
Til upplýsingar fyrir þá sem útvega ökutæki 
 
Við hverju má búast? 

 
Ferðin á að vera skemmtileg og eftirminnileg útivistarferð fyrir báða 

aðila. Hún hentar þeim sem hafa og eru vanir að stunda útivist. 
Markmiðið er að komast í náið samband við náttúru svæðanna sem 

farið er um. Ferðin hentar því öllum sem hafa þolinmæði til að nota öll 
skynfæri, skilja og njóta fjölbreytileika náttúrunnar. 

Báðir aðilar geta komið með ferðatilhögun og tillögur um 
ákvörðunarstaði. 

Svo hægt sé að vera á réttum tíma og á réttum stað má búast við því 

að mestur tími fari í að vera á fámennum stöðum fjarri almennri 
þjónustu þegar bæði viðrar til hljóðritunar og ljósmyndunar. Fer það 

eftir aðstæðum hvort bíllinn sé þá nýttur sem skjól, tjaldað eða legið 
úti undir berum himni. 

Ef möguleiki er á því að hafa reiðhjól meðferðis þá verður það nýtt til 
að komast á staði þar sem ekki er hægt að aka. 

 
Hvernig skiptist kostnaðurinn? 

 
Ég borga eldsneyti sem tengist ferðinni.  

Bilanir og óhöpp falla á eiganda þeirra hluta sem bila eða skemmast. 
 

Hvað með annan kostnað s.s. fæði og húsnæði? 
 

Reglan verður í stórum dráttum sú að hver borgar fyrir sig, hvort 

heldur í mat eða gistingu. Að öllum líkindum og ef vel á að vera þá er 
líklegt að mikið verði sofið og hvílst úti undir berum himni eða í tjaldi 

nærri þeim stöðum sem þykja áhugaverðir til hljóðupptöku og 
ljósmyndunar. Þá mun bíllinn einnig nýtast sem skjól og “svefnstaður” 

á þessum stöðum. 
 

Hversu lengi á ferðin að standa? 
 

Möguleiki er að fara hvenær sem er á tímabilinu frá miðjum maí fram í 
miðjan júlí. 

Það ræðst af áhuga beggja aðila og af veðri hversu langt úthaldið 
verður hverju sinni. Af skynsemisástæðum er mikilvægt að ná allavega 

4-8 dögum í hvert sinn. Það eru því margir möguleika á að fara í eina 
eða fleiri ferðir. Ef veðurspá er slæm til myndatöku og hljóðritunar þá 

verður ekki lagt af stað. Sama gildir ef veður breytist og slæmt veður 

er sýnilegt í marga daga í veðurkortum, þá verður farið í bæinn eða 
ferðatilhögun spunnin eftir aðstæðum. Ef um einn eða tvo slæma 

veðurdaga er að ræða þá fer það eftir aðstæðum og tilefni hvort farið 
verður í bæinn. Allt gengur samt út á að nýta hverja ferð vel. Hver 

ferð gengur því ekki út á að fara bara milli höfuðborgar og þjóðgarðs 
heldur njóta sem mest af því sem sést og heyrist á leiðinni þar á milli. 



 
Verður aðeins farið um suður- og vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs? 

 
Markmiðið er að ná sem flestum upptökum á vestur- og suðursvæðinu 

í ár. En ef veðurspár bjóða ekki upp á slíkt þá verður allt eins horft til 
norður- og austursvæðisins. Hljóðritunarverkefnið nær út fyrir mörk 

þjóðgarðsins svo það er ekki stíft bundið að vera innan marka 
þjóðgarðsins. 

 
Hverskonar bíll hentar í þetta ferðalag? 

 
Það má gera ráð fyrir að búnaður verði nokkuð fyrirferðamikill. Smábíll 

með litlu farangursrými er því ekki mjög skynsamlegur. Því meiri 

hljóðritunarbúnaður, því meira má búast við að náist af áhugaverðu 
efni. Þá má ekki gleyma að viðlegubúnaður tekur líka pláss. Ef bíllinn 

hefur dráttarkúlu þá hef ég vandaða Thule reiðhjólafestingu. Ég hef 
líka ágæta reiðhjólafestingu til að hengja aftan á fólksbíla. Það verður 

þá hægt að hafa reiðhjól meðferðis ef báðir aðilar sjá hag sinn í því. 
Smá-jeppi ætti að duga á alla ákvörðunarstaði en það má eins vera 

fólksbíll. Á fólksbíl verður þó ekki farið inn að Lakagígum eða inn í 
Veiðivötn. 

Hentugasti bíllinn gæti talist vera “lítill iðnaðarmanna sendibíll” sem 
nýtist sem svefnstaður, bækistöð og er rúmgóður fyrir farangur þó 

hann komist ekki í Veiðivötn eða Lakagíga 
Best er að hafa samband við mig (sjá neðst). Það má alltaf finna leiðir 

svo hvaða farartæki sem er nýtist í svona ferð. 
 

Hvaða kröfu geri ég, Magnús Bergsson, til bílstjóra og bíls? 

 
Bílstjóri þarf að hafa gilt bílpróf og laus við glannaskap. 

Bíllinn verður að vera í þokkalegu standi og laus við “mánudagsveiki” 
þ.e.a.s. vera ekki með óvenjulegar og óvæntar bilanir.  

Bíllinn þarf að vera á góðum dekkjum. 
Að öryggiskröfum undanteknum þá tek ég mjög létt á öllum sérþörfum. 

Það er því um að gera að hafa samband sem fyrst. 
Með góðum undirbúningi má samræma þarfir beggja 
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