
 

Ferðaklúbburinn 4x4 hefur um langt árabil 
tekið þátt í viðamiklu sjálfboðaliðastarfi sem 
lýtur að uppgræðslu lands og skógrækt, m.a. á 
Merkurrana í Þórsmörk. 

Nú er Ferðaklúbburinn 4x4 kominn með 
nýtt verkefni í Þjórsárdal við endurheimt 
birkiskóga þar sem heitir Þórðarholt og Núps-
skógur en það er hluti af Hekluskógaverkefn-
inu. Suðurlandsdeild 4x4 hefur haft veg og 
vanda af starfinu. 

Hugmyndir um Hekluskóga eru að endur-
heimta birkiskóga og víðikjarr í nágrenni 
Heklu sem minnka myndu vikurfok í kjölfar 
gjóskugosa úr eldfjallinu. Að verkefninu koma 
fulltrúar frá landeigendum á svæðinu, Skóg-
ræktarfélagi Rangæinga, Skógræktarfélagi 
Árnesinga, Landgræðslusjóði, Suðurlands-
skógum, Landgræðslu ríkisins og Skógrækt 
ríkisins auk sjálfboðaliða.

Sjá bls. 6

„Þessi árin stendur yfir ákveðin barátta um það hverjir eigi að fá að 
ferðast um landið okkar og með hvaða hætti. Þetta veldur deilum og 
leiðindum sem allir þurfa að leita lausnar á. Okkur ber skylda til að leita 
sátta um það hvernig við umgöngumst hálendi landsins því við eigum jú 
þetta land saman,” segir Hafliði S. Magnússon, formaður Ferðaklúbbs-
ins 4x4 en barátta klúbbsins gegn lokun hálendissvæða hefur vakið at-
hygli undanfarin misseri.

Hafliði segir í viðtali í þessu blaði að hann hafi miklar áhyggjur af 
þróun mála í umræðunni um lokun hálendissvæða og að víða í stjórn-

kerfinu gæti allt of mikillar áherslu á að takmarka eða útiloka aðgang al-
mennings að stórum svæðum í nafni náttúruverndar. „Að mínu mati 
byggir þessi afstaða oft á misskilningi og fordómum í garð okkar sem 
kjósum eða þurfum að fara um landið á öðru en tveimur jafnfljótum. 
Vissulega þarf að hafa ákveðna stjórn á öllum málum en menn mega 
ekki gleyma því að margir, t.d. fatlaðir eða gamlir, geta ekki hlaupið á 
fjöll eða átt þess kost að arka einir um í náttúrunni.“

Sjá viðtal á bls. 2 og grein um Hvítbók á bls. 4.
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Félagar í Ferðaklúbbnum 4x4 gróður-
setja birki í Hekluskógaverkefninu.

Ekið í stórgrýti á hálendi Íslands. Ljósm. Jón G. Snæland.

AuðveldAr vélinni Að viðhAldA
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„Þessi árin stendur yfir ákveðin barátta um það 
hverjir eigi að fá að ferðast um landið okkar og 
með hvaða hætti. Hjá ákveðnum hópum úti-
vistarfólks gætir mikillar tilhneigingar að loka 
stórum svæðum fyrir akandi umferð og ég tel 
að sú afstaða byggi á fordómum í garð jeppa-
eigenda. Í Ferðaklúbbnum 4x4 eru fyrst og 
fremst einlægir náttúruverndarmenn og þeirra 
fjölskyldur sem umgangast landið af nær-
gætni og virðingu,“ segir Hafliði S. Magnússon, 
formaður Ferðaklúbbsins 4x4 en barátta 
klúbbsins gegn lokun hálendissvæða hefur 
vakið athygli undanfarin misseri.

Ólæknandi útivistardella
Ferðaklúbburinn 4x4 er starfandi í 10 deildum 
um land allt og eru félagsmenn um 5000 tals-
ins. Klúbburinn var stofnaður 10. mars 1983 
og verður því þrjátíu ára á næsta ári. Lengi vel 
var meginhlutverk klúbbsins að vinna með 
yfirvöldum að mótun reglna varðandi breyt-
ingar og búnað bifreiða til hálendisferða. Með 
árunum hefur starfið æ meira þróast yfir í 
baráttu fyrir frjálsu aðgengi að hálendinu auk 
þess að reka áróður fyrir náttúruvernd og 
bættri umferðarmenningu í óbyggðum, 
einkum gegn utanvegaakstri. Áður en við 
spyrjum Hafliða nánar út í þessa sálma er 
hann spurður um útivistaráhugann:

„Ég hef verið með ólæknandi útivistardellu 
frá því á menntaskólaárunum og lengst 
framan af beindist þetta að gönguferðum úti 
í náttúrunni. Héldum við nokkrir hópinn í 
þessum ferðum og eins og annað útivistarfólk 
þurftum við með einhverju móti að komast á 
svæðin sem gengið skyldi um. Fórum við í all-
margar ferðir, einkum að sumarlagi, með 
Ferðafélagi Íslands vítt og breytt um landið 
en um 1978 keypti einn vinur minn sér forláta 
Scout jeppa og þá byrjaði jeppamennskan 
fyrir alvöru. Man ég eftir að fyrsta alvöru há-
lendisferðin mín að vetri til var inn á Gæsa-
vatnaleið árið 1981 og eftir það varð ekki 
aftur snúið,“ segir Hafliði.

Hafliði S. Magnússon hefur verið virkur í 
starfi klúbbsins um nokkurt árabil, hóf störf í 
nefndum árið 2008, var kosinn í stjórn árið 
2010 og síðan verið formaður frá síðasta ári. 
Hann segir að fólk taki þátt í starfi klúbbsins á 
margvíslegum forsendum. Sumir hafi mestan 
áhuga á bílabreytingum og aðrir á að taka þátt 
í nefndastarfinu en það sem þó sameini alla sé 
áhugi fyrir ferðalögum um íslenska náttúru á 
eigin vegum. 

Gegn utanvegaakstri
„Umhverfismál hafa alltaf verið félags-
mönnum mjög hugleikin og hefur klúbburinn 

tekið þátt í mörgum verkefnum í þeim mála-
flokki. Má þar nefna stikuferðir til að sporna við 
utanvegaakstri, landgræðsluferðir í Þórsmörk 
og víðar og einnig útgáfu ýmis konar fræðslu-
efnis. Síðustu árin hafa ferðafrelsismál verið 
mikið í brennidepli og hefur klúbburinn unnið 
ötullega í þeim málaflokki í nánu samstarfi 
með öðrum útivistasamtökum innan Samúts, 
Samtaka útivistarfélaga en þar eru nú 16 úti-
vistarfélög með um 30.000 félagsmenn.“

Hafliði kveðst hafa miklar áhyggjur af 
þróun mála í umræðunni um lokun hálendis-
svæða og að víða í stjórnkerfinu gæti allt of 
mikillar áherslu á að takmarka eða útiloka að-
gang almennings að stórum svæðum í nafni 
náttúruverndar.

„Að mínu mati byggir þessi afstaða oft á 
misskilningi og fordómum í garð okkar sem 
kjósum eða þurfum að fara um landið á öðru 
en tveimur jafnfljótum. Vissulega þarf að hafa 
ákveðna stjórn á öllum málum en menn mega 
ekki gleyma því að margir, t.d. fatlaðir eða 
gamlir geta ekki hlaupið á fjöll eða átt þess 
kost að arka einir um í náttúrunni. Landið er 
okkar allra og það er skylda yfirvalda að sjá til 
þess að allir landsmenn eigi tryggan aðgang að 
helstu útivistarsvæðum. Við jeppamenn erum 
líka fólk og við rekum stífan áróður fyrir því 
meðal okkar félagsmanna að fara um af fyllstu 

aðgæslu. Auðvitað verða stundum slys og 
óhöpp en ætla yfirvöld að loka Reykjanes-
brautinni næst þegar þar verður slys?“

Öflugt félagslíf
Mikið félagslíf er í Ferðaklúbbnum 4x4 og eru 
allar deildir með félagsfundi einu sinni í mán-
uði. Einnig eru haldnar árshátíðir, þorrablót og 
reglulega eru skipulagðar hópferðir á jeppum. 
Á vegum klúbbsins er opið hús öll fimmtudags-
kvöld í húsnæði hans að Eirhöfða 11 í Reykja-
vík. Klúbburinn á og rekur Setrið, glæsilegan 
skála við Blautukvíslarjökul og félagsmenn 
hafa m.a. aðgang að Réttartorfu, skála Eyja-
fjarðardeildar austan Skjálfandafljóts, Skipta-
bakkaskála norðan Hofsjökuls sem er í eigu 
Skagafjarðardeildar, Ströngukvíslarskála á 
vegum Húnvetningadeildar á Eyvindastaða-
heiði, Sultarfitarskála á vegum Suðurlands-
deildar og Símahúsunum, skálum Austurlands-
deildar vestur af Mælifelli á Urðum og á 
Haugsöræfum.

Ferðaklúbburinn 4x4 nýtur stuðnings 
margra fyrirtækja og má þar sérstaklega 
nefna Skeljung og Bílabúð Benna. Þá er 
klúbburinn með afsláttarkjör hjá fjölmörgum 
öðrum fyrirtækjum fyrir sína félagsmenn.

www.f4x4.is

Hafliði S. Magnússon, formaður Ferðaklúbbsins 4x4 í fjallaferð ásamt syni sínum Guðmundi Erni: „Víða í stjórnkerfinu gætir allt of mikillar áherslu á að takmarka eða útiloka 
aðgang almennings að stórum svæðum í nafni náttúruverndar.“

Stikunefnd Ey4x4 stóð fyrir tveim stiku-
ferðum haustið 2011 í samvinnu við Vatna-
jökulsþjóðgarð. Fyrri ferðin var farin 6. ágúst 
en sú síðari þann 1. október. Þeirri ferð var 
raunar í tvígang frestað vegna síðbúinna 
gangna bænda á svæðinu og svo vegna snjó-
komu. Alls tóku 19 manns þátt í þessu átaki á 
sjö jeppum og voru stikaðir yfir 50 km. Elías 
Þorsteinsson, formaður Stikunefndar Ey4x4, 
segir frá:

200 stikur á Gæsavatnaleið
„Í fyrri stikuferðinni fóru tólf félagar á fjórum 
bílum frá Akureyri, upp úr Eyjafirði eins og leið 
lá í Nýjadal en þar fengum við um 200 stikur 
sem Vatnajökulsþjóðgarður útvegaði. Ekið var 
að Skjálfandafljótsbrú á Gæsavatnaleið þar 
sem við byrjuðum að stika. Skiptum við okkur í 
tvo hópa þar sem annar hópurinn stikaði frá 
brúnni niður að Gjallanda og ca 9 km til suðurs 
en hinn hópurinn þaðan suður að Gjóstuklifi. Á 
bakaleiðinni var stikað niður að Hníflum, þar 
sem við áðum. Samtals voru þetta 19,2 km. 

Ókum við svo heim til Akureyrar um Bárðardal, 
sæl og glöð eftir 12 tíma ferðalag,“ segir Elías. 

Hlaðið fyrir villuslóðir
„Í seinni ferðinni voru sjö félagar úr klúbbnum 
á þremur bílum og stikuðum við frá SV horni 
landgræðslugirðingarinnar á Lákaleið, rétt 
áður en komið er að gatnamótunum niður að 
Botna og suður að F-910 og settum niður 196 
stikur á leið sem mældist 32,7 km. Létum við 

gömlu stikurnar halda sér norðan frá þar sem 
við sáum að fjöldi stika yrði varla nægjanlegar. 
Höfðum við stikurnar þéttar á nokkrum 
stöðum þar sem við sáum að ekið væri utan-
vega, t.d. við Kattbeking og hlóðum steina fyrir 
villuslóðir á einum tólf stöðum.“

Elías segir að rétt sunnan við Dyngjufell sé 
hraunið mjög þétt og greinilegt að þar sé farið 
framhjá hrauninu og slóð að myndast inn á 

rétta veginn sunnan við hraunið. „Þarna 
mælum við með að gerðar verði vörður sem 
hægt væri að stinga stikum í þannig að fólk 
villist ekki.  Næsta sumar þarf svo að þétta 
stikur á þessari leið,“ segir Elías að lokum.

Vaskir menn reka niður stikur í sandinn. Slóðin vörðuð stikum. 

 

 
 

 
 

Setrið, blað um jeppamennsku og ferðafrelsi, 8. mars 2012.  -  Útgefandi: Ferðaklúbburinn 4x4.  -  Ritstjóri: Hafliði S. Magnússon (ábm).
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Opnunartími verslunar:
Opið virka daga frá kl. 08-18.
Vagnhöfði 23 - S: 590 2000 
benni.is - verslun@benni.is

”Láttu okkur þekkja það
-við höfum reynsluna“

Ferðahugurinn gerir vart við sig og glíma við þjóðveginn er í kortunum.  
Við hjá Bílabúð Benna vitum nákvæmlega hvað gera þarf klárt í bílnum.
Láttu okkur þekkja það, við höfum reynsluna.   

Komdu í verslun okkar á Vagnhöfðanum, úrvalið, þjónustan og verðið 
munu koma þér skemmtilega á óvart.

ARAWAK ferðabox 450 lítrar

Verð kr. 64.900-

Úrval af djúpum mottum í bíla - sett 

Verð frá kr. 9.990-

Hin vinsæli rain-X rúðuþurrkuvökvi

Verð kr. 1.590-

BFGoodrich ALL TERRAIN jeppadekk 

Verð frá kr. 29.990-

TOYO OPEN COUNTRY A/T jeppadekk 

Verð frá kr. 27.990-

MAXXIS BIGHORN M/T 32”  jeppadekk 

Verð frá kr. 37.990-

Gott úrval af rain-X þurrkublöðum

Verð frá kr. 1.490-

ARB loftlæsingar 

Gæði í gegn - 100% læsing

T-Max loftdælur 72 LPM / 160 LPM

Verð frá kr. 19.900-

SAFETY SEAL dekkjaviðgerðarsett

Verð kr. 8.990-

Spennubreytir 12-220v / 150w-800w

Verð frá kr. 8.645-

T-Max spil - stærð frá 2500-15.000 pund

Verð  frá kr. 32.900-

T-Max drullutjakkar stærð frá 48”-60” 

Verð frá kr. 10.900-

X-Jack loftpúðatjakkur - 4 tonn

Verð kr. 49.900-

OLD MAN EMU fjöðrunarbúnaður 

Gormar og demparara

„Nú finn ég fiðringinn…“
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Umhverfisráðherra skipaði nefnd sem endur-
skoða skyldi núgildandi lög um náttúruvernd 
og skilaði hún Hvítbók sem nokkurskonar 
greinargerð eða grunni að smíði nýrrar lög-
gjafar hér á landi. Í Hvítbók er tekið á ýmsum 
atriðum, s.s. friðlýsingu, vernd lífríkis, fjallað 
er um tegundir plantna og dýra, auðlindir og 
almannarétt svo fátt eitt sé nefnt. Bókinni er 
ætlað að vera úttekt á skipulagi stjórnsýslu á 
sviði náttúruverndar. 

Einsleitur hópur
Nefndina sem vann hvítbókina skipuðu sér-
fræðingar á sviði náttúrufræða og lögfræði. 
Sveitarfélög, útivistarfélög, ferðaþjónustan, 
veiðimenn eða landsbyggðin áttu hins vegar 
ekki fulltrúa í nefndinni. Hópurinn var því 
mjög einsleitur og verður að segja að slík 
skipan  nefndar er afar líkleg til að skila niður-
stöðu sem er takmörkuð við skoðanir og 
hagsmuni mjög þröngs hóps. 

Hvítbókin er í sjálfu sér gagnleg rit er lýsir 
náttúru og dýralífi landsins. Hins vegar er 
ákveðinn undirtónn í ritinu. Þar er vörðuð leið 
í átt að boðum og bönnum í stað þess að 
leggja meiri áherslu á fræðslu, rannsóknir, 
bætta merkingu vega og slóða og fleira sem 
bætt gæti umgengni við náttúruna og komið í 
veg fyrir utanvegaumferð.

Í Hvítbók er reyndar fullyrt að utanvega-
akstur hafi verið vaxandi vandamál undan-
farin ár án þess þó að sú fullyrðing sé rök-
studd með rannsóknum eða mælanlegum 
viðmiðum. 

Ekki þarf að taka það fram að utanvega-
akstur er bannaður í núgildandi lögum og 
vonandi verður svo um ókomna tíð. Það er 
samt sem áður leyft að aka á snævi þakinni og 
frosinni jörð. Hins vegar eru ýmsar heimildir til 
löglegs utanvegaaksturs s.s. vegna björg-
unarstarfa, landbúnaðarstarfa, vegagerðar, 
heftingu landbrots, hreindýraveiða, rann-
sókna, landmælinga o.fl. Ummerki löglegs 
utanvegaaksturs hafa hins vegar ekki verið 
skráð og því ekki ólíklegt að almennum ferða-
löngum sé kennt um spjöll vegna utanvega-
aksturs sem þó eru löglega til komin.

Aðgengi takmarkað
Eitt af markmiðum núverandi náttúru-
verndarlaga er að auðvelda umgengni og 
kynni þjóðarinnar af náttúru landsins og 
menningarminjum. Sá andi sem svífur yfir 
Hvítbók er ekki í takt við þetta markmið og 
ákveðin hætta á, ef tillögur hvítbókar ná fram 
að ganga, að aðgengi þjóðarinnar verði að 
miklu leyti takmarkað við þann hluta þjóðar-
innar sem hefur líkamlega burði til að fara um 
landið fótgangandi og stór landsvæði lokuð 
öðrum s.s. öldruðum, fötluðum, fólki með ung 
börn að ótöldum þeim sem finnst einfaldlega 
bara leiðinlegt að ganga langar leiðir.

Áhersla er lögð á það í Hvítbók að komið 
verði á einum gagnagrunni þar sem listaðar 
verða upp allar þær leiðir á hálendinu sem 
leyfilegt verður að aka og óheimilt verði að 
aka aðrar slóðir. Þar með er í raun verið að 
snúa við þeirri meginreglu sem verið hefur við 
lýði í íslensku réttarfari, líkt og gerist í 

frjálsum lýðræðisríkjum, að það sé leyft sem 
ekki er sérstaklega bannað af yfirföldum. Sú 
staða gæti einnig komið upp, nái þessar til-
lögur fram að ganga, að ferðamaður verði 
jafn ólöglegur á slóð sem ekin hefur verið ára-
tugum saman og í hreinum og klárum utan-
vegaakstri, ef svo óheppilega vildi til að slóðin 
hafi ekki ratað inn á hið eina algilda ríkiskort 
eða gagnagrunn. Ef þessi tillaga um korta-
grunn nær fram að ganga þá má gera ráð fyrir 
að þar til bærir aðilar þurfi að merkja eldri 
slóðir lokaðar á fullnægjandi hátt með tilheyr-
andi kostnaði og vinnu ár hvert.

Ef slíkir fjármunir eru til í ríkiskassanum um 
þessar mundir væri þeim ef til vill betur varið 
til fræðslu almennings um umgengni við 
náttúruna og ferðalög til að sporna við nátt-
úruspjöllum af völdum jafnt vélknúinnar og 
óvélknúinnar umferðar. 

Hvað er útivist?
Í Hvítbók eru ýmis hugtök túlkuð mjög þröngt 
og má benda á athyglisverða skoðun 
nefndarinnar á bls 329, en þar segir: „Í nú-
tímasamfélagi er mikilvægasti þáttur al-
mannaréttarins hins vegar líklega sá að eiga 
kost á að njóta útivistar í náttúrunni og leita 
þangað kyrrðar og næðis.“  Þegar þessi texti 
er lesinn verður að gæta þess hvað hugtakið 

útivist táknar í raun en á bls. 165 segir: 
„Nefndin hefur gengið út frá þeirri merkingu 
hugtaksins útivist að það eigi við um för um 
landið án hjálpar vélknúinna farartækja og 
dvöl úti undir beru lofti þar sem maðurinn er í 
náinni snertingu við landið sem farið er um,“ 
Að ferðast um landið á t.d. vélsleða eða 
mótórhjóli myndi því ekki falla undir útivistar-
hugtakið.  Verður að segja að í þessum túlk-
unum endurspeglist einfaldlega sú staðreynd 
að nefndin var samansett af fólki með mjög 
einsleitar skoðanir, sömu upplifanir og hug-
sjónir. Fróðlegt væri til samanburðar að gera 
athugun á því hvernig almenningur túlkar 
hugtakið útivist og hvort það einskorðist við 
sömu viðmið og nefndin miðar við. 

Höfundar Hvítbókar vilja almennt túlka al-
mannaréttinn mjög þröngt og telja vélknúna 
umferð ekki falla undir almannarétt þó vera 
megi að umferð báta um vötn og vélsleða á 
snjó gæti mögulega fallið þar undir. Eðlilega 
miðaðist almannaréttur til forna við umferð 
gangandi og ríðandi. Réttarreglur taka hins 

vegar breytingum í takt við tíðaranda og má 
færa fyrir því gild rök að eðlilegt væri að 
viðurkenndur yrði réttur vélknúinnar um-
ferðar til farar um landið.

Samráð þarf að auka
Hvítbók er mikið rit og ógerningur að gera 
henni tæmandi skil í stuttri grein. Hins vegar 
er ljóst að framundan er endurskoðun á nátt-
úruverndarlögum og sú vinna er nú þegar í 
gangi. Velta má því fyrir sér hvort þessi doðr-
antur sem Hvítbók er sé góður grunnur að því 
að ná sátt um ný lög en mikilvægt hlýtur að 
vera að um skipan náttúruverndarmála ríki 
sátt meðal almennings. Sú sátt næst ekki 
nema með vítæku samráði við alla náttúru-
unnendur, óháð ferðamáta, og fulltrúar mis-
munandi hópa fái aðkomu að málum á öllum 
stigum. Gæta þarf að jafnræði og meðalhófi 
við breytingar á löggjöfinni og þess gætt að 
allir eigi jafnan aðgang að náttúrunni. 

Elín Björg Ragnarsdóttir er lögfræðingur.

Markmið Eyjafjarðardeildar Ferðaklúbbsins 
4x4 eru að ná til flestra sem ferðast um 
landið á fjórhjóladrifsbifreiðum. Deildin miðlar 
til félagsmanna fræðslu um ábyrga og örugga 
ferðamennsku, kynnir fyrir þeim ferðaleiðir 
og náttúrufyrirbrigði og skipuleggur ferðir. 
Ferðaklúbburinn vill stuðla að náttúruvernd 
og góðri umgengni um landið. 

Eyjafjarðardeild Ferðaklúbbsins 4x4 var 
stofnuð 14. apríl 1991. Stofnfélagar voru um 
60 talsins, í dag eru rúmlega 120 skráðir fé-
lagar. Almennir deildarfundir eru haldnir 
fyrsta þriðjudag í hverjum mánuði klukkan 
20:00, september til júní, í húsnæði björg-
unarsveitarinnar Súlna á Akureyri. Hægt er að 
skrá sig í deildina á heimasíðunni f4x4.is. 

Innan deildarinnar starfa sjö nefndir. 
Ferðanefnd skipuleggur ferðir sem farnar eru 
á vegum deildarinnar og er í samstarfi við 
aðrar deildir með stærri ferðir. Á hverju ári er 
farin haustferð og vetrarferð og þá farið til 
fjalla og gist í fjallaskálum. Einnig eru skipu-
lagðar nokkrar dagsferðir yfir veturinn þar 
sem reynt er að fara á áhugaverðar slóðir sem 
henta minna breyttum bifreiðum. Skemmti-
nefnd skipuleggur og sér um skemmtanir á 
vegum deildarinnar svo sem þorrablót, 
þrettándagleði og fjölskylduskemmtanir. 

Umhverfisnefnd sér um umhverfi skála 
deildarinnar, fræðslu í umhverfismálum 
ásamt tengslum við hlutaðeigandi yfirvöld, 
samtök og landeigendur. Farnar eru land-

græðsluferðir á vegum hennar. Deildin heldur 
úti vefsíðunni www.ey4x4.net og sér vef-
nefnd Ey4x4 um rekstur hennar. 

Síðustu misseri hafa orðið miklar breyt-
ingar á stjórn og nýtingu hálendisins og hefur 
ferðafrelsisnefnd Eyjafjarðardeildar það hlut-
verk að standa vörð um ferðafrelsi félags-
manna. Nefndin hefur átt gott samstarf við 
fulltrúa í svæðisráði norður Vatnajökulsþjóð-
garðs og er í góðum tengslum við sveitar-
stjórnir og aðra er málið varðar og kemur 
sjónarmiðum félagsmanna á framfæri. Stiku-
nefnd vinnur að stikun leiða á hálendinu í 
samvinnu við aðalfélagið, aðrar deildir og aðra 
þá er málið varðar. Er það mjög þarft verkefni 
þar sem margar leiðir á hálendinu eru illa 
merktar og þar af leiðandi auknar líkur á land-
spjöllum af völdum umferðar. Á síðasta ári 
voru farnar ferðir á vegum hennar og leiðir 
innan Vatnajökulsþjóðgarðs stikaðar. 

Eyjafjarðardeild á og rekur skála á Réttar-
torfu er ber sama nafn. Skálanefnd sér um 
rekstur skálans og skipuleggur vinnuferðir. 
Gistirými er fyrir 36 manns og er hann vel 
útbúinn. Skálinn er kyntur með olíukamínu og 
gasofni, raflýsing er með rafmagni frá sólar-
sellu og rafstöð, rennandi vatn árið um kring 
og vatnssalerni er til staðar. 

Björn Pálsson,
formaður Eyjafjarðardeildar. 

 
 

Höfundar Hvítbókar vilja almennt túlka almannaréttinn mjög þröngt og telja vél-
knúna umferð ekki falla undir almannarétt. Myndin er tekin í Þverárgili í október-
ferð Litlunefndar 2009 um Hungurfitsleið.

Skálinn á Réttartorfu er austan við Skjálfandafljót, 10-20 km frá syðstu bæjum í 
Bárðardal, Svartárkoti og Stórutungu. Þeir sem vilja nýta sér skálann eru beðnir að 
hafa samband við formann skálanefndar í síma 865-0129.
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Ferðaklúbburinn 4x4 var stofnaður 1983 og 
fljótlega komu upp vangaveltur um byggingu 
skála fyrir félagsmenn á hálendi Íslands. Voru 
ýmsir staðir nefndir til sögunnar en á árinu 
1988 komst skriður á málin og ákveðin var 
staðsetning við Blautukvíslarjökul austan 
Kerlingarfjalla. Hlaut skálinn nafnið Setrið. 
Lokið var við fyrsta áfanga skálans síðla árs 
1988 og höfðu félagsmenn þá lagt á sig mikla 
og stranga sjálfboðavinnu við byggingu hans. 
Fór þar fremstur meðal jafningja Ragnar 
Kristinsson (Raggi smiður). Var skálinn síðan 
afhentur félaginu formlega til notkunar á því 
ári. 

Þrisvar byggt við
Frá þeim tíma hefur verið byggt þrisvar 
sinnum við skálann auk þess sem byggt var 
lítið hús með hreinlætisaðstöðu, kamri og 
sturtu. Ljósavél er í gámi skammt frá og sér 
hún skálanum fyrir orku. Í Setrinu er gaselda-
vél, örbylgjuofn o.fl. og borð og stólar fyrir 50 
til 60 manns. Gistirými er fyrir 67 manns. 
Skálinn er hitaður með olíufýringu. Hægt er 
að panta gistingu á heimasíðu klúbbsins 
www.f4x4.is undir „Skálar“ og „Panta gist-
ingu“ eða með því hringja í símanúmer skála-
nefndar, 844-5010. Hægt er að fara í góðar 
gönguferðir í umhverfi skálans, m.a. um 
Blautu kvíslargljúfur. Einnig er hægt að aka 
yfir Hnífá og að Blautukvísl að gangfæru vaði 
þaðan sem stutt er yfir í Nautöldu.

Þrjár sumarleiðir
Sumarleiðir að Setrinu eru í megindráttum 
þrjár: 

Klakksleið
Farið upp hjá bænum Tungufelli áleiðs upp 
afrétt Hrunamanna og ekið um Svínárnes og 
upp Mosöldur, um Rauðárhlíð, niður Kisu-
botna og um Setuhraun að skálanum.

Kerlingafjöll og Illahraun
Kjalvegur, vegur 35, er ekinn upp að Kerl-
ingarfjallaafleggjara og þaðan að Ásgarðfjalli. 
Rétt í þann mund sem komið er að skálunum 
við Ásgarðsfjall er vegvísir á vinstri hönd sem 
vísar á Setrið og er slóðinn vel stikaður. Þetta 
er grófur slóði sem er sumarfær flestum 
jeppum ef varlega er farið.  

Gljúfurleitarleið
Ekið er upp Þjórsárdal framhjá Hólaskógi uns 
komið er að vegvísi við Sultartangavirkjun 
sem vísar á Setrið. Þaðan er ekið upp á Sanda-
fell, framhjá Sultartangalóni, um Gljúfurleit, 
Bjarnarlækjarbotna, um Norðlingaöldu og 
Fjórðungssand og gegnum Setuhraun að 
skálanum. 

Þær leiðir sem hér hefur verið lýst eru allar 
nokkuð vel stikaðar og hefur Ferðaklúbburinn 
4x4 m.a. lagt í það vinnu og fjármuni í þeim til-
gangi að það auðveldi ferðamönnum að halda 
sér í réttri veglínu. Ekki er ráðlegt að fara 
þessar leiðir á minna en 33” breyttum bílum. 

Haldið veglínu!
Við leggjum mikla áherslu á að veglínu sé 
haldið og ekki sé ekið utan við slóðana. 
Skaflar geta verið í veglínunni snemma sum-
ars og vatn getur verið í vegstæði. Vatn þarf 
ekki að þýða að ekki sé hægt að halda veglínu 
og hvetjum við til þess að ekki sé ekið utan við 
veglínuna af þessum orsökum. Betra er að 
kanna botninn og sjá hvort í honum er nokkuð 
það sem þarf að óttast. Sama er með skafla; 
haldið veglínunni yfir skaflinn og akið ekki 
meðfram honum, það veldur því að ný för 
verða til. Ef ökumenn treysta sér ekki til þess 
að halda veglínu af einhverjum orsökum er 
betra og vænlegra fyrir alla að snúa við og 
reyna aftur síðar, þegar snjór er farinn og 
vegstæði er orðið þurrt. 

Nú er Litlanefndin orðin tíu ára og starfið 
verið að þroskast með árunum. Fyrstu ferð-
irnar voru farnar 2002 og hafa reglulegar 
ferðir verið farnar síðan þá með smá-
vægilegum frávikum. Litlanefndin var og er 
vettvangur fyrir eigendur óbreyttra og lítið 
breyttra jeppa.  Smám saman hefur ferðatil-
högun verið að breytast og þróast í þá átt 
sem nú er. Unnið hefur verið út frá nokkrum 
meginmarkmiðum í þessari þróun:
	   Staðið er fyrir mánaðarlegum dags-

ferðum yfir vetrarmánuðina
	   Reynt er að tryggja öryggi ferðalanga án 

þess að skerða ævintýragildi ferðanna
	  Gert er ráð fyrir að meirihluti ferðalanga sé 

á óbreyttum eða lítið breyttum jeppum, 
þ.e. 35“ dekkjum eða minni

  Gert er ráð fyrir að hluti ferðalanga sé að 
fara í sína fyrstu vetrarferð á jeppa

  Allir eru velkomnir í ferðir Litlunefndar, 
bæði félagsmenn í Ferðaklúbbnum 4x4 og 
utanfélagsmenn

  Þátttaka í ferðunum er ókeypis
  Gert er ráð fyrir að allir fararstjórar og aðrir 

sem koma að ferðum vinni sitt starf í sjálf-
boðavinnu
Ferðir Litlunefndar eru auglýstar á vef 

Ferðaklúbbsins 4x4 um 7-10 dögum fyrir ferð 
og er nauðsynlegt að skrá sig í ferðina. Í 
vikunni fyrir ferð er kynningarfundur þar sem 
farið er yfir ferðatilhögun og helstu atriði 
varðandi ferðina kynnt.  Einnig er boðið upp á 
grunnnámskeið í jeppamennsku fyrir þá sem 
þess óska. Á því námskeiði er farið yfir nokkur 
atriði varðandi jeppann, hvernig á að hleypa 
úr dekkjum, hvernig á að aka í snjó, yfir ár og 
margt fleira tengt jeppum og jeppaferðum.

Litlanefndin hefur fjölda reyndra farar-
stjóra á sínum snærum. Þar sem oft eru 
margir ferðalangar skráðir til leiks, höfum við 
skipt hópnum upp í minni hópa og hefur hver 
hópur 1-2 fararstjóra. Hóparnir eru sjálf-
stæðir, þó innan ákveðnis ramma. Undanfari 
allra hópa er aðalfararstjóri og einnig er einn 

ákveðinn eftirfari sem passar að allir skili sér á 
leiðarenda.  Jafnframt eru oft öryggisbílar 
með í för sem geta komið til aðstoðar ef á 
þarf að halda.  Allir þessi starfsmenn ferð-
anna vinna í sjálfboðavinnu og leggja sjálfir út 
allan kostnað vegna ferðanna. Þeir eru á 
bílum á 33“ upp í 49“ dekkjum sem tryggir ör-
yggi ef upp koma erfiðar aðstæður.

Leiðaval hefur verið fjölbreytt.  Má nefna 
að Litlunefndarferðir hafa verið farnar í 
Veiðivötn, Hungurfitsleið, í Dalakofann, á 
Langjökul, í Landmannalaugar o.fl. Vinsæl-
asta svæðið er næst höfuðborgarsvæðinu, 
Skjaldbreiðarsvæðið og Kaldidalur, enda fljót-
legast að komast úr byggð þegar þær leiðir 
eru valdar.

Næsta ferð Litlunefndar verður laugar-
daginn 17. mars og verður hún auglýst á vef 
Ferðaklúbbsins www.f4x4.is og á Facebook 
síðu nefndarinnar: Litlanefnd F4x4.

Ólafur Magnússon, formaður Litlunefndar.

Úr ferð Litlunefndar á Langjökul í mars 2006. Horft yfir bílaflota í Þórisdal á leið niður að Tjaldafelli.  Þarna var áð góða stund í 
unaðslegu vetrarveðri.

Skálastæði Seturs var ákveðið árið 1988.  Ljósm. Friðrik Halldórsson.Sumar í Setrinu. Ljósm. sbs.

 

Næsta ferð verður 
laugardaginn 17. mars!
  Ókeypis ferðir fyrir eigendur óbreyttra 

og lítið breyttra jeppa

  Ókeypis námskeið í jeppamennsku

  Góð tilboð í tengslum við ferðir

  Spennandi ferðir með reyndum farar-
stjórum

  Lærðu að drífa í snjónum

  Lærðu að hleypa úr og pumpa í dekk

  Hvað gerir jeppa að jeppa?

  Hvað get ég keyrt í djúpu vatni?

  Hvað ég ég að gera ef bíllinn er fastur í 
snjó?
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Nefnd til að taka á ferðafrelsismálum innan 
Vatnajökulsþjóðgarðs var stofnuð á fundi 
Eyjafjarðardeildar Ferðaklúbbsins 4x4, þann 
6. apríl 2010. Sex áhugasamir félagar buðust 
til verksins og hafa þeir staðið vaktina síðan. 

Margvíslegar athugasemdir
Þá strax hóf Ferðafrelsisnefnd Ey4x4 
(FEy4x4) skoðun sína á drögum verndaráætl-
unar Norðursvæðis og í framhaldi á þeim 
gögnum sem stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs 
auglýsti. Nefndin sendi síðan inn rökstuddar 
athugasemdir, að mestu um samgönguþátt-
inn, til stjórnar þjóðgarðsins innan þess frests 
sem gefinn var. Mótmælt var lokun slóða án 
rökstuðnings, þ.á.m. um Vonarskarð, leiðar 
norðan Dyngjufjalla (Vikrafellsleiðar), leiða 
við Vaðöldu, styttingi úr Dyngjufjalladal inn á 
F910, akstursbanni í Kverkfjöllum, 
ákvörðunarvaldi þjóðgarðsvarðar, mann-
virkjagerð í þágu göngumanna, útrýmingu 
jeppaaksturs á slóðum og takmörkun á akstri 

einkabíla umfram almenningsfarartæki. Við 
mótmæltum einnig því réttleysi sem felst í því 
að „allt sé bannað sem ekki er sérstaklega 
leyft“ og einnig hvað áætlunin teygir sig 
langt, með að leyfa akstur á slóðum utan 
þjóðgarðsins. 

Rakalaust stjórnvald
Mikil vonbrigði urðu með viðbrögð stjórnar, 
sem hafnaði flestum athugasemdum með al-
mennum svörum til allra, án þess að reynt 
væri að færa rök fyrir þeim ákvörðunum sem 
mótmælt var. Ekki minni vonbrigði urðu með 
ákvörðun umhverfisráðherra, sem tók sér 
tíma til yfirferðar á lítið breyttum tillögum, að 
sögn, samþykkti síðan allt með greinargerð, 
þar sem hún taldi sig sem æðstráðanda, „ekki 
hafa aðkomu að málinu.“ Hún gerði þó þá til-
lögu að stjórn þjóðgarðsins ynni heimavinn-
una sína og kæmi á betri sátt um samgöngur.

FEy4x4 tók þátt sem hagsmunaaðili í því 
sáttaferli sem fór af stað og átti fulltrúa á 

Nauthólsfundi, þar sem flestir starfshópar 
tóku undir opnun þeirra leiða sem FEy4x4 
hafði lagt til. 

Sátt um samgöngur
F4x4 átti fulltrúa í starfshópi um samgöngur í 
Vatnajökulsþjóðgarði og sendi FEy4x4 gögn 
inn til starfshópsins og einnig beint til síns 
fulltrúa, bæði rök með opnun leiða, um öryggi 
í þjóðgarði og hlutverk Vikrafellsleiðar í því og 
hversu illa verndaráætlunin endurspeglaði já-
kvæðan texta laganna um aðgengi almenn-
ings að þjóðgarðinum, fyrir vélknúna umferð. 
Starfshópurinn skilaði svo af sér án þess að 
ná sáttum um stærstu málin í opnun leiða og 
þannig liggur þetta fyrir stjórn Vatnajökuls-
þjóðgarðs og fátt heyrst þaðan. Ekkert hefur 
því breyst og áður en sáttin er komin er annað 
ferli byrjað með stækkun þjóðgarðsins á 
Vestursvæði. Þar sýnist stefna í sama „slag“ 
með að loka eigi á einn ferðamáta, þ.e. akandi 
umferð.

Með jákvæðum huga
FEy4x4 hefur sett sér að vinna að öllu sem 
lýtur að auknu ferðafrelsi og hefur m.a. komið 
að starfi „Nefndar um utanvegaakstur“ með 
sveitarfélögum um flokkun slóða og s.l. haust 
voru farnar tvær ferðir af Ey4x4, í góðu sam-
starfi við hálendisfulltrúa Vatnajökulsþjóð-
garðs til stikunar leiða innan garðsins. Leið-
beinandi merkingar slóða er að mati FEy4x4 
aðalmálið til að sporna við spjöllum af völdum 
umferðar. Það er með jákvæðum huga sem 
þessi samvinna er boðin og gott að koma á 
tengslum við fólk sem vinnur að sama marki. 
Góð samvinna við stjórnir og ráð er komin á og 
þess má geta að einn nefndarmanna er 
fulltrúi Samút í svæðisráði Norðursvæðis 
Vatnajökulsþjóðgarðs.

Björn Jóhannsson,
formaður Ferðafrelsisnefndar Ey4x4.

Allir geta notið ferðar – án náttúruspjalla. Úr ferð Ey4x4.

Félagsmenn í Ferðaklúbbnum 4x4 hafa allt 
frá stofnun klúbbsins látið sig landgræðslu-
starf varða og tekið þátt í fjölmörgum verk-
efnum sem lúta að náttúruvernd, einkum 
uppgræðslu örfoka lands í samvinnu við 
Landgræðsluna og raunar fleiri aðila.

Landgræðslan hefur átt áralangt samstarf 
við Ferðaklúbbinn 4x4 um uppgræðslu ým-
issa svæða. Sem dæmi um þau verkefni má 
nefna stöðvun landeyðingar í Stóru-Klofaey í 
Þjórsá, uppgræðslustarf í Skarfanesi í Land-
sveit, uppgræðslu og gróðursetningu birkis á 
Merkurrananum í Þórsmörk og uppgræðslu 
rofabarða í Áslákstungum í Þjórsárdal. 

„Þegar samstarf um uppgræðslu Merkur-
rana hófst um miðjan 10. áratuginn var 
svæðið örfoka.  Jeppamenn lögðu okkur lið 
með sjálfboðastarfi og dreifðu áburði og 
grasfræi auk þess sem birki var gróðursett. 
Þetta svæði hefur tekið algerum stakka-
skiptum eftir að þetta átaksverkefni hófst og 

sýnir að svona aðgerðir skila tilætluðum ár-
angri,“ segir Guðjón Magnússon, upplýsinga-
fulltrúi Landgræðslunnar í samtali.

Guðjón segir að fyrir utan uppgræðsluna 
þá hafi tilgangurinn með samvinnu Land-
græðslunnar og Ferðaklúbbsins 4x4 ekki síst 
verið sá að fræðast um ástæður jarðvegs- og 
gróðureyðingar og hvernig umgangast megi 
náttúru landsins af virðingu og ábyrgð. „Það 
skemmtilega var að í þessu starfi jeppamanna 
með okkur lögðu allar kynslóðir hönd á plóg. 
Þarna voru fjölskyldur saman komnar með 
börnin og oft voru afar og ömmur með. Þetta 
var vinnufús og samstæður hópur sem svo 
sannarlega náði árangri í baráttunni gegn 
eyðingaröflunum á Merkurrananum. Í dag er 
þetta svæði allt annað og betra en það var 
þegar uppgræðslan hófst og ég er viss um að 
þeir sem tóku þátt í þessu starfi telja sig eiga 
nokkurn hlut í Þórsmörk síðan,“ segir Guðjón 
Magnússon að síðustu. 

Kynslóðirnar í Ferðaklúbbnum 4x4 
vinna vel saman að uppgræðslu Merk-
urrana.

 

Einstæð náttúrufegurð norðan Dyngju-
fjalla – líka í nærmynd.

Sími 414 9900 www.tekkland.istekkland@tekkland.isHoltagörðumReykjavíkurvegiBorgartúni

.
Samanburður á verðskrá aðalskoðunar bifreiða undir 3.500 kg að 

leyfðri heildarþyngd, skv. vefsíðum fyrirtækjanna 1. mars 2012

8.395

9.460

8.900

Tékkland

Aðalskoðun

Frumherji
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Upphaf og leiðarlok: Vatnsfjörður-
Skálmarnes.

Gistimöguleikar: Flókalundur hótel/
tjaldstæði.

Aksturstími: Um 2 klukkustundir. 
Eldsneyti: Hótel Flókalundur.
Vegalengd: 24 kílómetrar.
Fært/farartálmar: Æskilegt er að vera 

ekki á minni en 33“ 
jeppa vegna stór-
grýtis. Nokkur úr-
rennsli og smá ár á 
leiðinni.

Ekið er inn á leiðina skammt innan við Flóka-
lund, sunnan við brúna á Vatnsdalsá. Þar er 
ekið upp með Þingmannaá þar sem hún fellur 
í fögru gili í kjarri vöxnu landi. Minnstu jeppar 
komast einungis fáeina hundruð metra inn á 
leiðina, því strax í fyrstu brekkunum verður 
slóðin stórgrýtt og klappótt. Leiðin fylgir 
mörgum fallegum vörðum sem hlaðnar voru 
1896 undir stjórn Guðmundar Jónssonar,   
hreppsstjóra í Haga. 

Stikuð gönguleið
Einnig er stikuð gönguleið um Þingmanna-
heiði og hafa stikur verið settar niður á milli 
varðanna þar sem þurfa hefur þótt. Þegar upp 
fyrstu brekkurnar er komið er ekið um Þing-
mannadal, innarlega í dalnum eru gatnamót 
og er þar slóð til suðurs niður í Fossárdal. Sú 
leið var ekin fram til 1974 þannig að vestur-
hluti Þingmannaheiðar var ekinn að staðaldri 
fram til þess tíma. Rétt austan við afleggjar-
ann er önnur slóð til norðurs. Hún er hluti 
línuvegar sem liggur norður að Mjólkárvirkjun. 
Þeir sem velja þá leið geta einnig ekið af 
henni og inn á Dynjandisheiðina miðja. Á 

hæsta hluta leiðarinnar, þar sem er merkt 
Kjálkafjarðartunga á kortum Landmælinga Ís-
lands, liggur vegurinn í 414 metra hæð yfir 

sjó. Þar eru tveir skálar. Annar þjónar því hlut-
verki að vera birgðaskáli Orkubús Vestfjarða. 
Hinn skálinn er sæluhús og eru þar til staðar 
helstu nauðþurftir, svo sem rúm, hiti og 
neyðarfæði. Þeir sem gista þar gætu átt von á 
næturheimsókn af draugnum Rassbeltingi, 
en það er sami draugur og Hringsdalsdraugur 
og Brjánslækjardraugur; afturgenginn karl 
sem varð úti á Þingmannaheiði samkvæmt 
heimildum draugasetursins á Stokkseyri.

Rétt austan við skálana er ekið yfir eina af 
upptakakvíslum Kjálkafjarðarár. Þar er ekið 
ofan við gamla veginn á vaði því öll ræsi og 
brýr hafa gefið sig og er þessi háttur hafður á 
um alla læki og ár á leiðinni. Aðeins austar fer 
slóðin að leita til suðurs niður eftir nesi milli 
Mjóafjarðar að vestan og Vattarfjarðar að 
austan. Þar hætta vörðurnar einnig að fylgja 

slóðinni. Leiðin endar síðan á Eiði við Skálmar-
nes. Samkvæmt Ara Ívarssyni er nýjasta ör-
nefnið á Þingmannaheiði „Snerruholt“ en það 
kom þannig til að vegavinnuverkstjórarnir 
Magnús Ólafsson í Vesturbotni og Kristleifur 
Jónsson rifust heiftarlega um það hvar vegur-
inn skildi liggja niður að austanverðu. Og 
skýrðu þeir, sem voru viðstaddir rifrildið, því 
holtið þar sem atgangurinn fór fram, Snerru-
holt. 

Fyrst ekin árið 1949
Fyrst var ekið yfir Þingmannaheiði 1949 og 
gerði það Guðmundur Jónasson. 1950-1951 
var leiðin rudd með jarðýtunni Ásaþór sem var 
í eigu Barðstrendinga og hófust bílferðir yfir 
heiðina að sumarlagi eftir það. Næstu ár var 
haldið áfram með vegagerð Austur Barða-
strandarsýslu og komust Barðstrendingar í 
vegasamband við þjóðvegakerfið árið 1951. 
Þingmannaheiði var síðan aflögð 1969, þegar 
þjóðvegurinn með ströndinni var lagður, að 
því undanskildu að leiðarhlutinn að vestan og 
niður Fossháls og niður að Fossi var ekin til 
1974. Sá leggur er verulega torfarinn og vart 
á færi jeppa. Við vegalagninguna fyrir firðina 
með sjónum, lengdist leiðin um 11,9 km þrátt 
fyrir að Þingmannaheiðin sé verulega hlykkj-
ótt. Mætti því stytta leiðina um minnst 15 km 
ef nútíma vegur lægi um Þingmannaheiði. 

Fyrir þá sem hafa áhuga á því að heim-
sækja Þingmannaheiði og treysta sér ekki í 
langa gönguferð, er hægt að fara í ferð á fjór-
hjólum, en á Hótel Flókalundi er rekin fjór-
hjólaleiga og boðið upp á lengri og skemmri 
ferðir, meðal annars á Þingmannaheiði.

Jón G. Snæland.

Ekið upp Þingmannadal, fallega hlaðnar vörður fylgja veginum að hluta til. Fjærst 
sést niður í Vatnsfjörð. Ljósm. Jón G Snæland.

Í ferðalok er upplagt að fara í Hellulaug 
sem er í fjöruborðinu rétt innan við 
þjónustumiðstöðina í Flókalundi.
 Ljósm. Þóra Sigurbjörnsdóttir.

Sími 569 4000

www.garmin.is

www.garminbudin.is

SÉRFRÆÐINGAR Í RAFGEYMUM
FerðaAskur inniheldur nestið fyrir útivistina, 

dagsferðir sem og lengri ferðir.
Allar upplýsingar á www.ferdaaskur.is

BÍLASMIÐURINN HF
Bíldshöfða 16 - 110 Reykjavík

Sími 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

TRYGGJUM RÉTT ALMENNINGS TIL AÐ FERÐAST MEÐ ÁBYRGUM HÆTTI UM HÁLENDI ÍSLANDS



Í 45 ár hefur Adria framleitt heimili á hjólum og lagt jafna áherslu á  

hönnun og þægindi. Farartækin eru í hæsta gæðaflokki, búin öllum  

helstu tækninýjungum og þraut reynd við íslenskar aðstæður. Adria  

var valið hjólhýsi ársins 2011 í Danmörku.

Nýjustu  

ferðatækiN 

 fást í  

elliNgseN sýNiNgiN  
steNdur frá

2.–10. mars

FERÐATÆKjum
í elliNgseN

sýNiNg á 

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA
REYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16 • ellingsen.is

Leitaðu ráða hjá okkur. Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega 
og vandaða ráðgjöf og finnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarfir. Við seljum eingöngu 
þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir íslenskar aðstæður.  

Tæknilýsing

Grunnflötur

Svefnrými 

Þyngd hlaðinn

Þyngd óhlaðins vagns

18 m2 

215x150 cm 

500 kg

250 kg

cLASSIc TjALdVAgN

verð 1.490.000 kr.

AdRIA ASTELLA 472 

verð 4.580.000 kr.

AdRIA ALTEA 512 

verð 3.790.000 kr.

Tæknilýsing

Heildarlengd

Heildarbreidd (lokaður)

Heildarþyngd

Þyngd óhlaðins vagns

Tæknilýsing

Húslengd

Heildarbreidd

Heildarþyngd

Þyngd óhlaðins vagns

5,49 m

2,13 m

1588 kg 

952 kg

7,70 m

2,40 m

1800 kg 

1340 kg

ALINER ExpEdITIoN

verð 3.290.000 kr.

HYMER NoVA 540

verð 5.490.000 kr.

Komdu á ferðatækjasýningu í Ellingsen 2.–10. mars og skoðaðu það nýjasta sem er 
í boði í ferðatækjum fyrir sumarið 2012. Ferðatækin frá Ellingsen eru þaulreynd við 
íslenskar aðstæður og ánægðir viðskiptavinir okkar eru til vitnis um ágæti þeirra.  
Ferðalög sumarsins hefjast á ferðatækjasýningu Ellingsen.
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Geymsla

Geymsla
Geymsla

Geymsla
undir sófa WC

Borð/rúm
60x203 cm

Só�/rúm
152x203 cm

ADRiA AStEllA 472

ADRiA AltEA 512


