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Reynum á ná til fleiri en félaga VÍKReynum á ná til fleiri en félaga VÍK
“VÍÐ” skilgreining á umhverfismálum“VÍÐ” skilgreining á umhverfismálum



Helstu vandamálinHelstu vandamálin
Meðal hjólafólksMeðal hjólafólks

--ÞekkingarleysiÞekkingarleysi--misskilningurmisskilningur
--Tillitsleysi við aðra útivistarmenn og tillitsleysi annarra við Tillitsleysi við aðra útivistarmenn og tillitsleysi annarra við okkurokkur
--Rotin epli meðal hjólafólksRotin epli meðal hjólafólks
--Virðingarleysi við náttúruna og lög (hjá þeim hópi sem kann reglVirðingarleysi við náttúruna og lög (hjá þeim hópi sem kann reglurnar)urnar)
--Hjólafólk ósátt Hjólafólk ósátt -- upplifir óréttlæti og (hræsni)upplifir óréttlæti og (hræsni)

Meðal almennings, embættismanna og “ábyrgra einstaklinga” sem viMeðal almennings, embættismanna og “ábyrgra einstaklinga” sem vilja taka á málumlja taka á málum
--ÞekkingarleysiÞekkingarleysi
--Fordómar, rangfærslurFordómar, rangfærslur
--Neikvæðar fréttir selja betur en jákvæðar fréttirNeikvæðar fréttir selja betur en jákvæðar fréttir
--Allir úr peysunni, mér er heittAllir úr peysunni, mér er heitt
--Nenna ekki að sinna þessu þar sem það skorar ekki pólitísk prikNenna ekki að sinna þessu þar sem það skorar ekki pólitísk prik

Lög og reglurLög og reglur
--Lög og reglur úr takti við raunveruleikannLög og reglur úr takti við raunveruleikann
--Hvort verður fyrst til Hvort verður fyrst til –– lög um nýja íþrótt eða íþróttin sjálflög um nýja íþrótt eða íþróttin sjálf



Hvað hefur verið gertHvað hefur verið gert
Innávið Innávið –– gagnvart hjólafólkigagnvart hjólafólki

FræðslufundirFræðslufundir
Harður áróður á vef félagsins Harður áróður á vef félagsins –– mjög virkurmjög virkur
Útgáfa bæklingsÚtgáfa bæklings
Skilti sett upp víða (í samvinnu við 4x4)Skilti sett upp víða (í samvinnu við 4x4)
Umboð og söluaðilar hvattir til að leiðbeina byrjendum í Umboð og söluaðilar hvattir til að leiðbeina byrjendum í 

faginufaginu
Virkjað félagsmenn í landgræðsluferðir (Djúpavatn sem Virkjað félagsmenn í landgræðsluferðir (Djúpavatn sem 

dæmi) dæmi) –– góður stuðningur Landgræðslunnargóður stuðningur Landgræðslunnar



Hvað hefur verið gertHvað hefur verið gert
Útávið Útávið –– gagnvart öðrum en hjólafólkigagnvart öðrum en hjólafólki

Unnið með LandgræðslunniUnnið með Landgræðslunni
Fundað með óteljandi fjölda embættismannaFundað með óteljandi fjölda embættismanna
Fundað með sveitarfélögumFundað með sveitarfélögum
Fundað með öðrum útivistarhópum t.d. hestafólkiFundað með öðrum útivistarhópum t.d. hestafólki
“Svarað fyrir okkur”“Svarað fyrir okkur”

--Rótin að vandanum augljós þeim sem vilja sjáRótin að vandanum augljós þeim sem vilja sjá



Hvað er framundanHvað er framundan
Stífur áróður áfram um bætta umgengniStífur áróður áfram um bætta umgengni
Hjólafólk sinni sjálft “löggæslu” Hjólafólk sinni sjálft “löggæslu” –– annað hjólafólk annað hjólafólk 

verði meiri grýla gagnvart skemmdarvörgum verði meiri grýla gagnvart skemmdarvörgum 
en lögreglan.en lögreglan.

Fræðsla fyrir hjólafólk (lög og reglur, Fræðsla fyrir hjólafólk (lög og reglur, 
umhverfisvænt aksturslag, ofl)umhverfisvænt aksturslag, ofl)

Fundahöld og fræðsla fyrir embættisFundahöld og fræðsla fyrir embættis-- og og 
ráðamennráðamenn

Vinna að úrbótum í svæðaVinna að úrbótum í svæða-- og vegamálumog vegamálum



Að lokumAð lokum

Það er hlægilega auðvelt að leysa megnið af Það er hlægilega auðvelt að leysa megnið af 
vandanum vandanum 

EF VILJI ER FYRIR HENDI !EF VILJI ER FYRIR HENDI !


