
 

 

Til að létta á bakpokanum er nauðsynlegt að gera búnaðarlista til að fá yfirsýn yfir þann 

búnað sem tekinn er með í ferðir. Eftir hverja ferð þarf svo að fara yfir listann og skera í burtu 

þann búnað sem hægt er að vera án. Taktu þrjá yfirstrikunarpenna, grænan, gulan og rauðan 

og merktu búnaðarlistann í samræmi við litakóðann. Skoðaðu svo síðustu þrjá búnaðarlista, 

er einhver hlutur sem fær alltaf rautt?  

Þegar verið er að undirbúa sig fyrir ferðir er gott að hafa í huga að léttur bakpoki er góður bakpoki. 

Þumalputta regla þegar verið er að taka til búnað fyrir ferð er að hver hlutur á að hafa meira en eitt notagildi! 

Áður en lagt er af stað er gott að venja sig á að fara yfir búnaðarlistann og ganga úr skugga um það að allt sem á að vera í 

honum sé komið og pakkað í poka svo að það blotni ekki og það síðasta sem maður gerir þegar allt er komið er að vigta 

bakpokann. Er bakpokinn þyngri eða léttari en síðast þegar þú fórst í sambærilega ferð? Af hverju? 
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Var notað = grænt 

 Var ekki notað en ekki hægt að 

vera án = gult 

Var ekki notað og er hægt að 

sleppa = rautt 



Búnaðarlisti fyrir hálfan 
Búnaður fyrir létta göngu hálfan dag er ekki mikill og kemst fyrir í 

ca 20 lítra bakpoka. 

 Komið Grænt / gult / rautt 

Viðeigandi fatnaður   

Klósettpokar og pappír   

Sjúkrapúði   

Vatnsbrúsi eða hitabrúsi, jafnvel 

bæði 

  

Nesti   

Myndavél   

Full hlaðinn sími   

Smá millimál   

Hausljós   

Göngustafir   

Vasahnífur   

Pláss fyrir skelina eða fötin sem 

maður er í ef það skyldi vera 

heitt 

  

Þvagrenna (fyrir stelpur)   

Kort, áttaviti og GPS (Hver og 

einn þarf ekki að vera með, 

getur verið nóg að hafa eitt sett 

á hóp) 

  

Búnaðarlisti fyrir heilan dag 
Hérna eru tillögur að búnaði fyrir dagsferð, búnaðurinn ætti að 

komast fyrir í 35-50 lítra bakpoka. 

 Komið Grænt / gult / rautt 

Viðeigandi fatnaður   

Klósettpokar og pappír   

Sjúkrapúði   

Vatnsbrúsi eða hitabrúsi, jafnvel 

bæði 

  

Nesti   

Myndavél   

Full hlaðinn sími   

Smá millimál   

Hausljós   

Göngustafir   

Vasahnífur   

Pláss fyrir skelina eða fötin sem 

maður er í ef það skyldi vera 

heitt 

  

Þvagrenna(fyrir stelpur)   

Kort, áttaviti og GPS (Hver og 

einn þarf ekki að vera með, 

getur verið nóg að hafa eitt sett 

á hóp) 

  



Búnaðarlisti fyrir lengri ferð 
Fyrir lengri ferð með allt á bakinu henta 65-75l bakpokar, (ef við 

komum öllum búnaði fyrir í minni bakpoka að þá er það snilld). 

Hérna skiptir það extra miklu máli að við pössum þyngdina svo að 

við séum ekki að bera alltof mikinn óþarfa með okkur. 

 Komið Grænt / gult / rautt 

Viðeigandi fatnaður   

Klósettpokar og pappír   

Sjúkrapúði   

Vatnsbrúsi eða hitabrúsi, jafnvel 

bæði 

  

Nesti   

Myndavél   

Full hlaðinn sími   

Smá millimál   

Hausljós   

Göngustafir   

Vasahnífur   

Pláss fyrir skelina eða fötin sem 

maður er í ef það skyldi vera 

heitt 

  

Þvagrenna (fyrir stelpur)   

Tannkrem og tannbursti   

Eldunartæki og eldunaráhöld   

Kvöldverður   

Svefnpoki   

Tjald (ef gista á í tjaldi)   

Dýna   

Auka föt   

Kort, áttaviti og GPS (Hver og 

einn þarf ekki að vera með, 

getur verið nóg að hafa eitt sett 

á hóp) 

  

 

 

  



Búnaðarlisti fyrir trússferð 
Hérna eru tillögur að búnaði fyrir trússferð, búnaðurinn ætti að 

komast fyrir í 35-50 lítra bakpoka og annar búnaður í íþróttatösku 
(ekki í ferðatösku á hjólum). 

 Komið Grænt / gult / rautt 

Viðeigandi fatnaður   

Klósettpokar og pappír   

Sjúkrapúði   

Vatnsbrúsi eða hitabrúsi, jafnvel 

bæði 

  

Nesti   

Myndavél   

Full hlaðinn sími   

Smá millimál   

Hausljós   

Göngustafir   

Vasahnífur   

Pláss fyrir skelina eða fötin sem 

maður er í ef það skyldi vera heitt 

  

Þvagrenna(fyrir stelpur)   

Kort, áttaviti og GPS (Hver og einn 

þarf ekki að vera með, getur verið 

nóg að hafa eitt sett á hóp) 

  

Í bílinn 
 Komið Grænt / gult / rautt 

Auka föt   

Dýna   

Tjald   

Svefnpoki   

Skálaföt   

Kvöldmatur og matur 

fyrir næstu daga 

  

Tannkrem og tannbursti   

 


