskiptavinir Allianz er uppskriftin af
velgengni fyrirtækisins; traust er
einkunnarorð starfsmanna þess. Þetta
tvennt hefur gert Allianz leiðandi á sviði
trygginga í meira en eina öld.

Ég hlakka til að sjá þig á félagafundi 2.
desember n.k.

Bestu kveðjur,
Sverrir Bjarnason,
ráðgjafi hjá Allianz

Slysatryggingar

„Það kemur ekkert fyrir mig!“
- Allianz stendur tryggilega að baki þér

Framhald af síðu 10.
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Helgina 26. til 27. október stóðu
umhverfisnefnd Ferðaklúbbsins 4x4 og
Landgræðslan fyrir fræðsluferð um
Landsveit og Fjallabak.
Guðjón Magnússon frá Landgræðslunni og
Haukur Haraldsson frá Náttúrvernd ríkisins
voru með í för og miðluðu margvíslegum
fróðleik um það sem fyrir augu bar.

Hópurinn safnaðist saman á Select klukkan
9 á laugardagsmorguninn. Ekið var eftir
hringveginum austur fyrir Þjórsá og síðan
norður Landsveit.
Fyrsti viðkomustaður var Klofaey.  Klofaey
er rétt norðan við inntaksmannvirki Búrfells-
virkjunar, og var eyja í Þjórsá áður en virkjað
var við Búrfell. Þar var skoðaður árangur
fyrri vinnuferða Landgræðslunnar og
umhverfisnefndar.

Síðan var farin Dómadalsleið að Land-
mannahelli og upp á Pokahrygg. Á
Pokahrygg liggur vegurinn í yfir 1000 metra
hæð yfir sjávarmáli. Í brekkunum norðan í
Pokahrygg hefur vatn grafið djúpa farvegi
í bílaslóðina, sem hefur orðið til þess að
ítrekað hefur þurft að færa slóðina.

Ekið var í Hvanngil, þar sem haldin var

grillveisla. Á leiðinni þurfti að fara þrisvar yfir
Markarfljót, en það var íslaust og ekki
farartálmi. Torfa- og Bratthálskvíslar, sem
eru sitthvoru megin við Álftavatn, voru á ís
og uppbólgnar vegna grunnstinguls. Þó
ísinn væri mannheldur hélt hann ekki
bílunum, þurfti því að brjóta ísinn til þess að
hægt væri að komast yfir.
Þar eð vatnsdýpið í Bratthálskvíslinni var
hátt í meter, voru tveir minnst breyttu
bílarnir skildir þar eftir.

Veður var mjög gott. Um nóttina var
heiðskírt, og frost á sunnudagsmorguninn
mældist 15 gráður.
Aðstæður voru kannaðar við vaðið á
Kaldaklofskvísl. Þar var þykkur ís við báða
bakka en auð læna í miðri ánni, og
vatnsdýpi vel á annan meter. Því var
ákveðið að halda sömu leið til baka, með
viðkomu við íshellana í Hrafntinnuskeri.

Veður á sunnudeginum var jafvel enn betra
en á laugardeginum, heiðskírt og logn. Á
leiðinni upp í Hrafntinnusker var stoppað
nokkrum sinnum til þess að
njóta veðurblíðunnar og skoða náttúruna,
sem er einstök þarna.

� Fræðsluferð 4x4 og Landgræðslunnar 
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Nokkuð var rætt um áform um virkjanir á
svæðinu. Meðal þeirra kosta sem verið er
að skoða í fyrsta áfanga Rammaáætlunar
um nýtingu vatnsafls og jarðhita
(http://www.landvernd.is/natturuafl/) eru
bæði jarðhitavirkjun við Hrafntinnusker og
virkjun Markarfljóts. Báðar þessar fram-
kvæmdir munu, ef af verður, gerbreyta
ásýnd svæðisins. Vegna virkjunar Markar-
fljóts verður gert miðlunarlón sem gæti náð
upp fyrir vaðið við Laufafell.
Það má gera sér í hugarlund hvernig
jarðhitasvæðið við Torfajökul gæti litið út
þegar það verður fullvirkjað, með því að
horfa yfir Nesjavelli eins og þeir líta út núna.
Þessi áform munu væntanlega ekki komast
til framkvæmda án líflegrar umræðu og
mótmæla frá þeim sem vilja varðveita
sérstöðu íslenskrar náttúru fremur en að
framleiða niðurgreidda raforku handa
erlendum stóriðjufyrirtækjum.

Það er mikilvægt að félagsmenn í 4x4 kynni
sér þessi mál, til þess að við getum
lagt okkar lóð á vogarskálarnar í þeirri
umræðu sem er í vændum.

Einar Kjartansson, umhverfisnefnd 4x4

Myndir eru frá Einari Kjartanssyni
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Erindi flutt á mánudagsfundi F-4x4, Hótel
Loftleiðum, 4. nóvember, 2002.

Kafli 1. Almannaréttur, umgengni og
útivist:

Meginreglan er samkvæmt náttúru-
verndarlögum 44/1999, að almenningi er
heimil för um landið og dvöl þar í lögmætum
tilgangi. Óheimilt er að setja niður girðingu á
vatns-, ár- eða sjávarbakka þannig að hindri
umferð gangandi manna.

Greinarmunur er gerður eftir landgerð.
1. Þjóðlendur.
2. Girt óræktað eignarland í óbyggðum.
3. Ógirt óræktað eignarland.
4. Girt óræktað eignarland í byggð.
5. Ræktað land.

Flokkur 1 þjóðlendur.

Almenningi er heimil för um landið og dvöl
þar í lögmætum tilgangi. 
Við alfararleið í óbyggðum, hvort heldur er á
eignarlandi eða þjóðlendu, er heimilt að
setja niður hefðbundin viðlegutjöld.
Utan alfararleiðar, hvort heldur er á
eignarlandi eða þjóðlendu, er heimilt að
setja niður göngutjöld nema annað sé tekið
fram í sérreglum, sem kunna að gilda um
viðkomandi landsvæði.

Náttúruvernd ríkisins getur í verndarskyni
tímabundið takmarkað umferð eða lokað
svæðum í óbyggðum, enda hafi stofnunin
að jafnaði gert grein fyrir fyrirhugaðri lokun í
skýrslu. Slíkar ákvarðanir skal umhverfis-
ráðherra staðfesta og birta í
Stjórnartíðindum. 

Flokkur 2 girt óræktað eignarland í
óbyggðum.

Hér gilda allar sömu reglur og um
þjóðlendur.

Flokkur 3 ógirt óræktað eignarland.

Hér gilda sömu reglur og um flokka 1 og 2,
nema hvað heimildir til að tjalda eru
þrengdar að því leyti að leita þarf leyfis
landeiganda, ef tjaldað er nærri bústöðum
manna og alltaf ef um fleiri en þrjú tjöld er
að ræða eða ef tjaldað er til fleiri en einnar
nætur, ef tjaldað er á alfararleið í byggð.

Flokkur 4 girt óræktað eignarland í
byggð.

Meginreglan er hér um óheftan umferðarrétt
almennings án leyfis og sömu reglur gilda
um tjöld og er um flokk 3. Þó er eiganda eða
rétthafa heimilt að takmarka eða banna
með merkingum við hlið og göngustíga
umferð manna og dvöl.

Flokkur 5 ræktað eignarland í byggð.

För um ræktað land er háð samþykki
eiganda þess eða rétthafa og sama regla
gildir um tjöld.

Takmarkanir á heimild til að tjalda:
Þegar sérstaklega stendur á getur eigandi
lands eða rétthafi takmarkað eða bannað
að tjöld séu reist þar sem veruleg hætta er
á að náttúra landsins geti beðið tjón af. Hafi
eigandi lands eða rétthafi útbúið sérstakt
tjaldsvæði á landi sínu er honum heimilt að
beina fólki þangað og taka gjald fyrir veitta
þjónustu þar.

Kafli 2. Reglur laga um náttúruvernd um
akstur.

Akstur utan vega. Bannað er að aka
vélknúnum ökutækjum utan vega. Þó er
heimilt að aka slíkum tækjum á jöklum, svo
og á snjó utan vega utan þéttbýlis svo fremi
sem jörð er snævi þakin og frosin.

Umhverfisráðherra kveður, að fengnum
tillögum Náttúruverndar ríkisins, í reglugerð
á um aðrar undanþágur frá banni m.a.
vegna starfa manna við landbúnað, land-
mælingar, línu- og vegalagnir og rannsóknir. 

� Umferðarréttur 
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Flokkun vegakerfisins

Stofnvegir 4.280 km

Tengivegir 3.929 km

Landsvegir 2.458 km

Ferjuleiðir samkvæmt
vegáætlun

Samtals þjóðvegir 12.955 km

Safnvegir 2.288 km
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Ráðherra getur í reglugerð, að fengnum
tillögum Náttúruverndar ríkisins, takmarkað
eða bannað akstur á jöklum og á snjó þar
sem hætta er á náttúruspjöllum eða
óþægindum fyrir aðra sem þar eru á ferð.

Kafli 3. Reglur vegalaga 45/1994 um
umferðarrétt.

Samkvæmt vegalögum skiptast vegir í tvo
flokka:
1. Þjóðvegir. (stofnvegir, tengivegir,
safnvegir og landsvegir).
Vegir þessir eru ætlaðir almenningi til
frjálsrar umferðar, er haldið við af fé ríkisins
og eru taldir upp í vegaáætlun,
safnvegaáætlun og landsvegaskrá.
Stofnvegir, tengivegir og safnvegir eru í
byggð, en landsvegir kallast þeir vegir, sem
ekki flokkast með hinum. Er þar um að
ræða vegi yfir fjöll og heiðar, þar á meðal
vegi sem tengja saman landshluta. Á

landsvegi skal gera ráð fyrir árstíðabundinni
umferð.

2. Almennir vegir og einkavegir.
Almennir vegir eru þeir vegir, sem ekki
flokkast sem þjóðvegir, en eru í eigu
opinberra aðila og eru ætlaðir almenningi til
frjálsrar umferðar.
Einkavegir eru þeir vegir sem ekki teljast
þjóðvegir og eru kostaðir af einstaklingum,
fyrirtækjum og opinberum aðilum.

Meginreglan um vegi er að þeir séu opnir
almennri umferð. Því verður einkavegur að
vera merktur sem slíkur svo almenningur
megi ekki nota hann. Hafi einkavegur verið
kostaður af opinberum aðilum að einhverju
leyti verður í umsókn og afgreiðslu styrkjar
að vera getið um umferðarrétt annarra.
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Örugg fasteignaviðskipti
Þarftu að kaupa eða selja

fasteign?
Munið félagsafsláttinn!Suðurlandsbraut 8a · 108 Reykjavík

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

Reglur um girðingar yfir vegi og lokun
hliða.
1. Enginn má gera girðingu yfir veg með
hliði á veginum án leyfis Vegagerðarinnar,
nema um einkaveg sé að ræða.
2. Nú er leyft að gera girðingu yfir veg með
hliði á veginum og skal þá grind vera í
hliðinu að minnsta kosti 4m á breidd,
þannig gerð að hún haldist opin af sjálfu sér
meðan ekið er um hliðið.
3. Nú liggur vegur, stígur eða
götutroðningur yfir land manns og telst eigi
til neins vegflokks og er landeiganda þá
heimilt að gera girðingu yfir þann veg með
hliði á veginum, en eigi má hann læsa
hliðinu né með öðru móti hindra umferð um
þann veg nema sveitarstjórn leyfi. Ákvörðun
sveitarstjórnar má leggja undir úrskurð
vegamálastjóra.

Almennar reglur um umferðarbann.
Vegagerðin getur mælt fyrir um
öxulþungatakmarkanir og bannað umferð
ökutækja þann tíma árs sem hættast er við
skemmdum á vegum.

Hæstaréttardómar um umferðarrétt.
HRD1993-1040.

Ákært var og dæmd refsing fyrir þá hegðun,
að meina eiganda jarðar í Kjalarneshreppi,
að aka brott frá jörðinni eftir vegi, sem liggur
frá jörðinni að Þingvallavegi um land
annarrar jarðar, eignar ákærða, með því að
læsa með keðju einu hliði á veginum að
jörðinni og leggja dráttarvél í það. 
HRD1979-305.
Synjað um innsetningu þar sem ekki var
sannað að hreppsmenn almennt í Eyrarsveit
ættu umferðarrétt um veginn. Um var að
ræða fyrrum þjóðveg, sem fallinn var úr
þjóðvegaskrá eftir að nýr vegur hafði verið
lagður samhliða hinum gamla.
HRD1985-1189.
Ósannað var að sækjendur hafi eignast
slíkan umferðarrétt að T mætti ekki stöðva
þar umferð með girðingu.
HRD1995-1638.
Á átti rétt til að gera akfæran veg eftir
vegarstæði að sumarbústaðalandi sínu milli
girðinga um land stefndu.
HRD1996-
Umferðarréttur sumarbústaðaeiganda um
ríkisjörð viðurkenndur gegn vilja ábúanda.

Ólafur Sigurgeirsson, hrl.

Eins og fram kom á síðasta landsfundi þá á
heimasíðugerð landshlutadeilda undir
högg að sækja, m.a. sökum fámennis
sumra deilda. 
Heimasíða Eyjafjarðardeildar er hins vegar

býsna lífleg, undir forystu Grétars G.
Ingvarssonar, og er ástæða til þess að
hvetja menn að líta þangað. 
Ritnefnd

� Heimasíður deilda 4x4

Borgartúni 26
Reykjavík

Fjalla- og ferðafólk
Jeppasprengja Bílanausts

verður haldin
laugardaginn 7. des. 2002

í Bílanausti Borgartúni

Á tilboði verða meðal annars:
• Farangursbox • Drullutjakkar
• Ljósabúnaður • Álkarlar m/stáltá
• Álbox • og margt fleira

Kynnum nýjar vörur:
Dráttarspil

loftdælur nokkrar gerðir
Shortshift í Toyota og Nissan jeppa
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Jólagjöf jeppamannsins

fæst í Fjallasporti
Jólagjöf jeppamannsins

fæst í Fjallasporti

Dráttartóg Perlon 10m
Alvöru teygjuspotti

Verð 8,950,-
4x4 verð 6,900,-

Loftmælar 0-20 pund
Verð 1,250,-

4x4 verð 990,-

Loftdæla Mini Air
Afkastamikil 58 per/min

Verð 34,900,-
4x4 verð 27,900,-

Drullutjakkar 48”
Verð 14,750,-

4x4 verð 11,800,-

Dekkjaviðgerðasett
Verð 7,890,-

4x4 verð 6,300,-

Piaa ljóskastarar
Mikið úrval

18% 4x4 afsláttar

Haset topplyklasett
Alvöru verkfæri

Tilboð 16,990,-

Fangurkassar
undir farangur og verkfæri

Margar stærðir
Mjög gott verð

Kortadiskurinn
frá Landmælingum

Aðalkort, ferðakort, gróðurmynd
sveitarfélagakort, yfir 3000 örnefni


