
Fréttabréf Ferðaklúbbsins 4x4     Pósthólf 8948 128 Reykjavík

11. tbl.10. árg.        Apríl 1999         Ábm. Helgi Valsson

Meðal efnis í blaðinu er:

Lög Ferðaklúbbsins 4x4

Reglugerð um akstur í óbyggðum

Sagt frá Stórferð og Árbúðaferð

Konuferð Eyjafjarðardeildar

Fundur um hálendismálin

GPS málefni



Næstu fundir
Reykjavík:  Mánudaginn 12. apríl á Hótel Loftleiðum kl. 20:00.

Fundarefni:  Breytingar á fornum Blaser, Kynning frá Allianz og videomynd
sem sýnir hvernig útlendingar sjá bíladellu landans.  Sjá nánar á vefsíðu félagsins.
Suðurnesjadeild(Jeppavinafélagið):  Miðvikudaginn 7. apríl í Iðnsveinafélagshúsinu 

Tjarnargötu Keflavík kl. 20:30.
Fundarefni:  Myndasýning, spjall, kaffi og kökur.

Vesturlandsdeild:  Mánudaginn 12. apríl í Jónsbúð á Akranesi kl. 20:30.
Fundarefni:  Ferðasögur.

Vestfjarðadeild:  Þriðjudaginn 6. apríl í Kíwanishúsinu á Ísafirði kl 20:30.
Fundarefni:

Húnvetningadeild:  Fimmtudaginn 8. apríl að Kolugili V. Húnavatnssýslu kl. 20:30.
Fundarefni:

Skagafjarðardeild:  Þriðjudaginn 6. apríl í kaffistofu mjólkursamlagsins kl. 20:00.
 Fundarefni:  Vonast eftir myndum úr stórferð og páskaferðum.
Eyjafjarðardeild:  Þriðjudaginn 6. apríl á Furuvöllum 3 kl. 20:00.

Fundarefni: 1. Stórferð og Jeppadagur fjölskyldunnar, samantekt.
2. Konuferð 17. apríl.
3. Skálabygging, fjármál.
4. Undirbúningur fyrir aðalfund
5. Myndasýning félaga.

Húsavíkurdeild:  Sunnudagana 4. og 18. apríl í Höfða, kl. 20:00.
Fundarefni:

Suðurlandsdeild:  Þriðjudaginn 13. apríl í Tryggvabúð kl. 20:30.
Fundarefni:  Eðvald Geirsson mætir á fundinn og ræðir um VHF fjarskifti,

einnig verður myndasýning frá afmælisferðinni.

Ritnefnd

Tölvupóstfang ritnefndar:  ritnefnd@f4x4.is
Fax ritnefndar 872 1454

Helgi Valsson hs: 562 0463, vs: 5694199, fax: 552 2744, e mail: hev@caa.is
Soffía E. Björgvinsdóttir  hs: 553 2362

Tölvupóstfang stjórnar:  stjorn@f4x4.is
Skrifstofa Ferðaklúbbsins 4x4 eru að Mörkinni 6

 sími og myndsendir 568 4444
Munið opna húsið á fimmtudagskvöldum að Mörkinni 6 kl. 20:30

Heimasíða klúbbsins er  http://www.f4x4.is/
Umsjónarmaður félagsskrár er:

Birgir Már Georgsson hs: 586 1399 e mail:  felagatal@f4x4.is
Eyjafharðardeild:  http://akureyri.ismennt.is/~gretar/eydeild.htm

Húsavíkurdeild:  http://www.est.is/~baldurs/html/4x4html



Fréttahornið
Laugardaginn 17.apríl n.k. verður farin svokölluð „KONUFERÐ “
Eyjafjarðardeildar.  Í þessari ferð verða eingöngu kvenkyns bílstjórar og
er förinni heitið í Réttartorfu, skála deildarinnar á Hafurstaðaeyrum.  Þar
mun verða slegið upp grilli og haldin kvöldvaka, undir stjórn kvenna að
sjálfsögðu, og síðan ekið heim á sunnudeginum.
Ferðanefnd.
Jeppaeigendur athugið.
Nú er tími snjóaksturs og annarra vetraríþrótta og fólk flykkist til fjalla gangandi
sem akandi. Tökum tillit til skíðafólks og ökum ekki utan vega á skíðasvæðum,
það er nóg pláss fyrir okkur öll.
Umhverfisnefnd 4x4.

Radíóþjónusta Sigga Harðar hefur flutt og fengið nýtt símanúmer.  Þeir eru við
Dalveg 16B í Kópavogi ( rauðu húsin við Dalveg ) og síminn er 544 5570

Árbúðaferðin 5.-7. mars
Klúbburinn efndi til hópferðar í Árbúðir undir stjórn Eðvalds Geirssonar.  Aðeins
þrír bílar voru í hópnum með átta manns innanborðs (Eyjólfur, Eðvald-Fríður-
Guðrún, Arnþór-Dröfn-Ásrún-Friðrik)  Gekk ferðin í alla staði vel ef frá er talinn
endirinn.  Haldið var úr Reykajvík á föstudagskvöld og ekið tíðindalaust í Árbúðir.
Daginn eftir var svæðið skoðað eftir bestu getu í þykkum nýföllnum snjó og
hvítblindu. Gestkvæmt var því margir voru á ferð um Kjalveg þessa helgi.
Gistiaðstaða er með ágætum í Árbúðum en WC-aðstaða var í daprara lagi þar sem
hurðin að kamrinum var á bak og burt.  Tveir frakkar litu inn á laugardeginum og
þurrkuðu af sér sokkana áður en þeir héldu áfram til Hveravalla á gönguskíðum.
Sunnudagurinn rann upp sólríkur og fagur og var þá ekið áleiðis í bæinn með
ýmisst tvo til fjóra hangandi aftaní á skíðum.  Var farið sem leið lá upp
Bláfellsháls í sól og blíðskaparveðri.  Áð var við Beinakerlingu en svo síðan haldið
áfram, enn voru skíðamenn dregnir aftan í bílunum.  Þá vildi svo illa til að frú
Hólmfríður Kolbrún, eiginkona Eðvalds, varð fyrir því að lenda með skíðin í
grjóturð og detta illa þannig að af hlaust skurður á hné.  Fríður hélt þó ró sinni og
ferðagleði en endaði daginn á slysó þar sem fjórtán spor voru tekin og gifsað vel.
Að öðru leyti ánægjuleg ferð í góðum hópi og óhætt að mæla með Árbúðum sem
dvalarstað, ekki bara kaffistofu.

Arnþór Þórðarson

Bláfellsháls tók sinn toll



Stórferð ´99
„Stórferð ´99“ var farin frá Akureyri helgina 5.-7.mars s.l.  Ferðaáætlunin var:
Akureyri-Mýri-Nýidalur-Setur-Hveravellir-heim.  Þáttakendur voru félagar í
norðurlandsdeildum klúbbsins þ.e.a.s. Eyfirðingar, Húsvíkingar, Skagfirðingar og
Húnvetningar.  Fyrsti hópur lagði af stað frá Akureyri um kl. 13,00 á
föstudeginum, síðan koll af kolli með hálftíma millibili og þeir síðustu kl.17,00.  Í
för voru 54 bílar með 109 manns innanborðs.  Veðrið lék við ferðalanga nánast
alla helgina nema á laugardeginum var smámugga sem kom þó ekki að sök.  Fyrsti
áfangastaður var Nýidalur og voru þeir síðustu komnir þangað um kl. 23,00 eftir
smá dekkjaergelsi.  Á laugardeginum var haldið af stað kl 8,00 þeir fyrstu og
aðrir hópar með 15 mínútna millibili.  Leiðin lá í Setrið og voru allir komnir þangað
um kl 15,00 eftir smá brot og bilanir þó ekkert alvarlegt.  Um kvöldið grilluðu
Dalvíkingar hvorki meira né minna en 30 lambalæri og bökuðu 17 kíló af
kartöflum.  Stóðu þeir sig með mikilli prýði í eldamennskunni.  Einhver vandamál
komu upp með gistirými í Setrinu fyrir allan þennann fjölda, en þar er aðeins
svefnrými fyrir um 70 manns, sem leystist þó þannig að eftir máltíðina fóru
nokkrir bílar á Hveravelli en nokkrir félagar gistu í bílum sínum við Setrið enda
var þetta fyrirfram vitað vandamál og flestir því viðbúnir.  Á sunnudeginum skein
sól hvað skærast og menn óþreyjufullir að komast af stað.  Færið var eins og
best verður á kosið og gekk allt áfallalaust nema hvað að brot og bilanir
laugardagsins endurtóku sig en allir komust þó áfram að lokum.  Upphaflega var
meiningin að drekka saman kveðjukaffi og slíta ferðinni formlega á Hveravöllum
en úr því varð ekki vegna veðurblíðunnar þar sem flestir vildu halda áfram að
keyra í góða veðrinu og láir þeim það enginn.  Ó hætt er að segja að þessi ferð
tókst með ágætum og þátttaka mun meiri en gert var ráð fyrir.
Undirritaður vill nota tækifærið hér og þakka undan- og eftirförum fyrir þeirra
þátt, Dalvíkingum fyrir eldamennskuna, svo og öllum öðrum fyrir þátttökuna.
Ari Karls.,  Eyjafjarðardeild.

Á síðasta stjórnarfundi í SAMÚT sem haldinn var að Mörkinni 6 um
mánaðarmótin febrúar - mars, var ákveðið að halda fund með fulltrúum
þingflokkanna þar sem kallað væri eftir stefnu þeirra í útivistarmálum og almennt
í umhverfis- og náttúruverndarmálum.  Ekki síst með tilliti til framkvæmda á
miðhálendi Íslands.  Nú er ákveðið að þessi fundur verði að Mörkinni 6, stóra
salnum í húsi Ferðafélags Íslands, fimmtudaginn 15. apríl kl. 20.00.
Fyrirkomulag fundarinns verður þannig að fulltrúar þingflokkanna halda stutt
ávörp en síðan verða fyrirspurnir úr sal.  Nauðsynlegt að koma með markvissar
spurningar til fulltrúa þingflokkanna sem varða okkar sérsvið.  Stefnt er að því að
ná sem mestri athygli fjölmiðla til kynningar á málefnum okkar.  Félagsmenn eru
hvattir til að fjölmenna

SAMÚT



LÖG FERÐAKLÚBBSINS 4x4

I. KAFLI.
Nafn félagsins og tilgangur.

1. grein.
Félagið heitir Ferðaklúbburinn 4x4 og hefur aðsetur í Reykjavík.  Ferðaklúbburinn 4x4 er félag

áhugamanna um ferðalög og búnað fjórhjóladrifsbifreiða.

2. grein.
Markmið félagsins eru:

• Að ná til sem flestra sem áhuga hafa á ferðalögum um landið á fjórhjóladrifsbifreiðum.

• Að gefa gott fordæmi um umgengni og verndun landsins með jákvæðri eftirbreytni og umræðu um
náttúruvernd.

• Að gæta hagsmuna félagsmanna varðandi búnað fjórhjóladrifsbifreiða og annað er lýtur að
fjórhjóladrifsbifreiðum og ferðalögum í samráði við viðkomandi yfirvöld.

• Að efla þekkingu félagsmanna á öllu því er við kemur útbúnaði fjórhjóladrifsbifreiða og
ferðalögum um byggðir og óbyggðir landsins.

• Að efla tengsl og kynni félagsmanna.

II. KAFLI.
Félagsfundir og stjórn.

3. grein.
Aðalfundur hefur æðsta vald í öllum málefnum félagsins.  Hann skal haldinn árlega í maí mánuði.

Fundurinn skal boðaður félagsmönnum skriflega með minnst sjö daga fyrirvara og með auglýsingum í
blöðum.  Í fundarboði skal greina fundarefni svo og allar tillögur, sem ætlast er til að bornar verði undir
atkvæði.  Rétt til setu á aðalfundi hafa einungis þeir sem hafa staðið full skil á gjöldum til félagsins.

Á dagskrá aðalfundar skulu vera venjuleg aðalfundarstörf, þ.e:

1. Setning fundar og dagskrá kynnt.
2. Kosning fundarstjóra og fundarritara.
3. Skýrsla stjórnarinnar um störf félagsins á liðnu starfsári.
4. Umræða um skýrslu stjórnar.
5. Skoðaðir reikningar lagðir fram og skýrðir.
6. Umræða um reikninga og þeir bornir upp til samþykktar.
7. Skýrslur nefnda, ef kjörnar hafa verið.
8. Tillögur/lagabreytingar frá stjórn, nefndum eða félagsmönnum.
9. Kjör stjórnar, varamanna og fastanefnda.
10. Kjör Skoðunarmanna.
11. Önnur mál.
12. Fundarslit.

4. grein.
Rétt boðaðir aðalfundur er löglegur, án tillits til fundarsóknar.  Afl atkvæða ræður úrslitum mála

nema þar sem annars er getið í lögum þessum.



5. grein.
Stjórn félagsins skal skipuð fimm mönnum, formanni, ritara, gjaldkera, og tveim meðstjórnendum.

Ár hvert skal formaður kosinn sérstaklega til eins árs.  Auk þess skulu kosnir tveir meðstjórnendur til tveggja
ára.  Kjósa skal einn varamann fyrir hverja tvo meðstjórnendur sem kosnir eru á sama aðalfundi.  Kosningar
skulu vera skriflegar sé þess óskað.  Meðstjórnendur verða þeir tveir sem flest atkvæði hljóta.  Varamaður
er kosinn sérstaklega.

Forfallist formaður skal ritari taka sæti hans, en að öðru leiti skiptir stjórnin með sér verkum.
Formaður getur boðað varamenn á stjórnarfundi, þegar þess er talin þörf.

6. grein.
Skoðunarmenn eru tveir og skulu þeir kjörnir á aðalfundi til eins árs í senn.  Kosning skal fara fram

skriflega sé þess óskað.  Hlutverk þeirra er að yfirfara bókhald félagsins.

7. grein.
Skylt er stjórn að boða til almenns félagsfundar ef 10 félagsmenn eða fleiri krefjast þess skriflega.

Boði stjórnin ekki slíkan fund innan tveggja vikna frá því henni barst krafan, geta þeir sem fundar óska
boðað til hans.

8. grein.
Stjórn félagsins kemur fram fyrir hönd þess milli aðalfunda og ræður málefnum þess með þeim

takmörkunum sem lög þessi setja.  Stjórnin mótar starfsemi félagsins milli aðalfunda og ber ábyrgð á
fjárreiðum þess.  Samþykki aðalfundar þarf þó fyrir ráðstöfun fasteigna svo og fyrir fjárskuldbindingum og
ráðstöfun lausafjármuna sem nema hærri upphæðum en árgjöldum yfirstandandi árs.

Milli aðalfunda getur stjórn boðað til sérstaks félagsfundar til að fá samþykki fyrir ráðstöfun
lausafjármuna að hærri upphæðum.  Til slíks fundar skal boðað á sama hátt og aðalfund.  Á þeim fundi hafa
allir félagar jafnan athvæðisrétt.

9. grein.
Innan félagsins og undir handleiðslu stjórnar starfa að jafnaði fjórar fastanefndir auk hjálparsveitar:

1. Ritnefnd. Hlutverk hennar er að sjá um útgáfu fréttabréfs og miðla upplýsingum til félagsmanna.  
Kjósa skal þrjá menn í hana.

2. Skálanefnd. Hlutverk hennar er að hafa umsjón með skála félagsins s.s. byggingu, viðhaldi, 
rekstri og útleigu.  Kjósa skal fimm menn í hana.

3. Tækninefnd. Hlutverk hennar er að fylgjast með takninýjungum varðandi búnað 
fjórhjóladrifsbifreiða og miðla þeim upplýsingum til félagsmanna.  Einnig að 
ná samvinnu við viðkomandi yfirvöld um gerð reglugerða fyrir  fjórhjóladrifsbifreiðir.  
Kjósa skal fimm menn í hana.

4. Hjálparveit Ferðaklúbbsins 4x4.  Hlutverk hennar er að vera félagsmönnum innan handar, lendi  þeir 
í vandræðum með farartæki sín og þurfi aðstoðar við.  Kjósa skal fimm menn í hana.

5. Umhverfisnefnd. Hlutverk hennar er að sjá um tengsl við hlutaðeigandi yfirvöld og samtök ásamt 
kynningu og fræðslu í umhverfismálum.  Kjósa skal fimm menn í hana

10. grein.
Stjórn félagsins er heimilt að stofna til annarra nefnda en taldar eru í 9.gr. og jafnframt að fela

fastanefndum sérstök verkefni önnur en þar er tilgreint.  Hver fastanefnd (þ.m.t. hjálparsveit skal velja sér
formann.  Hætti kosinn nefndarmaður störfum í nefnd þá tilnefni þeir sem eftir sitja í nefndinni varamann í
hans stað.



III. KAFLI.
Réttindi og skyldur félagsmanna.

11. grein.
Félagi getur hver sá orðið sem áhuga hefur á markmiðum félagsins.  Inntökubeiðni skal vera skrifleg

og send stjórn félagsins, sem tekur hana til úrskurðar og tilkynnir umsækjanda um niðurstöðu innan
mánaðar.

12. grein.
Stjórn félagsins er heimilt að standa í vegi fyrir því að einstakir aðilar fái aðild að félaginu og að vísa

félagsmanni úr félaginu, ef sýnt þykir eða sannað að framkoma viðkomandi samræmist ekki markmiðum
félagsins.  Sé manni meinuð aðild að félaginu getur hann borið mál sitt undir almennan félagsfund.

13. grein.
Stjórn félagsins getur mælt með kjöri til heiðursfélaga þá, sem leyst hafa af hendi mikilsverð störf eða

unnið sérstaklega mikið fyrir félagið.  Kjör heiðursfélaga skal staðfest af aðalfundi.

14. grein.
Félagsgjald skal ákveða á aðalfundi ár hvert og skal það greitt í upphafi hvers starfsárs.  Reikningsár

félagsins er frá 1. maí til 30. apríl næsta árs.  Sé félagsgjald ekki greitt fyrir 1. desember ár hvert missir
félagi atkvæðisrétt í málefnum félagsins, uns hann hefur gert full skil.  Hafi félagsgjald ekki verið greitt í
heilt starfsár fellur félagi af félagaskrá, nema hann óski eftir áframhaldandi aðild að félaginu með þeim
réttindum og skyldum sem því fylgja.

15. grein.
Fjármunum félagsins skal eingöngu varið til starfsemi þess og til málefna tengdum hagsmunum þess.

IV. KAFLI.
Landsbyggðadeildir.

16. grein.
Félagsmenn sem búa fjarri aðsetri félagsins er heimilt að stofna landsbyggðadeild innan félagsins

samkvæmt nánara samkomulagi við stjórn þess.  Stofnun deildarinnar skal staðfest á næsta aðalfundi þar
eftir.

17. grein.
Landsbyggðadeild hefur sjálfstætt og aðskilið bókhald og fjárhald frá félaginu og getur því ekki

skulbundið félagið fjárhagslega og gagnkvæmt.  Hluti af árgjaldi landsbyggðadeilda fellur til félagsins og
skal hann ekki vera hærri en sem nemur fjórðungi félagsgjalda fálagsins.

Landsbyggðadeild getur ekki komið fram fyrir hönd félagsins opinberlega, nema að fengnu samþykki
stjórnar félagsins.

18. grein.
Öllum félögum er heimill aðgangur að almennum fundum, sem félagið í Reykjavík eða

landsbyggðadeildir gangast fyrir.  Þeir hafa málfrelsi og tillögurétt á þessum fundum, en eingöngu
atkvæðisrétt hjá sinni heimadeild.

Allir félagar hafa jafnan atkvæðisrétt á aðalfundi félagsins.

19. grein.
Landsbyggðadeildir skulu kjósa sér minnst þriggja manna stjórnir og minnst einn skoðunarmann með

bundinni kosningu.  Formenn landsbyggðadeilda skulu að jafnaði boðaðir á stjórnarfundi félagsins, þegar
fjallað er um málefni er varða deildirnar, en þeir hafa þar ekki atkvæðisrétt.



20. grein.
Skoðunarmönnum félagsins er heimilt að skoða bækur og gögn deilda óski stjórn félagsins eða

landsbyggðadeildar þess.  Kostnað af skoðuninni ber sá er óskar hennar.

21. grein.
Stjórn landsbyggðadeildar ræður málefnum hennar með þeim takmörkunum sem lög þessi setja.  Hún

mótar nánar starfssemi deildar og ber ábyrgð á fjárreiðum hennar.  Fjármunum deilda skal aðeins varið til
starfssemi þeirra.

22. grein.
Landsbyggðadeild sem staðfest hefur verið á aðalfundi sbr. 16.gr. verður því aðeins slitið/getur því

aðeins sagt sig úr félaginu ef 2/3 fullgildra félagsmanna í viðkomandi deild samþykkja tillögu þar um á
félagsfundi sem boðaður hefur verið með amk. 7 daga fyrirvara með sannarlegu fundarboði til allra
félagsmanna viðkomandi deildar svo og aðalstjórnar félagsins.

Fulltrúa aðalstjórnar skal heimilt að sitja fundinn og taka til máls en hann hefur þar ekki atkvæðarétt.
Fráfarandi stjórn landsbyggðardeildar skal tilkynna félaginu um úrsögn/slit félagsdeildar innan 7

sólahringa frá því ákvörðun var tekin á fundi.
Hafi engin starfsemi verið í landsbyggðardeild um 12 mánaða skeið skal litið svo á að deildinni hafi

verið slitið.  Um meðferð eigna og réttinda deildarinnar gilda þá ákvæði 23. og 24. gr.

23. grein.
Ef landsbyggðardeild, sem staðfest hefur verið á aðalfundi sbr. 16. gr., er slitið eða hún segir sig úr

Ferðaklúbbnum 4x4, sbr. 22. gr., skal viðkomandi deild innan 4 vikna frá ákvörðun um slit/úrsögn
endurgreiða félaginu að fullu alla þá styrki/greiðslur sem deildin hefur fengið frá félaginu auk
vísitöluhækkunar.

Greiði landsbyggðardeilda ekki skv. 1. mgr er félaginu heimilt að yfirtaka allar þær eignir
landsbyggðardeildar sem félagið kýs þ.á.m. félagsaðstöðu og gistiskála.

24. grein.
Ef landsbyggðardeild, sem staðfest hefur verið á aðalfundi sbr. 16. gr., er slitið eða hún segir sig úr

Ferðaklúbbnum 4x4 er félaginu heimilt að ganga inn í alla þá afnota og/eða leigusamninga sem viðkomandi
landsbyggðardeild hefur gert sem leigutaki og/eða afnotahafi.

V. KAFLI.
Lokaákvæði.

25. grein.
Breytingar á lögum þessum má eingöngu gera á aðalfundi.  Tillögur að lagabreytingum þurfa að hafa

borist stjórn félagsins í síðasta lagi 15. apríl og skulu þær kynntar í aðalfundarboði.  Til lagabreytinga þarf
2/3 hluta greiddra atkvæða og telja auð atkvæði með í fjölda greiddra atkvæða.

26. grein.
Félaginu verður því aðeins slitið, að félagsslitin séu samþykkt á sama hátt og gildir fyrir

lagabreytingar.  Þegar um er að ræða félagsslit geta 25 félagsmenn eða 1/3 fundarmanna krafist leynilegrar,
skiflegrar allsherjar atkvæðagreiðslu í félaginu og skal þá sérlega kjörinni kjörstjórn falið að sjá um slíka
allsherjar atkvæðagreiðslu.  Félagsslitafundur tekur ákvörðun um ráðstöfun eigna félagsins.



Kæru félagsmenn Ferðaklúbbsins 4x4

Þann 1.október 1998 tók gildi ný reglugerð um akstur í óbyggðum og kemur þar
fram að akstur utan vega er bannaður. Reglugerðin byggir á 16.gr. laga um
náttúruvernd nr. 93/1996.

Ástæða þess að sérstök reglugerð er sett um bann við akstri utan vega er sú að
íslensk náttúra er verðmæt auðlind sem taka verður tillit til. Gáleysisleg umgengni
og átroðningur er líklegri til þess að valda meiri spjöllum hér á landi en í flestum
öðrum löndum m.a. vegna norðlægrar legu landisns. Aðrir þættir sem ráða eru að
hér er jarðvegur ríkur af ösku, vikri og öðrum áfoksefnum og því auðrofinn þar
sem hann er grófur og laus í sér. Einnig að á hálendinu einkennist gróðurþekjan
af mosaríkum sverði þó þar megi finna gisinn háplöntugróður. Gróðurlendi sem
þessi eru afar viðkvæm fyrir átroðningi, láta fljótt á sjá og eru lengi að gróa upp.

Kær kveðja,
Náttúruvernd Ríkisins.

REGLUGERÐ
um akstur í óbyggðum.

1.gr.
Öllum er skylt að sýna varúð svo að náttúru landsins sé ekki spillt að

þarflausu. Spjöll á náttúru landsins, sem framin eru með ólögmætum hætti af
ásetningi eða gálleysi, varða refsingu.

2.gr.
Allur akstur utan vega og merktra slóða þar sem náttútuspjöll geta af

hlotist er bannaður.
Með náttúruspjöllum er meðal annars átt við spjöll á gróðri, jarðvegi og

jarðmyndunum , myndun nýrra slóða, hvort sem er á grónu landi, þar með
töldu mosavöxnu landi, eða ógrónu og skiptir ekki máli hvort líkur eru á
varanlegum skaða eða tímabundnum.

Á friðlýstum svæðum gilda auk þess sérákvæði um akstur, sbr.
friðlýsingarákvæði.

Frá Náttúruvernd ríkisins



3.gr.
Nauðsynlegum akstri utan vega í óbyggðum skal jafnan hagað svo að

engin náttúruspjöll eða lýti á landi hljótist af.
Með nauðsynlegum akstri utan vega er átt við akstur vegna rannsókna,

björgunarstarfa og þess háttar. Við undirbúning ferðaáætlunar skal haft
samráð við Náttúruvernd ríkisins sem getur sett skilyrði varðandi tækjabúnað
og leiðaval.

Tilkynna skal fyrirfram um akstur til viðkomandi  sýslumanns eða
lögreglustjóra. Um nauðsynlegan fyrirvaralausan akstur utan vega skal
tilkynna til viðkomandi sýslumanns við fyrsta tækifæri.

4.gr.
Náttúruvernd ríkisins getur í verndarskyni takmarkað umferð tímabundið

eða lokað svæðum í óbyggðum enda hafi stofnunin að jafnaði gert grein fyrir
fyrirhugaðri lokun í skýrslu til umhverfisráðherra. Slíkar reglur skal
umhverfisráðherra staðfesta og birta í Sjórnartíðindum.

5.gr.
Náttúruvernd ríkisins og vegamálastjóri gefa út kort, m.a. á vorin, með

upplýsingum um ófærð á vegum og hvar óheimilt er að aka og á hvaða
tímabili.

6.gr.
Brot gegn reglum þessum varða sektum eða fangelsi allt að tveimur

árum.

7.gr.
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 16. gr. laga nr. 93/1996 um

náttútuvernd, að fenginni tillögu Náttútuverndar ríkisins, og öðlast þegar
gildi.

Umhverfisráðuneytinu, 1. Október 1998.

Guðmundur Bjarnason.

Nú styttist í aðalfundi, en þeir verða í byrjun maí.  Lög félagsins fylgja með
Setrinu svo félagsmenn geti lesið þau yfir, og átt.  Tillögur að lagabreytingum
verða að berast til stjórnar í seinasta lagi 15. apríl.
Ef nefndir og stjórnir vilja „lýsa“ eftir mannskap, þarf bara að koma þeim
upplýsingum til ritnefndr og það verður birt með aðalfunarboðinu.

Helgi

Aðalfundir og lög



Kynning
Fjallasport er ársgamalt fyrirtæki sem sérhæfir sig í jeppavörum og breytingum
á bílum.
Fjallasport reynir að vera með þær vörur sem fjallaförum vanhagar um þ.e.a.s.
dekk, felgur, driflutföll, læsingar, brettakanta, stigbretti, aurhlífar, GPS tæki,
CB-talstöðvar ofl.
Fjallasport er með eigin framleiðslu á ýmsum vörum til jeppabreytinga t.d.
brettakanta, dráttarbeisli, snjóakkeri og ísbrjóta á bíla svo eitthvað sé nefnt.
Fjallasport sérhæfir sig í breytingum á Nissan og Izusu bílum og leitast við að
eiga sem flesta aukahluti í þær tegundir.
Einnig seljum við loftdælur frá Quick Air sem eru geisiöflugar loftdælur fyrir
stóru dekkin.  Dælurnar eru til í tveimur stærðum, Quick Air 1 og Quick Air 2.
Einnig eru fáanlegir loftkútar og ísetningar sett við dælurnar.
Við bjóðum líka uppá leðursett í flestar gerðir bíla og jeppa í mörgum litum.
Settin koma tilbúin til ásetningar þannig að einungis þarf að taka orginal áklæðið
af og klæða sætin í leður klæðin.
Fjallasport selur einnig Helly Hansen útivistarfatnað.  Ekki þarf að fjölyrða um
gæði Helly Hansen framleiðslunnar, en verðið hefur aldrei verið hagstæðara.
Ferðaklúbbsfélagar fá 15% afslátt af Helly Hansen vörum út Apríl 1999.
Fjallasport er staðsett að Malarhöfða 2a (gömlu Ártúnsbrekkunni).
Síminn er 577 4x4 Fax 567 7445 neyðarnúmer utan opnunartíma er 894-4144.

Reynir Jónsson

GPS málefni
Á félagsfundi 1. mars voru kynntar hugmyndir um að koma á fót gagnagrunni
yfir GPS leiðir fyrir jeppa og yrði sá gagnagrunnur hýstur á heimasíðu
Ferðaklúbbsins 4x4.  Nokkuð hefur skort á að upplýsingar af þessu tagi væru
tiltækar á aðgengilegu formi fyrir jeppamenn.  Er fyrirhugað að
gagnagrunnurinn innihaldi leiðir á RTE-skráarsniði fyrir Garmin tæki, Excel-
skáarsniði, Onf-skráarsniði fyrir Nobeltec auk textaskrár.  Einnig er fyrirhugað
að hægt verði að nálgast kort eða mynd af hverri leið sem sýni legu hennar og
jafnvel næsta nágrenni.  Undirbúningsvinna við gagnagrunninn hefur staðið yfir
í nokkrar vikur og er fyrirhugað að hægt verði að birta fyrstu leiðirnar eftir
miðjan mars.
Gagnagrunnurinn kemur til með að byggjast á leiðaupplýsingum sem nokkrir
félagsmenn Ferðaklúbbsins hafa komið sér upp á undanförnum árum og hafa
verið marg keyrðar og reyndar.  Er það von þeirra sem að þessu standa að
þannig megi auka til muna öryggi þeirra leiða, sem hafa staðið jeppamönnum
til boða.

Af heimasíðu Ferðaklúbbsins.



Auglýsingar
GEFINS: TIL SÖLU:
tvö hedd (árg ´69 til ´74) á 351 W.
Tvö kúblingshús á small blokk Ford.
Afturhásingarrör úr Skát (Dana 44).
Framhásingarrör (10 bolta Chevro-
let) líklega unda Suburban.
Helgi  hs. 562 0463 / vs. 5694199.

Nýr bedliner í Toyotu Xtracab ‘90 og
yngri.
Stefán Jónsson  s: 453 5863 /
854 6233

4 stk dekk til sölu (Kumo) stærð
35x12.50/15 ekki mikið notuð og
seljast á kr:40.000.-
Uppl. í símum 565 5510 / 893 0605
Magnús Lár

Gamall draumur, Willys 1946, ný
skúffa, á eftir að gera hann
upp. Verð kr. 100 þúsund.
Uppl.  s: 894 4436,  Kristinn.

TIL SÖLU:

Rolluhrellir framan á Daihatsu Rokcy
verð kr. 4.000-.  Tvær framstífur
undan gamla Bronkó kr. 4.000-.
Helgi  hs. 562 0463 / vs. 569 4199

Til solu 44" Gleðigúmmí
(DickCepek) Ekki eru þau mikið
slitin, en samt vel skorin og negld
með töluverðu magni af
jeppanöglum.  Dekkin hafa nærri
aldrei farið út fyrir snjó.
Verðhugmynd er 100.000 kall
staðgreitt (ekki í gúmmíi).
Upplýsingar gefur Freyr s. 891 8146

Á félagsfundinum 1. mars kom fram að búið er að semja við Biskupstungnahrepp
um Árbúðaskálann.  Megin breytingin er sú að Ferðaklúbburinn greiðir fasta leigu
og hreppurinn sér um viðhald á skálanum.  Sýndar voru teikningar af stækkun á
Setrinu.  Aukaraf var með kynningu, m.a. á hleðslujafnara frá Sure power í bíla
með 24V rafkerfi þannig að hægt er að tengja 12V búnað beint á annan
rafgeyminn og hleðslujafnara sem bauð upp á að vera með tvo rafgeyma
raðtengda (24V) í bíl með 12V hleðslu.  Einnig voru þeir með einangrara milli
hliðtengdra rafgeyma sem eiga að vera betri en aðrir slíkir sem eru á markaðnum.
Hekla kynnti 38" breitingu á Mitsubishi Pajero.  Flugleiðahótel voru með
páskatilboð á gistingu á Kirkjubæjarklaustri.  Að lokum sýndi Fjalli myndir úr
íshellum.

Helgi

Frá síðasta félagsfundi


