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Ágrip 

Mikil aukning hefur verið í ævintýraferðamennsku á Íslandi og sýnt hefur verið fram á að 

þessari grein fylgir töluverð áhætta þó svo að á sama tíma sé áhættan eitt af 

aðdráttaröflunum. Markmið rannsóknarinnar var að skoða það eftirlit sem er með 

ævintýraferðamennsku á Íslandi í dag. Hvaða kröfum og reglum þarf að fylgja og hvernig 

skipuleggjendur ævintýraferða starfrækja ferðirnar. Við gagnaöflun var notast við 

eigindlega rannsóknaraðferð, sex opin viðtöl voru tekin við fólk sem tengdist 

ævintýraferðamennsku á einhvern hátt. Lítið sem ekkert eftirlit né kröfur eru með starfsemi 

ævintýraferða á Íslandi í dag og niðurstöður rannsóknarinnar eru að ævintýraferðum fylgir 

áhætta og byrja þurfi á að skilgreina hugtakið ævintýraferðamennska svo hægt sé að setja 

kröfur og reglur um greinina. Þær reglur og kröfur sem fyrirtæki í ævintýraferðamennsku 

fara eftir eru flestar frá þeim sjálfum komnar og sýnt er að reynsla skiptir mestu máli í 

þessum geira. Til að lágmarka hættu er mikilvægt er að fá fagaðila með mikla reynslu til að 

setja kröfur á Íslandi. 

 

Lykilorð: Ævintýraferðamennska, ævintýraferðir, eftirlit með ævintýraferðamennsku. 

 



Abstract 

Adventure tourism is a growing market in Iceland. It is shown that risk is a big concern of 

all adventure tourism and at the same time it is one of the main attractions of the tours. The 

main goal of this research is to see how adventure tourism is supervised in Iceland, the 

standards and rules and how adventure tourism operators operate the trips. To perform the 

research was used qualitative methods, six open interviews were taken with people that 

was engaged with adventure tourism in some way. Little as no supervision or standards are 

about operation of adventure tours in Iceland and the conclusion of this research is that 

adventure tourism always comes with some risk. First of all the concept adventure tourism 

must be defined so it is possible to put some standards and rules about the industry. The 

rules and standards adventure tourism operators pursue today are mostly made from 

themselves and are based on their own experience. To lower all risk in adventure tours 

specialist from the industry with good experience should make the rules and standards.  

 

Key words: Adventure tourism, Adventure tours, supervision of adventure tourism. 
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1 Inngangur 

Ævintýraferðir eru ferðir sem oftast til fara fram í náttúrunni með leiðsögn og krefjast 

vanalega sérstaks útbúnaðar (Buckley, 2006). Þeir sem sækja í ævintýraferðir eru 

ferðamenn sem ferðast í smáum hópum og forðast oft á tíðum vinsæla ferðamannastaði 

(Plog, 1974). 

 Markaður fyrir ævintýraferðir er ört vaxandi í heiminum í dag en þátttaka í slíkum 

ferðum er alls ekki áhættulaus Það er einmitt þessi áhættuhluti ferðanna sem er eitt helsta 

aðdráttarafl slíkra ferða, spenna og hræðsla laðar í raun fólk að ævintýraferðum (Cater, 

2006). Mikilvægt er því fyrir þá sem starfrækja ævintýraferðir að ná góðri stjórn á 

aðstæðum og um leið á hættunni sem fylgir ferðunum samhliða því að halda þarf nægri 

spennu hjá þátttakendum. Ef áhættan er of lítil þá gæti þátttakendum farið að finnast ferðin 

óspennandi (Morgan & Fluker, 2003). Leiðsögumenn í ævintýraferðum þurfa að búa yfir 

mikilli reynslu og góðri tækni til að geta talist færir leiðsögumenn. Þeir þurfa bæði að hafa 

hlotið tæknilega þjálfun og þjálfun í samskiptum við viðskiptavini í ferðunum og kunna að 

þekkja allt umhverfið sem ferðin fer fram í (Morgan & Fluker, 2003). 

 Á Íslandi er lítið sem ekkert eftirlit með ævintýraferðamennsku og reglur af 

skornum skammti. Þeir sem starfrækja ævintýraferðir þurfa að sækja um 

ferðaskipuleggjenda leyfi hjá Ferðamálastofu og eins þarf að sækja um sérleyfið í tengslum 

við Flúðasiglingar.  

 Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvernig eftirlit er með 

ævintýraferðamennsku á Íslandi er í dag, hvaða kröfum og reglum þarf að fylgja og hversu 

nauðsynlegt það er að hafa eftirlit með ævintýraferðum.  Þetta verður gert með því að svara 

rannsóknarspurningunum; Hvernig er eftirlit með ævintýraferðamennsku á Íslandi í dag? 

Hvernig vinna  ferðaskipuleggjendur ævintýraferða í reglulitlu umhverfi og hvers vegna á 

að vera eftirlit með ævintýraferðum? 

 Gögnum fyrir rannsóknina var aflað með sex viðtölum sem fóru fram 29. mars til 

24. apríl 2010. Tekin voru viðtöl við einstaklinga sem komu að ævintýraferðamennsku. 

Viðmælendur voru markvisst valdir: tveir frá ríkisstofnunum sem koma að 
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ævintýraferðamennsku og tveir frá fyrirtækjum sem starfrækja ævintýraferðir og tveir 

starfandi leiðsögumenn í ævintýraferðum. 

 Í þessari skýrslu er byrjað á því að fjalla um ferðamennsku í heiminum í dag. 

Hugtakið ævintýraferðamennska er skilgreint og reynt að sjá hvernig ferðamenn sækjast í 

slíkar ferðir og hverju þeir sækjast eftir. Næst er komið inn á áhættuna sem fylgir 

ævintýraferðum og hvernig hægt er að hafa stjórn á áhættunni. Þar næst er komið inn á þau 

lög sem eru á Íslandi um ævintýraferðir og þau leyfi sem þarf að sækja um til að starfrækja 

slíkar ferðir. Í niðurstöðum rannsóknar er komið inn á hvernig ævintýraferðamennska er 

skilgreind á Íslandi í dag, hvaða reglur og kröfum fyritækin fylgja í ferðum sínum hér. Því 

næst er komið inn á menntun leiðsögumanna og hvaða reglum þeir fara eftir í ferðum 

sínum. Næst er komið með dæmi um slys í ævintýraferðum á Íslandi og hverju er 

ábótavant í ferðum á Íslandi. Í lokin eru niðurstöðurnar svo bornar saman við fræðilegar 

kenningar.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Ferðamennska 

Ferðamennska er margvítt fyribæri sem snertir líf margra og hagkerfi um allan heim. 

(Cooper, Fletcher, Fyall, Gilbert & Wanhill, 2005). Samgönguráðuneytið (1996) 

skilgreindi hugtakið ferðamennska á þá leið að það nær yfir athafnir einstaklings sem 

ferðast til staða utan síns hversdagslega umhverfis í ákveðið skilgreindum tilgangi og 

dvelur þar í minna en 12 mánuði samfleytt. Ferðamaður er þá gestur sem dvelur að minnsta 

kosti eina nótt á staðnum sem hann kemur á. Á meðan á ferðalaginu stendur þarf 

ferðamamaður á margvíslegri þjónustu að halda og í kringum það hefur byggst upp 

atvinnugreinin ferðaþjónusta. (Cooper o.fl., 2005). Samgönguráðuneytið (1996) skilgreindi 

ferðaþjónustu sem atvinugrein sem tekur til allra fyrirtækja og einstaklinga sem vinna störf 

tengd ferðalögum svo sem ferðaheildsala, ferðasmásala, ferðaskipuleggjendur, 

fólksflutningafyrirtæki, gististaðir og leiðsögumenn. 

 Ferðaþjónusta er ein af stærstu atvinnugreinunum í heiminum í dag, eða um 10% af  

allri vergri þjóðarframleiðslu í heiminum (e: Gross Domestic Product) (Cooper o.fl., 

2005). Árið 2009 minnkuðu ferðir í heiminum um 4% en því er spáð að þær aukist aftur 

árið 2010 um 3-4% (World Tourims Organization, 2010). 

 Ferðamennska felur í sér tvo grunnþætti; ferðin til og frá áfangastaðnum og svo 

dvölin á áfangastaðnum sjálfum utan hefðbundins umhverfis ásamt allir afþreyingu á 

staðnum. Algengasta tegund ferðamennsku í dag er í frístundum fólks og því er mikilvægt 

að leggja áherslu á alla frístunda afþreyingu í ferðamennsku. Til að ferðamaður komi á 

staði er mjög mikilvægt að hann viti að staðurinn sé til og ímynd hans af staðnum verður 

að vera jákvæð. Til að ferðamennska takist vel í framtíðinni þá þurfa allir að taka þátt í að 

byggja hana upp og ferðamennska krefst þess að allir aðilar sýni fagmennsku svo allt gangi 

sem skyldi (Cooper o.fl., 2005). 

 Atburðir eins og árásirnar þann 11. september 2001 og sprengingarnar á Bali árið 

2002 hafa sannað að mikilvægt er að leggja þarf meiri áherslu á hluti í ferðamennsku eins 

og öryggi, velferð, áhættustjórnun og fleira. Efnahagslegt mikilvægi ferðamennsku hefur 
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aukið athygli ríkisstjórna um allan heim og hefur aukið viðurkenningu og mikilvægi á 

ferðamennsku (Cooper o.fl., 2005). 

 

2.2 Ævintýraferðamennska 

Ævintýraferðamennska hefur verið skilgreind á ýmsa vegu en þar er átt við ferðir með 

leiðsögn þar sem aðal aðdráttaraflið eru athafnir utandyra þar sem náttúran spilar stóran 

þátt í og krefst notkunar á henni. Í ævintýraferðum þarf oftast sérstakan útbúnað og ferðin 

er spennandi fyrir viðskiptavininn. Þetta þýðir ekki endilega að viðskiptavinurinn þurfi 

sjálfur að nota búnaðinn, hann getur líka bara verið farþegi. Dæmi um athafnir í 

ævintýraferðamennsku eru klifur, hellaskoðun, sig, kajakaferðir, flúðasiglingar, köfun, 

snorkling, skíði, snjóbretti, fjallahjólaferðir, vélsleðaferðir og jeppaferðir (Buckley, 2007). 

 Einstaklingar geta haft mismunandi væntingar og upplifanir af ævintýraferðum og 

spenna sem þeir sækjast eftir er ein af þessum upplifunum. Þátttakendur í sömu 

ævintýraferðinni geta upplifað ferðina á mismunandi hátt (Buckley, 2006). Skemmtun eða 

íþróttir eins og klettaklifur, fjallamennska, gljúfraferðir, teygjustökk og snjóbretti eru nú 

orðin ein af aðal iðjum ungs fólks í frítíma sínum. Það sem einkennir þessar  iðjur er að 

þátttakendur eiga talsverða hættu á að slasast eða jafnvel deyja. Þátttaka í slíkum iðjum er 

oft í mikilli hæð eða á miklum hraða og er alls ekki fyrir kjarklitla einstaklinga.  

 Ævintýraferðamennska er í raun sérstök þar sem hún leiðir ferðamenn í burtu frá 

venjulegum og svo til öruggum ferðamannastöðum eins og borgum vestur Evrópu. 

Ævintýraferðamennska leiðir ferðamenn í staðinn á staði eins og Himalaya fjöllin, suður 

Nýja Sjáland og Sviss sem allt eru miðstöðvar ævintýraferðamennsku. Á slíka staði sækja 

ungir ferðamenn sem greiða ferðaskipuleggjendum oft á tíðum háar upphæðir fyrir að taka 

þátt í ævintýraferðum. Ferðaþjónustuaðilar á slíkum stöðum hafa einnig áttað sig á að 

þessir ferðamenn eru arðbær innkoma fyrir samfélagið á svæðinu. Afþreying eins og 

gljúfraferðir eða flúðasiglingar krefjast góðrar þekkingar á veðri, aðstæðum og straumum í 

ánni en afþreying eins og fjallaferðir og klettaklifur krefjast meira tæknilegra hæfileika til 

að geta stundað ferðina á öruggan hátt. Til að taka þátt í ævintýraferðum þarf oftast enga 

sérstaka þjálfun eða reynslu, í raun er nóg að kaupa ferð og mæta á staðinn. Ferðamenn 

sem taka þátt í ævintýraferðum eru því oftast með litla reynslu af slíkum ferðum og 

ferðaskipuleggjendur setja ferðirnar oft saman í ákveðinn pakka. Ef þátttakendur hafa litla 

sem enga reynslu í ferðunum sem þeir taka þátt í þá er fólk algjörlega upp á 
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leiðsögumanninn komið sem gefur sig út á að vera reyndur og hafa sérþekkingu á því sem 

gert er í ferðinni. Má því segja að þátttakendur setji líf sitt í hendurnar á fólki sem það 

hefur oftast aldrei hitt áður og þarf að treysta. Sjá má að hættan er orðin að ævintýri og 

þannig orðin að afþreyingu og upplifun fyrir þá sem taka þátt (Palmer, 2002). 

 

2.3 Hvernig ferðamenn sækja í ævintýraferðir? 

Stanley Plog (1974) kom fram með formgerðaflokkun ferðamanna, samkvæmt honum eru 

ferðamenn skilgreindir sem bjöllulaga kúrfa sem skipt er niður í nokkra hluta. Allt frá 

brautryðjendum (e: Allocentrics) til fylgjenda (e: Psychocentrics). Brautryðjendur  eru 

forvitnir ferðamenn sem hafa gaman af því að sökkva sér í menningu annara og eru tilbúnir 

að taka áhættu, þeir gera oft sína eigin ferðaáætlun, ferðast einir eða í litlum hópum og 

forðast staði sem eru vinsælir af ferðamönnum. Fylgjendur eru algjör andstaða við 

brautryðjendur. Þeir sækjast eftir sem minnstri áhættu, vilja fá góða þjónustu og hafa sem 

minnst fyrir lífinu á meðan á fríinu stendur. Þeir kjósa að fara á þróaða ferðamannastaði. 

Samkvæmt Plog þá eru flestir mitt á milli þessara flokka, um 4% hreinir fylgjendur eða 

hreinir brautryðjendur. 

 Það að fólk taki áhættur í frístundum sínum er að aukast mikið. Í nútíma samfélagi 

er fólk meira til í að taka óþarfa áhættu en áður.  Fólki með ævintýragjarna persónuleika 

hefur fjölgað mikið á meðan þeim sem litla áhættur taka hefur í heildina fækkað (Plog, 

1991). 

 Vestræn samfélög í dag eru að verða mun borgvæddari en áður, þar sem mjög 

margir lifa lífi þar sem þeir sjá sjaldan hluti úti í náttúrunni í sínu daglega lífi nema í 

frítíma sínum. Margt af þessu fólki er frekar vel stætt en með lítinn frítíma, þau sjá 

náttúruna og óbyggðir í sjónvarpinu og í ferðablöðum og sækja hana svo heim í frítíma 

sínum (Buckley, 2006). Einnig má sjá að ævintýraferðir eru vinsælar hjá ungum 

karlmönnum því sýnt hefur verið fram á að slys í ævintýraferðum á Nýja Sjálandi eru 

algengust hjá  erlendum ferðamönnum, ungum karlönnum á aldrinum 20-29 ára, eða 27% 

allra íþrótta og afþreyinga meiðsla þar (Bentley, Page, Meyer, Chalmers, Laird. 2001). 

 

2.4 Áhættan sem fylgir ævintýraferðamennsku 

Þó að ævintýraferðamennska sé ört vaxandi markaður þá er þátttaka í slíkum ferðum alls 

ekki áhættulaus. Áhættan getur þó verið eitt af aðal aðdráttaröflum slíkra ferða og það sem 
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margir ferðamenn sækjast í. Fólk krefst ekki beint áhættunnar heldur er það hræðslan og 

spennan sem laðar fólk að. Þeir sem njóta mestrar velgengni í að starfrækja ævintýraferðir 

hafa margir náð að lámarka áhættuna í ferðum sínum verulega en á sama tíma ekki fórnað 

spennuhluta ferðanna. Erfitt er þó að fá upplýsingar um öll minniháttar slys sem verða í 

ævintýraferðum en mestar upplýsingar er hægt að nálgast um slys sem fjölmiðlar hafa 

fengið áhuga á (Cater, 2006).  

 Mikilvægt er fyrir þá sem starfrækja ævintýraferðir að finna jafnvægi, ná góðri 

stjórnun á aðstæðum og hættunni sem fylgir ferðunum samhliða því að halda nægri spennu 

hjá þátttakendum. Ábyrgð á stjórnun áhættunnar liggur hjá þeim sem starfrækja ferðirnar 

og hjá stjórnvöldum sem veita leyfin til fyrirtækjanna. Nauðsynlegt er að gott skipulag sé 

til staðar og tryggja að skírteinin og öll þjálfun uppfylli kröfur til að útrýma fyrirsjáanlegri 

áhættu (Morgan, 2000 í Cater, 2006). Flestir sem taka þátt í ævintýraferðum vilja upplifa 

spennuna og æsinginn (Fluker & Turner, 2000). Morgan og Fluker (2000) vitna í eldri 

rannsókn Morgans um að það ef of lítil áhætta fylgir ferðinni gæti viðskiptavininum 

fundist ferðin frekar óspennandi og leiðinleg en ef það er of mikil áhætta þá gætu 

stjórnendur staðið frammi fyrir því að alvarlegt hættuástand skapist. Með þátttöku í 

ævintýraferðum verður fólk berskjaldaðra fyrir hættum en það er í sínu daglega lífi og 

hættan er viðurkennd sem hluti af upplifuninni. 

 Fyrirtæki sem starfrækja ævintýraferðir bera þá skyldu að bjóða upp á örugga 

upplifun fyrir viðskiptavini og áhætta í ferðunum á ávallt að vera vel kynnt fyrir 

þátttakendum áður en þeir taka þátt í ferðinni. Ævintýraferðir byrja alla jafna á ræðu frá 

leiðsögumanni á öllum öryggisreglum sem ber að fara eftir, útskýra ferðina sjálfa og allan 

búnað sem er meðferðis. Mikilvægt er að starfsfólk í ævintýraferðum sé bæði með góða 

færni í ferðinni sjálfri og líka í að stjórna fólkinu sjálfu (Morgan & Fluker, 2003). Cater 

(2006) tók viðtöl við leiðsögumenn í ævintýraferðum og þar tekur einn fram að það sé í 

hag fyrirtækjanna að fólk sé öruggt í ferðum þeirra, í raun mjög slæmt fyrir viðskiptin ef 

fólk deyr í ferð. 

 Morgan og Fluker (2003) koma inn á athafna stjórnun (e: Activity Management) 

sem krefst þess að stjórnendur og leiðsögumenn séu þjálfaðir bæði í tæknilegri sérhæfingu 

og í samskiptum (e: hard and soft skills). 

 Tæknileg sérhæfing (e: hard skills) felur í sér tæknileg og faglegu hæfnina sem 

leiðsögumaðurinn þarf. Til dæmis kunnáttu í skyndihjálp, siglingafræði eða notkun á 

sérstökum búnaði. Auðvelt er að mæla og fylgjast beint með kunnáttu á slíkri færni og oft á 
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tíðum eru fyrirtæki búin að búa sér til ákveðin viðmið um reynslu sem leiðsögumenn þurfa 

að hafa, sem dæmi sigla ákveðið margar ferðir niður ákveðna á áður en þeir fá að sigla 

hana sjálfir. 

 Hæfni í samskiptum (e: soft skills) er notað um mannlega færni sem leiðsögumenn 

nota til að stjórna upplifun viðskiptavinarins á meðan að ferðinni stendur. Mikilvægt er að 

hafa góða stjórn á þessari færni því hún nær stjórn á skapi og kvíða þátttakenda þar sem 

aðstæður í ferð geta breyst snögglega. Leiðsögumenn þurfa að kunna að lesa út úr 

þáttakendum, hvernig þeir eru upplagðir og hvernig á að umgangast þá í ferðinni. Sem 

dæmi má nefna að gott er að ávarpa þátttakendur með nöfnum, hrósa þeim og spyrja 

reglulega hvernig þeim líði meða á ferðinni stendur.  

 Ævintýraferðir fara oftast fram í náttúrunni með hjálp sérþekkingar frá 

leiðsögumönnum og ákveðnum búnaði. Margir staðir í náttúrunni eins og ár, höf, fjöll, 

aðstæður og fleira er sífellt að breytast. Stjórnendur ferðanna og leiðsögumenn þurfa sífellt 

að vera meðvitaðir um þessar breytingar og áhættur sem fylgja þeim. Breytingar í umhverfi 

geta alltaf aukið áhættu og þurfa starfrækjendur að vera meðvitaðir um þessar breytingar 

og skoða umhverfið vel áður en haldið er upp í ferð (Morgan & Fluker, 2003). Þar sem 

ævintýraferðir geta reynst hættulegar er hægt er að skipta niður hver eigi að fylgjast með 

hverju til að minnka hættu á slysum í ævintýraferðum. Hvað ferðamaðurinn, stjórnendur 

og stjórnvöld gætu hugað að.  

 

Tafla 2.3: Möguleg málamiðlun til að minnka hættu á slysum í ævintýraferðum. 

Heimild Swarbrooke, Beard, Leckie og Pomfret, 2003. 

Ferðamaðurinn/ 
stjórnendur afþreyingar/ 
þjónustuaðilar 

Stjórnendur og 
starfrækjendur 
ævintýraferðir 
 

Þátttaka stjórnvalda 
 

Gera ferðamanninum 
grein fyrir áhættunni sem 
fylgir ferðinni og þá færni 
og reynslu sem þeir þurfa 
að búa yfir til að taka þátt 
í ferðinni á öruggan hátt.  

 

Stuðla að öryggi í 
ævintýraferðum, 
sérstaklega hjá 
ferðamönnum sem flakka 

Tryggja að þátttakendur 
búi yfir nægilegri þekkingu 
og séu í nægilega góðu 
formi til að taka þátt í 
ferðinni. Tryggja að þeir 
hafi skilning á mögulegum 
hættum í ferðinni og hafi 
þekkingu og hæfni til að 
kljást við þær.  

 

Hafa reglugerðir um alla 
skynjaða áhættuþætti í 
ævintýraferðum. 
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um óbyggðir og fjöll á 
eigin vegum án leiðsagnar.  

 

Aftra ferðamönnum á eigin 
vegum að taka þátt í nýjum 
athöfnum í umhverfi sem 
þeir þekkja ekki. 

 

 

Tryggja að þátttakendur 
skilji að fullu öll 
öryggisatriði áður en lagt 
er af stað í ferðina.  

 

Viðhalda öllum búnaði og 
tryggja að búnaður passi 
og henti viðskiptavininum. 

 

 

 Þar sem ævintýraferðir fara oftast fram í náttúrunni þá hafa þær alltaf einhver áhrif 

á hana og ætti því að vera eitt af mikilvægustu atriðunum í öllum reglum tengdum 

ævintýraferðamennsku að huga að náttúrunni. Gott dæmi er við Mt. Everest, þar eru 

hlíðarnar þaktar súrefniskútum og klifurbúnaði frá fjallamönnum sem hafa skilið það þar 

eftir. Þar eru áhrifin meira útlits- og fagurfræðileg þar sem tindurinn er langt fyrir ofan 

samfélög plantna og dýra (Buckley, 2006). Mikilvægt er að góð stjórnun sé í allri 

skipulagningu ferðamennsku og þörfina fyrir sjálfbæra þróun er alltaf að aukast (Cooper 

o.fl., 2005). 

 

2.4.1 Stjórnun á hættunni 

Augustin (1995) kom með tillögu að áhættustjórnun (e: Crisis Management). Hann lagði 

til að áhættu yrði skipt niður í sex þrep; forðast hættuástand, undirbúningur við stjórnun 

hættuástands, þekkja hættuástandið, hafa hemil á hættuástandinu, finna lausn á 

hættuástandinu og að lokum hagur eða lærdómur af hættuástandinu.  

 Fyrsta stigið að forðast hættuna er ódýrasta og auðveldasta lausnin við að hafa 

hemil á mögulegri áhættu. Stig tvö, undirbúningur við stjórnun á hættuástandinu felur í sér 

að þróa stefnur til að takast á við hættuna (Augustin, 1995). Flest fyrirtæki sem starfrækja 

ævintýraferðir hafa slíkar stefnur og áætlanir til staðar til að hafa stjórn á fyrirsjáanlegum 

hættum. Stig þrjú felur í sér að þekkja hættuástandið, þeir sem geta snemma borið kennsl á 

hættuástandið eru þeir sem eru með gífurlega reynslu í starfseminni og þekkja allar 

aðstæður sérstaklega vel (Morgan & Fluker, 2003). 

 Stig fjögur er að hafa hemil á hættunni, þar eru erfiðar ákvarðanir teknar og þær 

þurfa að vera teknar í snatri (Augustin, 1995). Þar er hægt að koma í veg fyrir alvarleg slys 
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og jafnvel dauða ef rétt er brugðist við. Stig fimm er að finna lausn á hættuástandinu og er 

það ávinningur góðrar og vel skipulagðrar stjórnunar og skipulagningar í ferlinu og að 

lokum á maður alltaf að geta lært eitthvað af hættuástandinu þegar það er yfir staðið 

(Morga & Fluker, 2003). 

 

2.5 Lög um ævintýraferðamennsku á Íslandi 

Samkvæmt lögum um skipan ferðamála þá fer Ferðamálastofa með framkvæmd ferðamála 

á Íslandi. Samgönguráðherra fer með yfirstjórn og skipar hann ferðamálastjóra sem síðan 

ræður annað starfsfólk stofnunarinnar (Lög um skipan ferðamála, 2005). 

 Hlutverk Ferðamálastofu er meðal annars að gefa út ferðaskipuleggjenda- og 

ferðaskrifstofuleyfi, skrá starfsemi upplýsingamiðstöðva og bókunarþjónusta og hafa 

eftirlit með að öllum skilyrðum sé fullnægt. Allir sem selja ferðir eða sjá um ferðir þurfa að 

sækja um ferðaskipuleggjenda- eða ferðaskrifstofuleyfi, mismunandi eftir starfsemi hvort 

er sótt um. Allir þurfa að uppfylla sömu skilyrði óháð þjónustu og til að sækja um þessi 

leyfi þar umsækjandi að uppfylla ákveðin skilyrði (Lög um skipan ferðamála, nr 73/ 2005). 

Þau eru: 

 a. hafa búsetu innan aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins eða 

aðildarríkja stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum 

b. hafa náð 20 ára aldri, 

c. vera lögráða og hafa ekki á síðustu fjórum árum í tengslum við 

atvinnurekstur hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað samkvæmt almennum 

hegningarlögum eða lögum um hlutafélög, einkahlutafélög, bókhald, 

ársreikninga, gjaldþrot eða opinber gjöld né lögum þessum, 

d. hafa forræði á búi sínu, 

e. hafa ekki verið sviptur ferðaskipuleggjanda- eða ferðaskrifstofuleyfi á 

síðustu þremur árum frá umsókn.” (Lög um skipan ferðamála nr 73/ 2005, 9 

gr.). 

 Samkvæmt lögum þá er ferðaskipuleggjandi sá aðili sem setur saman, býður fram 

og selur í atvinnuskyni ákveðna ferðatengda þjónustu fyrir almenning. Ef um 

ferðaskrifstofuleyfi er að ræða þá þarf umsækjandi ásamt ofangreindum skilyrðum að 
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leggja fram tryggingar samkvæmt 14. grein en ferðaskrifstofa á að hafa tryggingu fyrir 

endurgreiðslu á fé sem viðskiptavinur hefur greitt (Lög um skipan ferðamála, nr 73/ 2005). 

 Samkvæmt lögum hefur Ferðamálastofa ekki heimild til að hafa eftirlit með 

framkvæmd ferða eða frekara eftirlits. Ferðamálastofa hefur ekki leyfi til að svipta 

ferðaþjónustuaðila leyfi, til dæmis ef hann gerist sekur um vanrækslu, útbúnaður er ekki 

sem skyldi, þekkingu og hæfni skortir eða ef tjón má rekja til hans (Munnleg heimild 

Helena Þuríður Karldóttir, lögfræðingur Ferðamálastofu, 3. Apríl, 2010). 

 Siglingastofnun Íslands hefur það hlutverk að vera þjónustustofnun sem skapar 

hagkvæmar aðstæður til siglinga og fiskveiða og vinnur að öryggi á sjó og strandsvæðum. 

Eitt af megin hlutverkum stofnunarinnar er að stuðla að því að lög og reglur um 

siglingamál tryggi sem best öryggi sjófarenda og að stofnunin sinni eftirlitshlutverki sínu 

með prýði (Siglingastofnun, á.á). Allir þeir sem starfrækja flúðasiglingar á Íslandi þurf að 

sækja árlega um starfsleyfi til Siglingamálastofnunar. Markmiðið með leyfinu og reglunum 

er að gera vinnureglur um starfsemi sem rekin er gegn gjaldi á bátum styttri en sex metrar,  

svo sem við æskulýðsstarfsemi, siglingaklúbba, útleigu til almennings og með flekum í 

flúðasiglingum til notkunar á sjó, ám og vötnum (Siglingastofnun, 2009). 

 

2.6 Höfðuborg ævintýranna 

Áhugavert væri að skoða markaðssetningu á ævintýraferðamennsku þar sem sífellt fleiri 

staðir í heiminum keppast við að markaðsetja sig sem höfuðborg ævintýranna með mis 

góðum árangri (Buckley, 2006) 

 Nýja Sjáland er einn vinsælasti áfangastaður ævintýraferðamanna í dag og koma 

þangað um tvær og hálf milljón ferðamanna á ári og margbreytileg afþreying er í boði fyrir 

þá um allt landið (Ministry of tourism, 2009). Queenstown í Nýja Sjálandi hefur notið 

gífurlegrar velgengni í að nýta sé aukinn áhuga á ævintýraferðamennsku og hefur tekist 

með góðum árangri að markaðsetja sig sem höfuðborg ævintýraferðamennskunnar (Cater, 

2006). Queenstown er eins og náttúrulegur þemagarður þar sem ævintýraferðamenn geta 

nálgast allt það sem þá mundi mögulega vanta. (Queenstown Adventure Group, 2010)  

Cater (2006) vitnar í rannsókn Page á flúðasiglingum í Queenstown. Flúðasiglingar í 

Queenstown byrjuðu árið 1974 og lengi vel var að meðaltali eitt banaslys á ári, þangað til 

um miðjan tíunda áratuginn þá voru fimm banaslys á 18 mánuðum. Þá fyrst var farið að 

skoða öryggiskröfur í ferðunum. Þegar farið var að skoða ástæður slysanna var ástæðan 
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oftast mannleg mistök. Í kjölfar slysanna minnkaði aðsókn í flúðasiglingaferðir í 

Queenstown gífurlega eða úr 500 á dag í minna en 50 á dag sem hafði gífurleg áhrif á allan 

ferðamannaiðnaðinn í Queenstown.  

 Í kringum 1990 fór nefnd um ævintýraferðamennsku í Nýja Sjálandi (e: The 

Adventure Toruism Council) að þróa gæðakröfur eða staðla í ferðamennsku. Þörfin fyrir að 

búa til, bæta og hækka kröfur í ævintýraferðamennsku hafði lengi verið umhugsunarefni 

ferðaskipuleggjenda. Markmiðið með því að setja kröfur í ferðamennsku var að gera kröfur 

sem einblína á viðskiptavininn og eru hagkvæmar fyrir starfrækjendur ævintýraferða. 

Kröfunum var skipt niður í átta mismunandi þætti sem var svo skipt niður eftir flokkum 

ævintýraferða. Þessir átta þættir voru: 

 

1. Fylgni  

2. Öryggi 

3. Umhverfi 

4. Menning 

5. Þjónusta  

6. Þjálfun 

7. Viðskipti 

8. Aðstaða 

 

 Kröfur fyrir hvert atriði að ofan voru svo þróaðar af hverri grein fyrir sig. Ramminn 

náði utan um flúðasiglingar, hestaferðir, farartæki utan vega, lengri gönguferðir, hjólaferðir 

og veiðar svo eitthvað sé nefnt. Ávinningur af því að vera með kröfur sem þessar er að loks 

var kominn einn ákveðinn staðall fyrri hverja grein ævintýraferða fyrir sig. Allir féllust á 

kröfurnar og greinarnar eru loks samþykktar af stjórnvöldum. Allar kröfur í iðnaðinum 

jukust sem tryggir að auðveldara er að mæta væntingum viðskiptavina. (Tourism Industry 

Association New Zealand, 2010). 
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3 Gögn og rannsóknaraðferðir 

Undirbúningur rannsóknar hófst í nóvember 2009 þegar efni og viðmælendur voru valdir 

en gagnaöflunin sjálf hófst í mars 2010.  

 Við rannsókn sem þessa er notast við eigindlega rannsóknaraðferð. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir beinast að því að afla gagna um hvernig fólk túlkar umhverfi sitt og 

aðstæður. Þetta er gert með því að fara í vettvangsathuganir og taka viðtöl þar sem að 

spurningar  eru ekki á stöðluðu formi heldur miða að því að fá viðmælanda til að segja frá í 

sínu máli og út frá sinni upplifun. Oftast er notast við aðleiðslu í rannsóknum en þá er 

byrjað á því að safna gögnum. Næsta skref er úrvinnsla gagnanna og eftir það eru settar 

fram ályktanir og túlkanir. Algengasta gagnasöfnunin er með opnum viðtölum en þar er 

lögð áhersla á að þátttakendurnir lýsi með eigin orðum reynslu sinni og aðstæðum og opni 

sig um rannsóknarefnið (Esterberg, 2002). 

 Í þessari rannsókn voru tekin sex viðtöl. Fyrsta viðtalið var tekið við Þór 

Kristjánsson þann 29. mars 2010 í Siglingastofnun Íslands. Rannsakanda var bent á að Þór 

hefði séð um eftirlit með flúðasiglingar sumarið 2009 og verið í samstarfi við 

flúðasiglingafyritækin að búa til staðla og kröfur í flúðasiglingum á Íslandi. 

 Næsta viðtal var tekið við Jón Heiðar Andrésson þann 30. mars 2010 á skrifstofu 

Arctic Adventures. Jón Heiðar er annar eigandi Arctic Adventures og eru þeir einna 

stærstir í að starfrækja ævintýraferðir á Íslandi í dag. Rannsakanda bent á að Jón Heiðar 

hefði mikla reynslu sjálfur af slíkum ferðum og gat hann því gefið góða sýn á málið bæði 

sem eigandi fyrirtækisins og út frá eigin reynslu. 

 Þriðja viðtalið var við Helenu Þuríði Karlsdóttur. Viðtalið var tekið símleiðis þann 

3. apríl 2010 og með tölvupósti þar sem Helena er starfandi á Akureyri. Helena er 

lögfræðingur Ferðamálastofu og gaf því góða lagalega sýn á málið. Rannsakanda var bent 

á hana sem þá manneskju hjá Ferðamálastofu sem vissi mest um allar leyfisveitingar í 

tengslum við ævintýraferðir.  

 Fjórða viðtalið var tekið við Guðmund Kjartansson 17. apríl 2010 á skrifstofu 

Arctic Adventures. Guðmundur er leiðsögumaður í ævintýraferðum hjá Arctic Adventures 

og þrátt fyrir að vera einungis 23 ára gamall er hann einn af reyndustu leiðsögumönnum 
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fyritækisins. Hann gat gefið rannsakanda sýn á það hvernig leiðsögumenn vinna í 

ævintýraferðum og hverju þeir þurfa að fara eftir.  

 Fimmta viðtalið var tekið við Þorgils Nikulás Þorvarðarson þann 30. Mars 2010. 

Þorgils er annar eigenda Vélsleðaleigunnar sem starfrækir vélsleðaferðir á Langjökli fyrir 

ferðamenn. Fyrr í vetur lentu erlendir ferðamenn í slysi í ferð hjá þeim og gat Þorgils gefið 

betri upplýsingar um það og afskipti stjórnvalda af því máli og hvernig þeir starfrækja 

vélsleðaferðir. 

 Sjötta viðtalið var við Hafdís Bridde leiðsögumann hjá Vélsleðaleigunni. Viðtalið 

fór fram í síma 24. apríl 2010. Erfitt reyndist að ná í Þorgils því hann var mikið upp á jökli 

svo Hafdís gat gefið rannsakenda góð svör í hans stað og aðrá sýn.  

 

3.1 Vandamál við gerð rannsóknar 

Þegar gagnaöflun hófst komst rannsakandi fljótt að því að lítið sem ekkert eftirlit né reglur 

voru um ævintýraferðamennsku á Íslandi og rannsóknarspurningin sem lagt var upp með í 

byrjun gekk því ekki upp, en hún var: Hvernig er eftirlit og stjórnun á 

ævintýraferðamennsku á Íslandi? Því þróaðist rannsóknaspurningin nokkuð meðan á 

rannsókninni stóð og færðist út í að sýna fram á hvernig starfrækjendur ævintýraferða 

starfrækja ferðir í reglulitlu umhverfi og hversu mikilvægt sé að hafa einhverjar reglur. Það 

koma rannsakenda einnig mikið á óvart hvað ævintýraferðir á Íslandi hafa lítið verið 

rannsakaðar og engar heimildir til að ráði um sögu ævintýra eða þróun í gegn um árin.  
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4 Niðurstöður rannsóknar 

4.1 Ævintýraferðamennska á Íslandi 

Í viðtölunum voru viðmælendur spurðir hvernig þeir skilgreindu hugtakið 

ævintýraferðamennska. Rannsakandi komst fljótt að því að hugtakið 

ævintýraferðamennska var ekki vel skilgreint á Íslandi.  Allir viðmælendur áttu í 

erfiðleikum með að skilgreina það þó svo að flestir þeirra vinni við ævintýraferðir eða 

tengist þeim. Helena lögfræðingur Ferðamálastofu (2010) segir að engin skilgreining á 

ævintýraferðamennsku hafi verið gefin út svo hún geti ekki tjáð sig um hvað það sé fyrir 

henni. Jón Heiðar eigandi Arctic Adventures telur að erfitt sé að skilgreina orðið 

ævintýraferðamennska vel. Ævintýra þröskuldurinn er misjafn hjá fólki, ævintýri hjá 

sumum þarf ekki að vera það hjá öðrum. Ef fólk er mikið í ákveðnu umhverfi þá fer að 

vissu leyti ævintýra blærinn af því. Í raun getur allt sem er nýtt og spennandi flokkast sem 

ákveðin ævintýraferðamennska. Fyrir Jóni Heiðari er það ekki ævintýri að fara upp á 

Sólheimajökul í jökulgöngu en fyrir flesta viðskiptavinina er það hið mesta ævintýri. Eins 

og Jón Heiðar sagði: 

 Mér fannst til dæmis geðveikt gaman í Euro Disney en ekki Mikka mús 

gaurnum. My point is að ef þú ert mikið í ákveðnu umhverfi þá fer 

ævintýrablærinn af því, allt nýtt og spennandi gæti vel flokkast sem 

ævintýraferðamennska (Jón Heiðar Andrésson, annar eigenda Arctic 

Adventures, munnleg heimild 30. mars 2010). 

 

 Guðmundur leiðsögumaður segir að ævintýraferðamennska sé það að kanna hið 

óþekkta og komast í aðstæður sem þú kannt kannski ekki að hafa stjórn á og þekkir ekki. 

Það að kanna nýja hluti er visst ævintýri hjá fólki. Guðmundur fór ásamt fleiri 

leiðsögumönnum í keilu fyrir nokkru og það var hið mesta ævintýri fyrir þeim, 

(Guðmundur Kjartansson, leiðsögumaður í ævintýraferðum, munnleg heimild 17 apríl 

2010). 

 Jón Heiðar (2010) telur að ævintýraferðamennska sé orðið mikið aðdráttarafl fyrir 

ferðamenn til Íslands og að landið hafi alla burði til að verða eins og Nýja Sjáland eða 
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Queenstown, ákveðinn ævintýraferða áfangastaður. Markaðssetning á Íslandi ætti að vera 

ósnerta náttúran og endalausir möguleikar í að nýta hana. Þó tók Jón Heiðar (2010) fram 

að það væri þó ekki hægt að markaðsetja ósnerta náttúru ef alltaf er verið að grufla í henni 

með ýmisskonar iðnaði. Ævintýraferðamennska á tvímælalaust eftir að aukast mjög mikið 

á Íslandi á næstu árum. Það þurfa allir  að vera vakandi og sjá fyrir möguleg vandamá og 

það nákvæmlega það sem Arctic Adventures er að gera núna. 

 Jón Heiðar  (2010) segir að þeir sem fara í ævintýraferðir hjá Arctic Adventures eru 

mest ferðamenn á eigin vegum, lítið er um að þeir séu í svokölluðum pakkaferðum en ef 

svo er þá kaupa þeir ákveðna ævintýra pakka. Ferðamenn sem koma í ferðir hjá fyritækinu 

fá ferðir í litlum hópum. Algent er að fólk sem kemur í ferðir hjá fyrirtækinu sé á aldrinum 

25-45 ára, nema í flúðasiglingar og jökulgöngur þá er mikið  af unglingum og þá 

sérstaklega á vorin með skólahópum.  Guðmundur  (2010) sagði hins vegar að eldra fólk sé 

ekkert síður að sækjast í ferðirnar en það væri þó mismunandi eftir ferðum hvernig fólk 

kæmi, í raun væri fólk á öllum aldri í ferðunum.  

 Sjá má að ævintýraferðir á Íslandi er eitthvað sem nánast allir sækjast í og allir geta 

stundað og þó svo að Þór hjá Siglingastofnun hafi sagt að hann muni aldrei hætta sér í 

gúmmíbátar niður á, honum finnist nóg að treysta því sem Jón Heiðar segi honum um 

flúðasiglingar (Þór Kristjánsson, starfsmaður Siglingastofnunar, munnleg heimild, 29. 

mars 2010). 

 

4.2 Hvaða reglum og kröfum þurfa fyrirtæki í 

ævintýraferðamennsku að fara eftir? 

Til að starfrækja ævintýraferðir á Íslandi þarf ferðaskipuleggjendaleyfi frá Ferðamálastofu 

og það er í raun eina leyfið sem sækja þarf um nema fyrir flúðasiglingar þarf sérleyfi frá 

Siglingastofnun og skilt er að senda þeim lista yfir leiðsögumenn á hverju ári. Margar 

kröfur eru til um ævintýraferðamennsku í heiminum en Ísland hefur ekki tileinkað sér einn 

ákveðinn staðal til að fara eftir. Fyrirtækin sjálf hafa flest ákveðið hvert fyrir sig hvaða 

kröfur þau vilja nota. Sem dæmi miðar Arctic Adventures við kanadísakar kröfur og 

Íslenskir Fjallaleiðsögumenn við nýsjálenskar kröfur. Ekkert eitt land sé með betri kröfur 

en annað, það séu mismunandi áherslur og misharðar kröfur á milli landa (Jón Heiðar, 

2010) 
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 Helena (2010) segir að það sé í raun enginn sem fylgist með að fyrirtækin sæki um 

nauðsynleg leyfi. Ferðamálastofa hefur ekki heimild til að kanna hvort að viðkomandi aðili 

hafi aflað sér allra nauðsynlegra leyfa. Ferðaþjónustuaðilinn sjálfur á að sjá um að hann sé 

með öll leyfi til að geta verið með þá starfsemi sem hann vill. Ferðamálastofa getur bent á 

hvaða leyfi þarf að sækja um og hvaða reglur ferðaþjónustuaðilinn þarf að kynna sér. 

Ferðamálastofa fylgist einungis með að skilyrði fyrir leyfisveitingum séu uppfyllt en 

fylgist ekkert með framkvæmd þjónustunnar sjálfrar. Það fer allt eftir eðli þjónustunnar 

hver gerir það, sem dæmi Siglingastofnun, Vegagerðin og Umhverfisstofnun. 

Ferðamálastofa hefur ekki heimild til að setja ferðaþjónustuaðilum neinar reglur í 

sambandi við gæða- og öryggismál en margir ferðaþjónustuaðilar setja sér þessar reglur 

sjálfir.  

 Jón Heiðar (2010) segir að flestar reglur og kröfur hjá Arctic Adventures séu frá 

þeim sjálfum komnar. Flúðasiglingar eru eina greinin tengd ævintýraferðamennsku á 

Íslandi þar sem reynt hefur verið að byggja upp ákveðið eftirlitskerfi en því miður gekk 

það ekki sem skyldi. Þór (2010) sagði að það hefði þurft meiri tíma í það verkefni að 

byggja upp eftirlitskerfi, það væri það stórt og veigamikið mál. Siglingastofnun sér um alla 

báta á Íslandi svo það verkefni að koma á fót eftirlitskerfi um flúðasiglingar féll í þeirra 

hendur. Ekkert eftirlit hefur verið með flúðasiglingum þar til í fyrra. Það hefur alltaf þurft 

að sækja um starfsleyfi til Siglinastofnunar vegna flúðasiglinga á hverju ári og fyrir hverja 

á fyrir sig. Nóg hefur verið að senda inn útfyllta umsókn og fyrirtæki fengu starfsleyfi í 

pósti, aldrei skoðað hvað var á bak við umsóknina sjálfa fyrr en í fyrra. Nú bet fyrirtækjum 

að skila inn upplýsingum um allan búnað og allt starfsfólk og  farið er yfir hverja umsókn 

fyrir sig, farið á staðinn og athugað hvort allt sé rétt. Ef allt er í lagi þá er veitt starfsleyfi.  

 Þór (2010) tók fram að þeim sé skylt að gera eina skyndiskoðun á ári hverju. Ein 

heimsókn var gerð til flúðasiglingafyrirækjanna en það var í lok sumars 2009 þegar 

fyrirtækin voru að ganga frá eftir sumarið. Siglingastofnun bentu á nokkra galla sem 

fyritækjunum bar að laga.  Þessi heimsókn var gerð of seint svo lítið gagn var að henni og 

vonaðist Þór til að fyrirtækin yrðu heimsott fyrr næsta sumar. Jón Heiðar (2010) sagði hins 

vegar að Siglingastofnun hafi aldrei komið og tekið út starfsemi Arctic Adventures á 

Drumboddsstöðum eins og þeim beri að gera. Þór (2010) tók þó fram að hann treysti 

starfsemi Arctic Adventures 100% og þyrfti engar áhyggjur að hafa, það þyrfti að hafa 

meira eftirlit með flúðasiglingafyrirtækjunum fyrir norðan. Þór (2010) segir að 

mikilvægast sé að fyrirtækin vinni með Siglingastofnun, hann þarf að geta treyst 
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fyrirtækjunum, þau þurfi að segja satt og rétt frá og vinna eftir settum reglum. Ákveðin 

fyrirtæki hafa ekki farið eftir því og það eina sem Siglingastofnun getur gert er að sýna 

hörku. Siglingastofnun hefur leyfi til að afturkalla starfsleyfi en Þór (2010) sagði að það er 

eitthvað sem þeir leggja ekki í því þá yrðu allir í landinu brjálaðir við Siglingastofnun.   

 Umhverfisstefna í ferðamennsku er eitthvað sem sífellt fleiri fyrirtæki eru að taka 

upp og farin að huga að. Engar ákveðnar reglur eru til um umhverfisstefnu í 

ævintýraferðum en þó hefur Ferðamálastofa verið að hvetja til umhugsunar á því með því 

að veita árlega umhverfisverðlaun. Árið 2009 hlutu Íslenskir fjallaleiðsögumenn 

umhverfisverðlaun Ferðamálastofu, þeir hafa það að leiðarljósi að öll ferðamennska á 

vegum fyritækisins sé sjálfbær (Íslenskir fjallaleiðsögumenn, á.á). Umhverfisstefna Arctic 

Adventures er þannig að þeir bera virðingu fyrir náttúrunni og þar sem þeir koma á ekki að 

sjást að þeir hafi verið. Ekkert rusl er skilið eftir og alls ekki er keyrt utan vegar. Jón 

Heiðar (2010) segir að leiðsögumenn þeirra hagi sér vel náttúrunni og hugsi vel um hana 

því náttúran sé í raun þeirra leikvöllur. Náttúra Íslands er það sem á að markaðsetja og því 

þarf að passa upp á hana. Jón Heiðar og Helena (2010) eru bæði sammála um að 

ævintýraferðir eru orðnar eitt af aðal aðdráttaröflum Íslands og eiga eftir að aukast mikið í 

framtíðinni. 

 

4.3 Hver á að setja reglur og kröfur um ævintýraferðamennsku á 

Íslandi? 

Þar sem lítið er um reglur og kröfur á Íslandi í dag í tenglsum við ævintýraferðir hefur sú 

spurning komið upp hver það sé sem eigi að setja þessar reglur og kröfur. Viðmælendur 

eru sammála um að lítið sem ekkert eftirlti sé í dag það þurfi að setja reglur og harðara 

eftirlit en skiptar skoðanir eru um hvernig það fari fram.  

 Jón Heiðar (2010) telur að það væri best ef tvö stærstu fyritækin Arctic Adventures 

og Íslenskir fjallaleiðsögumenn myndu setjast niður og skrifa tillögu að kröfum og reglum 

um ævintýraferðamennsku saman. Þau þurfa að taka það besta úr því sem þau nota í dag, 

nýsjálensku- og kanadísku kröfurnar og aðlaga það að Íslandi. Þetta yrðu reglur sem 

stjórnvöld þyrftu að samþykkja og allir þyrftu svo að fara eftir Frumkvæðið þarf fyrst og 

fremst að koma frá fagaðilum í ferðaþjónustunni og síðan fá samþykki hjá stjórnvöldum. 

 Helena (2010) segir að ákveðið eftirlit er í því að tryggja að ferðamenn séu 

meðvitaðir út í hvað þeir eru að fara þegar þeir fara í ævintýraferðir og láta þá vita af 
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hættunni. Jón Heiðar (2010) segir að fólk sé alltaf á eigin ábyrgð í ferðunum. Fólk kaupir 

ferð og fer í ferðina á eigin forsendum þó það skrifi ekki upp á að það sé á eigin ábyrgð, þó 

að bæði Helena og Þór (2010) töldu að fólk þyrfti alltaf að skrifa upp á það að það væri á 

eigin ábyrgð. 

 Siglingastofnun sér um eftirlit með flúðasiglungum á Íslandi og eins og Jón Heiðar 

(2010) segir þá er enginn annar á Íslandi til að sjá um eftirlitið en vandamálið er að 

Siglingastofnun veit lítið um flúðasiglingar. Flúðasiglingar heyra undir þá þar sem að í 

þeim eru notaðir bátar og Siglingastofnun á að hafa eftirlit með öllum bátum á Íslandi. Jóni 

Heiðari (2010) finnst eftirlit með flúðasiglingum ekki ganga upp eins og það er í dag. 

Siglingastofnun ætti ekki að hafa eftirlit með uppblásnum bátum í ám og vötnum, þeirra 

hlutverk er að fylgjst með stórum skipum á hafi úti. Eins og þetta er í dag þá segir Jón 

Heiðar Siglingastofnun það sem þeir þurfa að vita um flúðasiglingar og með því er hann í 

raun orðinn einræðisherra í flúðasiglingum á Íslandi eins og hann sjálfur sagði. Svona 

gengur þetta aldrei upp samkeppnislega séð. Eins og kom fram að framan þá finnist Þóri 

(2010) nægja að Jón Heiðar segi sér hvernig flúðasiglingar virka. Þór hjá Siglingastofnun á 

að sjá um reglugerð og eftirlit en hefur ekki prófað flúðasiglingar sjálfir.   

 Guðmundur (2010) segir að allt sem fyritækið Arctic Adventures sé að gera þróist 

og breytist á hverju ári og það þurfi ekki að vera meiri reglur eða eftirlit frá ríkinu. Það er í 

raun engin fyrirmynd af fyritækinu og starfseminni, hún þróist frá ári til árs og það hafi 

gengið vel hingað til. Stjórnvöld ættu í raun ekki að hafa meiri afskipti af starfseminni og 

eftirlitinu því þau skortir alla faglega þekkingu um málið. Ef stjórnvöld vilja setja stífari 

reglur þá þyrfti að fá einhvern utanaðkomandi, menntaðan og reyndan í ævintýraferðum til 

að semja reglur og kröfur. Eins og Guðmundur (2010) sagði að þá gengur aldrei upp að 

maður sem hefur setið inn á stofnun allt sitt líf komi og ætli að kenna reyndum 

leiðsögumönnum hvernig flúðasiglingar virka.  

 

4.4 Menntun leiðsögumanna 

Engar reglur eru til um menntun leiðsögumanna á Íslandi samkvæmti Jóni Heiðari (2010). 

Menntun starfsfólks er eitthvað sem fyritækin sjá alveg um sjálf og stjórnvöld hafa ekki 

sett neinar reglur eða hafi eftirlit með því. Á Íslandi er boðið upp á leiðsögumanna nám og 

það er góður grunnur í allri leiðsögn. Fólk fær góða kunnáttu í rútuleiðsögn eins og Jón 

Heiðar (2010) kallaði það. Ótrúlegt er að sjá að þrátt fyrir alla þá ferðamenn sem koma til 



 19

landsins sé námskerfi í ferðaþjónustu alveg óbreytt frá upphafi. Eins og Jón Heiðar (2010) 

segir að ferðaþjónusta á Íslandi er frekar ný og þrátt fyrir gífurlega aukningu á 

ferðamönnum á Íslandi er ekkert er búið að gera í íslensku námskerfi til að laga það að 

þessum fjölda og breytingum. Ef það væri hægt að ráða til sín fagmenntaða leiðsögumenn 

þá mundu fyrirtækin gera það.  

 Helena (2010) tekur einnig fram að í dag sé ekkert eftirlit með kunnáttu eða 

þekkingu leiðsögumanna í ferðum. Þó er búið að leggja fram frumvarp um að breyta lögum 

númer 73/2005 um að þeir sem bjóði upp á ferðir þurfi að sýna fram á að þeir hafi 

þekkingu og starfsreynslu á því sviði. Lagt er til að umsækjendur þurfi að búa yfir 

nægjanlegri þekkingu eða starfsreynslu til að geta gengt starfi sínu á góðan hátt. 

 Jón Heiðar (2010) og Jökull Bergmann (hjá Glacier Guides og Bergmenn Mountain 

Guides) reyndu að koma á samtarfi við Háskólann á Hólum um nám í 

ævintýraferðamennsku. Skólinn og Jón Heiðar höfðu ekki  sömu hugmyndir um námið svo 

þetta gekk ekki upp. Flúðasiglinga námskeiðið hjá Arctic Adventures er fimm dagar en 

Háskólinn á Hólum vildi hafa tveggja ára nám í flúðasiglingum. Jón Heiðar vildi hafa nám 

svipað og í Nýja sjálandi og segir að þar sé hægt að fara í nám í ævintýraferðamennsku (e: 

Adventure Tourism). Þá útskrifast fólk með góðan grunn í flestum ævintýraferðamennsku 

greinum. Eftir námið ákveður fólk sjálft í hverju það sérhæfir sig. Jón Heiðar (2010) telur 

námið á Íslandi tvímælalaust eiga eftir að breytast en það eru mörg ár í það. Í dag sjá 

fyritækin alveg sjálf um að mennta sína leiðsögumenn. Sem dæmi þá er apríl mánuður hjá 

Arctic Adventures er undirlagður í námskeiðum og þjálfun á nýjum leiðsögumönnum fyrir 

sumarið. Menntun og þjálfun starfsfólks er eitthvað sem fyrirtækin ákveða sjálf og án 

afskipta stjórnvalda.  

 Jón Heiðar (2010) heldur árlega námskeið fyrir nýja leiðsögumenn í 

flúðasiglingum. Það er mikið til byggt á gömlum grunn sem var gerður 1997 frá 

flúðasiglingafyritækinu Bátafólkið. Bátafólkið voru einskonar frumkvöðlar í 

ævintýraferðamennsku á Íslandi en þeir hófu siglingar niður Hvítá fyrir 27 árum síðan. Jón 

Heiðar (2010) segist hafa endurskoðað flúðasiglinganámið á hverju ári og alltaf bætt við 

það og breytt. Fyrir 10 árum síðan var námskeiðið tveir dagar og í dag er það fimm dagar.  

Í dag er kennt eftir reglum frá International Rafting Federation (IRF) en það eru 

alheimssamtök fyrir flúðasiglingar í heiminum. Jón Heiðar (2010) hefur engin alþjóðleg 

kennsluréttindi, hann hefur meira en áratug í reynslu í flúðasiglingum og mikla 

starfsreynslu. Í vor fær hann aðila til landsins frá samtökum sem heita White Water 
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International (WWI) sem eru samtök samþykkt af IRF. Aðilar frá þeim koma í vor og taka 

út námskeiðið og námið sem Jón Heiðar heldur og hæfileika hans til að kenna. Með því er 

hann samþykktur af WWI sem þýðir að Jón Heiðar verður farinn að kenna eftir 

alþjóðlegum stöðlum. Þá verða flúðasiglingar á Íslandi komnar á alþjóðlega staðla í fyrsta 

skipti. Jón Heiðar (2010) vill hafa sína starfsemi 100% og hans takmark er að 

ferðaþjónustuaðilar geti treyst því að starfsemin sé eftir stöðlum og standist kröfur eins og 

eru í heiminum í dag. 

 Jón Heiðar (2010) segir að hingað til hafi leiðsögumenn í ferðum aðeins fengið 

þjálfun í tæknilegum atriðum en mannlega hliðin hefur orðið útundan í þjálfunarferlinu. 

Leiðsögumenn eru afar misjafnir og þróa sjálfir sína eigin tækni í mannlegum samskiptum 

og læra þau best af reynslunni. Mannlega hliðin er eitthvað sem verður bætt inn í 

þjálfunarferlið á næstu árum.  

 

 4.4.1 Hverju fara leiðsögumenn eftir í ferðum 

Eftir viðtölin við Jón Heiðar og Guðmund sást að leiðsögumenn í ævintýraferðum á Íslandi 

vinna mikið upp á eigin spýtur, reynsla skiptir gífurlegu máli, mun meira en menntun í 

leiðsögn. 

 Guðmundur (2010) fór á fyrsta námskeiðið sem leiðsögumaður fyrir sjö árum síðan 

og er núna að hefja sitt sjöunda sumar sem leiðsögumaður í flúðasiglingum og segist hann 

hafa þjálfað sína hæfileika í leiðsögn sjálfur út frá því. Hann hefur sótt ýmis námskeið 

tengd ævintýraferðamennsku og fengið góða þjálfun í öllum tæknilegum atriðum og 

skyndihjálp en hann hefur ekki fengið neina þjálfun í mannlegum þáttum. Guðmundur talar 

um að reynslan skipti mestu máli í starfinu, hann hefur verið í útivist og ævintýraferðum 

allt sitt líf svo hann hefur gífurlega reynslu af slíkum ferðum. Til að verða leiðsögumaður í 

ævintýraferðum þá þarf fólk að sýna fram á að það geti þetta og sé traustsins vert. Það eru 

ekki allir sem geta orðið góðir leiðsögumenn í ævintýraferðum, fólk fær ákveðið margar 

æfingaferðir og þá sést hvort að það geti unnið við þetta eða ekki.  

 Hræddir eða stressaðir viðskiptavinir koma iðulega í ferðir þá nær Guðmundur 

(2010) oftast að róa þá niður, talar við þá og útskýra hvað sé að gerast. Misjafnt er eftir 

leiðsögumönnum hvernig þeir taka á þannig fólki og hver og einn þróar í raun sína tækni. 

Guðmundur (2010) sagði að hann hefur lent í því að þurfa að stoppa flúðasiglinga bát í 

miðri á og öskra á fólk og segja því að taka sér tak. Aðal atriðið er að ná að sannfæra fólk 
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um að treysta sér.  Eins og Guðmundur (2010) segir „Ég er leiðsögumaðurinn og fólk þarf 

að geta treyst mér, en ég þarf líka sjálfur að hafa sjálfstraust til að geta komið fólkinu niður 

af jöklinum eða niður ánna. “ 

 Jón Heiðar (2010) segir að hjá fyritækinu hans séu allir leiðsögumenn með 

sjúkrakassa með sér í ferðum og ef slys kemur upp í ferð þá eru það leiðsögumennirnir 

sjálfir sem þurfa að kunna að fást við það. Það er ákveðin verkáætlun í sjúkrakössunum þar 

sem búið að lista niður þau atriði sem þarf að gera ef alvarlegt slys verður. Tölfræðin segir 

að því fleiri viðskiptavinir sem koma í ferðir aukast líkurnar á stóru eða alvarlegu slysi eða 

jafnvel að einhver deyji. Á teikniborðinu er að halda öryggisdag fyrir alla leiðsögumenn 

hjá Arctic Adventures til að undirbúa þá betur fyrir mögulega hættu.  

 Guðmundur (2010) segir að ef slys verður í ferð þá eru allir leiðsögumenn með 

verkferla í sjúkrakassa. Þar er skipt niður hvað á að gera eftir alvarleika slyssins en lítið er 

farið beint eftir því, leiðsögumenn hafa allir lesið verkferlana yfir og eiga að kunna þá. 

Guðmundur (2010) segir að námskeiðið Skyndihjálp í óbyggðum hafi hjálpað mest í 

slysum sem hann hefur orðið vitni að. Það er ekki skylda að fara á það námskeið. 

Síðastliðið sumar varð Guðmundur vitni af alvarlegu slysi þegar maður brotnaði á baki í 

ferð hjá þeim í Hvítá. Allt gekk eins og í sögu og strax var hringt á sjúkrabíl. Guðmundur 

(2010) telur að það sé fyrst og fremst reynslan og samskiptahæfileikar hans og hinna 

leiðsögumannana sem hafi skip mestu máli í hvað allt gekk vel.  Það voru um 110 manns í 

ferðinni og lítill hluti þeirra varð var við að eitthvað hefði komið fyrir.  

 Ýmis atriðið þarf að athuga áður en haldið er af stað í ævintýraferð. Guðmundur 

(2010) segir að það sé mismunandi eftir ferðum hvað þarf að athuga, veður, búnað og 

fleira. Hann hefur sjálfur sett sér þá reglu að mæta um klukkutíma fyrir ferð til að fara yfir 

öll atriði. Guðmundur sjálfur hefur lært af reynslunni hvað þurfi að athuga fyrir hvaða ferð 

og segir hann að það sé mismunandi eftir leiðsögumönnum hvernig þeir hagi því.  

 Jón Heiðar (2010) segir að áður en ferð hefst ber leiðsögumönnum að fara með 

svokallaða öryggisræðu fyrir viðskiptavini. Þar er farið yfir hvernig ferðin er, hvað ber að 

varast og almennt hvernig fólk á að haga sér í ferðinni. Guðmundur (2010) tók fram að 

öryggisræðan sé mismunandi eftir ferðum, lítil hætta sé í snorkeling ferð í Silfru en 

töluvert meiri hætta í flúðasiglingaferð og í jöklaferð. Öryggisræðan er  byggð á eigin 

reynslu af ferðunum og frá öðrum leiðsögumönnum. Engin stöðluð öryggisræða er til fyrir 

hverja ferð, leiðsögumenn kynna allt sem getur gerst og hvernig fólk á að haga sér og er 
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ræðan byggð á eigin reynslu leiðsögumannanna. Jöklaferðir og flúðasiglingar eru mun 

hættulegri og meira sem ber að varast en í gönguferð eða  í sneling.  

 

4.5 Hættur í ævintýraferðamennsku á Íslandi  

Jón Heiðar (2010) segir líkur á alvarlegu slysi aukist eftir því sem fleiri komi í ferðir og að 

reikna megi með að einn af hverjum 1000 sem taki þátt í ævintýraferðum slasist og þá 

sérstaklega í flúðasiglingum. Síðastliðið sumar fóru þeir með 9000 manns í flúðasiglingar 

og það voru nokkur smávægileg slys og tvö alvarlegri þar sem sjúkrabíll þurfti að sækja 

fólkið.  

 Það sem af er árinu 2010 hafa að minnsta kosti þrjú alvarleg slys orðið í náttúru 

Íslands. Þann 30 janúar féll kona og barn ofan í sprungu á Langjökli. Þau voru hluti af hóp 

sem var í jeppaferð á jöklinum. Um 100 björgunarsveitarmenn og læknar tóku þátt í 

björgunaraðgerðum. Sprungan sem þau féllu niður um var um 20 metra djúp og var konan 

látin þegar að björgunarsveitin kom að henni en sonur hennar var með meðvitund (mbl.is, 

2010a) 

 Þann 6 apríl fundust karlmaður og kona látin eftir að leitað hafði verið að þeim í 

um sólarhring. Þau höfðu farið í átt að gosstöðvunum á Fimmvörðuhálsi en villst á leiðinni 

til baka. Umfangsmikil leit var sett í gang af fólkinu. Hátt í 300 björgunarsveitarmenn voru 

kallaðir út til að leita af fólkinu eftir að ættingjar þess höfðu samband við lögreglu. Þau 

voru þrjú í ferðinni, tvær konur og einn karlmaður. Önnur konan fannst á lífi en 

karlmaðurinn og ein konan fundust látin skammt frá bifreiðinni (mbl.is. 2010b). 

 Það mál sem fékk hvað mesta umfjöllun var þann 14. febrúar þegar mæðgin frá 

Skotlandi týndust á Langjökli. Hátt í 300 björgunarsveitarmenn tóku þátt í leitinni við 

mjög erfiðar aðstæður í slæmu veðri. Þau urðu viðskila við hóp sem þau voru með í 

vélsleðaferð (mbl.is, 2010c). Hópurinn lenti í afar slæmu veðri og ákveðið var að snúa við 

þegar einn sleðinn í ferðinni varð viðskila við hópinn skömmu áður en komið var niður af 

jökli. Ekið er með ferðahópa eftir fyrirfram ákveðnum leiðum með aðstoð leiðsögutækja en 

líklegt er að konan hafi misst stjórn á sleða sínum og beygt frá leiðinni (mbl.is, 2010d). 

Betur fór en á horfðist og fundust skosku mæðginin eftir langan tíma á jökli. Konan var 

kalin á annari hendi en sonur hennar vel á sig kominn (mbl.is, 2010d). 

 Vélsleðaleigan er fyrirtæki sem starfrækir vélsleðaferðir á Langjökli fyrir 

ferðamenn og mæðginin voru í ferð hjá þeim þegar þau týndust. Málið fékk gífurlega 
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umfjöllun í öllum fjölmiðlum landsins og fékk Vélsleðaleigan harða gagnrýni og út frá því 

myndaðist umræða um eftirlit með ævintýraferðum. 

 Þrátt fyrir þetta slys þá hafa stjórnvöld ekki sett neinum vélsleðafyrirtækjum eða 

starfrækjendum ævintýraferða á Íslandi strangari reglur með öryggi í ferðum. 

Vélsleðaleigan er með ferðaskipuleggjenda leyfi og er það eina leyfið sem þeir þurfa að 

sækja  um til að vera með starfsemi sína. Engar reglur eru um búnað á sleðunum eða 

menntun leiðsögumanna. Allar reglur og kröfur sem fyrirtækið fer eftir eru reglur sem þeir 

setja sér sjálfir. Allir leiðsögumenn fyritækisins eru með margra ára reynslu af jöklaferðum 

og vélsleðum þó svo þeir hafi ekki sótt neina sérstaka menntun tengda ferðamennsku eða 

leiðsögn. Þeim er skylt að fara með kynningu eða ákveðna öryggisræðu fyrir þáttakendur 

áður en ferð hefst þar er fólki sagt að fylgja eigi ákveðnum leiðum og eru þeir mjög 

strangir á því að fólk sé í beinni röð og sé ekki að keyra út fyrir merktar leiðir (Þorgils 

Nikulás Þorvarðarson, annar eigandi Vélsleðaleigunnar, munnleg  heimild 30. Mars 2010). 

Öryggisræðan sem leiðsögumenn fara með byggist mikið til á reynslu hvers og eins of 

vélsleðum og jöklum. Kynnt er hvernig sleðinn sjálfur virkar, bil á milli sleða, 

veðurbreytingar svo eitthvað sé nefnt. Allir starfsmenn hafa gífurlega reynslu. Gylfi annar 

eigandinn er í björgunarsveitinni og fáir hafa jafn mikla reynslu af vélsleðum í 

ferðaþjónustu eins og  Þorgils. Nefndin sem sett var á fót eftir slysið hafði samband við 

eigendur Vélsleðaleigunnar og fékk þá með sér á fund en lítið hefur heyrst í þeim eftir það. 

Afar jákvætt er að slík nefnd sé sett á fót því ekkert eftirlit er um ferðamál en stjórnvöld 

geta ekki sett reglurnar, fólk með reynslu verður að koma að málinu.  (Hafdís Bridde, 

leiðsögumaður Vélsleðaleigunnar, munnleg heimild, 24. mars 2010).  

Hafdís (2010) tók þó fram að henni fyndist skrítið hvað þetta mál, mæðginin sem týndust, 

hafi fengið gífurlega umfjöllun á Íslandi. Það hafi verið banaslys á vélsleða fyrir nokkrum 

árum síðan en enginn viti af því nema þeir sem voru staddir á jöklinum á þeim tíma. Sömu 

sögu er að segja um banaslys sem var á fjórhjóli í haust afar fáir viti að það hafi gerst.  

Rannsakandi reyndi að leita eftir upplýsingum um þessi banaslys en fáir höfðu heyrt af 

þeim og eftir leit á fréttamiðlum á veraldarvefnum fannst lítil klausa um fjórhjólaslysið á 

einum vefnum.  
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4.6 Hverju er ábótavant í ævinýraferðamennsku á Íslandi? 

Allir viðmælendurnir nema Guðmundur voru sammála um að eftirlit með ævintýraferðum í 

dag væri ekki nægilegt og þyrfti að bæta. Í raun vantar allt eftirlit en sem betur fer hafa 

fyritækin sjálf sett sér reglur og kröfur til að fara eftir svo starfsemi þeirra sé í lagi. 

Guðmundi (2010) fannst eftirlit með ferðunum nægilegt þar sem stjórnvöld skortir 

þekkingu, starfrækjendurnir sjálfir hafa mesta þekkingu og hingað til hefur gengið vel að 

þeir sjái um sínar reglur sjálfir.  

 Helena (2010) segir að aðal vandamálið í dag sé að finna hver eigi að taka það að 

sér að semja reglurnar. Eftirlit með ævintýraferðum á Íslandi er ekki nægilegt eins og það 

er í dag, en umræðan hefur komið upp áður en spurningin er hvers eðlis eftirlitið eigi að 

vera og hver eigi að sjá um það. Öryggi ferðamanna þarf að vera tryggt í ferðum en skoða 

þarf betur hvaða leiðir eru færar í að tryggja öryggi þeirra. 

 Jón Heiðar (2010) segir að það þurfi að vera meira eftirlit með ævintýraferðum. 

Með flúðasiglingarnar þá sé Siglingastofnun eina stofnunin sem eigi að sjá um það, en þá 

skortir þekkingu til að geta séð um eftirlitið. Jón Heiðar (2010) talar um að fyrirtæki sem 

selja jeppaferðir á Íslandi eru mörg ekki að fylgja neinum kröfum hvorki þeim nýsjálensku 

eða kanadísku, þeir geta farið með fólk upp á jökul án þess að fylgja neinum reglum og er 

það eitthvað sem þarf að koma í veg fyrir sem fyrst áður en skaði hlýst af. 

 Helena (2010) talar um að nefnd hafi verið sett á fót á vegum iðnaðarráðuneytisins 

og er henni ætlað meðal annars að skoða eftirlits-, gæða- og öryggismál í ferðaþjónustu og 

það eigi að vera má meira samstarf við fyrirtækin sjálf við gerð reglugerðarinnar. Engar 

reglur hafa verið um búnað, leiðsögumenn eða öryggismál en miklar vonir eru bundnar við 

nýju reglugerðina. Þessi vinna fór í gang eftir slysið á Langjökli fyrr í vetur þegar skosku 

mæðginin týndust. Þetta er í fyrsta skipti sem hugað er að því að setja reglur og kröfur í 

ævintýraferðum á Íslandi. Ekkert aðgengilegt efni er um nefndina fyrir almenning en 

Helena er formaður nefndarinnar. Auk Helenu sitja í nefndinni Guðrún Þorleifsdóttir frá 

iðnaðarráðuneytinu, Gunnar Valur Sveinsson frá Samtökum ferðaþjónustunnar, Jón Þ. 

Einarsson endurskoðandi og Hildigunnur Hafsteinsdóttir frá Neytendasamtökunum. 

Nefndin var upphaflega skipuð til að skoða þrjá þætti í lögum um skipan ferðamála: meta 

hvort rétt sé að leggja fram tillögur um breytingu á lögum númer 73/2005 um skipan 

ferðamála hvað varðar útreikning tryggingarfjárhæðar, skoða og leggja fram tillögur að 

breytingum um nýtt fyrirkomulag vegna trygginga og svo skoða hvort gera þurfi frekari 

breytingar á lögunum um skipan ferðamála og leggja fram tillögur þess efnis.  
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 Eftir slysið á Langjökli var nefndinni einnig falið að skoða öryggismál í 

ferðaþjónustu og gera tillögu til úrbóta. Nefndin hefur kallað til sín fagaðila úr 

ferðaþjónustunni og segir Helena að þau muni fá aðila í lið með sér með sérþekkingu á 

áhættusömum ferðum. Verið er að vinna í málinu en um stórt og viðamikið mál er að ræða.  

 Jón Heiðar (2010) óttast að þetta verkefni eigi eftir að lognast út af þó hugmyndin 

sé góð. Þetta er stórt verkefni og fólkið sem að kemur að því hefur ekki kunnáttu eða 

þekkingu til að sinna því þá verður það ekki gert almennilega. Hugmyndin er að fá inn 

fulltrúa frá hverri og einni grein og svo á að setja reglur út frá því. Þeir sem eru í 

iðnaðinum eiga frekar að setjast niður og skrifa reglurnar sjálfir og miða þá við reglur úti í 

heimi. Það er mikið af góðum reglum og kröfum út í heimi eins og breska kerfið, 

kanadíska kerfið, nýsjálenska kerfið og fleira sem hægt er að fara eftir og innleiða til 

Íslands. 
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5 Umræður og ályktanir 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að lítið sem ekkert eftirlit er með ævintýraferðamennsku 

á Íslandi. Starfrækjendur ævintýraferða og leiðsögumenn setja að mestu sínar eigin reglur 

sjálfir af eigin frumkvæði og byggjast þær mest á reynslu sinni. Ævintýraferðir fara að 

mestu fram í náttúrunni og ýmsar hættur leynast í náttúru Íslands því er nauðsynlegt að 

hafa eftirlit með ferðunum af einhverju tagi.  Fagaðilar með sérþekkingu á greinunum 

þurfa að koma að því að semja reglurnar. Til að hægt sé að setja reglur um ævintýraferðir 

þarf að byrja á að skilgreina hvað ævintýraferðir eru og niðurstöður þessarar rannsóknar 

sýna að hugtakið ævintýraferðamennska er ekki vel skilgreint á Íslandi. 

Samgönguráðurneytið (2006) hefur skilgreint flest hugtök tengd ferðamennsku en 

ævintýraferðamennska er ekki að finna á þeim lista. Helena sagði að engin skilgreining á 

ævintýraferðamennsku hafi verið gefin út af Ferðamálastofu. Eins og Guðmundur og Jón 

Heiðar segja þá er misjafnt á milli manna hvað telst vera ævintýri. Tengist það 

skilgreiningu Buckley á ævintýraferðamennsku að ævintýraferðamennska séu ferðir með 

leiðsögn, aðdráttaraflið eru athafnir utandyra þar sem náttúran spilar stóran þátt í. Sérstaks 

útbúnað er krafist og ferðin er spennandi fyrir viðskiptavininn (Buckley, 2007).  

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að ferðamenn í ævintýraferðum eru allir hópar 

fólks og á öllum aldri. Jón Heiðar sagði að fólk væri oftast á eigin vegum og að yngra fólk 

væri í meiri hluta en Guðmundir sagði að eldra fólk kæmi ekkert síður í ferðir. 

Ævintýraferðir fara einnig fram í náttúrunni og í litlum hópum eins og Jón Heiðar tók 

fram. Ferðamenn í ævintýraferðum falla því undir formgerðaflokkun Plog (1974), það má 

segja að þeir séu svokallaðir brautryðjenda (e: Allocentrics), ferðamenn sem eru tilbúnir að 

taka áhættu, gera oft sína eigin ferðaáætlun, ferðast einir eða í litlum hópum og forðast 

staði sem eru vinsælir af ferðamönnum. 

 Niðurstöður sýna að starfrækjendur ævintýraferða þurfi einungis að sækja um eitt 

leyfi. Samkvæmt lögum um skipan ferðamála (2005) þurfa allir sem selja ferðir eða eru að 

sjá um ferðir þurfa að sækja um annað hvort ferðaskipuleggjenda- eða ferðaskrifstofuleyfi 

og samkvæmt Jóni Heiðari er eina sérleyfið sem sækja þarf um tengt flúðasiglingum. Eins 
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og Helena segir þá er ekkert eftirlit með því að um þessi leyfi sé sótt það sé á ábyrgð 

fyrirtækjanna sjálfra. 

 Niðurstöður sýna að ævintýraferðum fylgir áhætta og fyrirtæki sem starfrækja 

ævintýraferðir bera þá skyldu að bjóða upp á örugga upplifun fyrir viðskiptavini. Áhætta í 

ferðunum á ávallt að vera vel kynnt fyrir þáttakendum áður en þeir taka þátt í ferðinni eins 

og Morgan & Fluker (2003) koma inn á. Ævintýraferðir byrja alla jafna á ræðu frá 

leiðsögumanni um öllu öryggisatriði sem ber að fara eftir, einnig útskýra ferðina sjálfa og 

allan búnað sem er meðferðis. Helena segir að ákveðið eftirlit er í því að tryggja að 

ferðamenn séu meðvitaðir út í hvað þeir eru að fara þega þeir fara í ævintýraferðir og láta 

þá vita af hættunni (Morgan & Fluker, 2003). Ævintýraferðir hjá Arctic Adventures og 

Vélsleðaleigunni hefst alltaf á öryggisræðu, þó svo að leiðsögumennirnir  Guðmundur og 

Hafdís segja að það sé ekki til nein ákveðin ræða, hún byggist meist á reynslu hvers og 

eins af ferðunum. 

 Niðurstöður sýna að starfsmenn fá góða tæknilega þjálfun en þjálfun í að lesa 

viðskiptavinina sjálfa er ábótavant. Jón Heiðar segir að menntun starfsfólks sé eitthvað sem 

fyrirtækin sjái alveg um sjálf og Guðmundur segist hafa þjálfað sína leiðsöguhæfileika 

sjálfur út frá þeim námskeiðum sem hann hefur sótt og þeirri reynslu sem hann hefur. 

Palmer (2002) kemur inn á að  fólk sé algjörlega upp á leiðsögumanninn komið og setji líf 

sitt í hendur hans. Leiðsögumaðurinn sem gefur sig út á að vera reyndur og hafa 

sérþekkingu á ferðinni.  

 Mikilvægt er að starfsfólk í ævintýraferðum sé bæði með góða færni í tæknilegum 

atiðum í ferðinni sjálfri og líka í að stjórna fólkinu (Morgan & Fluker, 2003). Jón Heiðar 

segir að leiðsögumenn í ævintýraferðum hjá honum fái góða þjálfun í öllum tæknilegum 

atriðum ferðanna. Mannlega hliðin sé í dag upp á leiðsögumanninn sjálfan komið þó það 

eigi eftir að breytast í komandi framtíð. Þorgils (2010) sagði að leiðsögumenn hjá þeim fái 

enga sérstaka kennslu eða menntun, allir hafa góða reynslu af  jöklum og vélsleðum og það 

sé það sem skiptir máli. Guðmundir sagði að hver og einn þrói með sér sína eigin tækni í 

að fást við viðskiptavinina sjálfa. Augljóst er að þjálfun í allri mannlegri færni er ekki 

nægileg eins og Morgan og Fluker koma inn á Starfsemis/athafna stjórnun (e: Activity 

Management). Það krefst þess að stjórnendur og leiðsögumenn séu þjálfaðir bæði 

tæknilegri sérhæfingu og í samskiptum (e: hard and soft skills). Nauðsynlegt sé að kunna 

að lesa úr þáttakendum ferðanna því þáttakendur upplifa ferðina hver á sinn hátt. 
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 Jón Heiðar segir að því fleiri sem komi í ferðir því meiri líkur séu á alvarlegu slysi 

og ef slys verður sé ákveðið verkferla plan í öllum sjúkrakössum. Guðmundur sagði þó að 

hann hafi ekki notað það plan, reynslan sé það sem skipti mestu máli. Augustin (1995) 

kom með tillögu að áhættustjórnun (e: Crisis Management). Hann lagði til að henni yrði 

skipt niður í sex þrep; að forðast hættuástand, undirbúningur við stjórnun hættuástands, 

þekkja hættuástandið, hafa hemil á hættuástandinu, finna lausn á hættuástandinu og að 

lokum hagur eða lærdómur af hættuástandinu. Áætlun sem þessi ætti ekki að vera erfitt að 

búa til og gæti hjálpað mikið ef að hætta eða slys verður í ferð.  

 Sjá má að Nýja Sjáland er komið langt á undan Íslandi í allri 

ævintýraferðamennsku. Í kringum 1990 fór nefnd um Ævintýraferðamennsku í Nýja 

Sjálandi að þróa gæða kröfur í ferðamennsku og ávinningur af því að koma með kröfur 

sem þessar var að loks var komin einn ákveðinn staðall fyrri hverja grein ævintýraferða 

(Tourism Industry Association New Zealand, 2010). Ísland er langt á eftir Nýja Sjálandi 

eins og Þór segir þá var fyrst á síðast ári, 2009, farið að hugsa um reglur í flúðasiglingum á 

Ísland þegar Siglingastofnun fór að skoða málin. Eins og Helena bendir á þá var fyrst nú í 

vetur, 2010, farið að hugsa um reglur í öðrum greinum með því að setja á fót nefnd á 

vegum iðnaðarráðuneytisins. Jón Heiðar óttast þó að þetta verkefni eigi eftir að lognast út 

af þó hugmyndin sé góð. Fólkið sem að kemur að skortir kunnáttu og þekkingu til að sinna 

því  og þá verður þetta ekki gert almennilega. Helena tók þó fram að þau fái fólk með 

sérþekkingu í lið með sér, fólk úr hverrri grein fyrir sig sé kallað á fund með nefndinni en 

Jón segir að frumkvæðið þurfi að koma frá fagaðilunum. Rannsakanda kom þó á óvart 

hvað lítið var vitað um þessa nefnd og erfitt var að fá upplýsingar um hana. Helena, Jón 

Heiðar og Guðmundur eru öll sammála um að fólk með sérfræðiþekkingu þurfi að koma að 

því að semja reglurnar og kröfurnar í greininni. Guðmundur segir að stjórnvöld eiga ekki 

að hafa meiri afskipti af starfseminni og eftirlitinu en þau gera í dag því þau skortir 

einfaldlega þekkingu á málunum. Ef þau vilja setja harðari reglur þá þyrfti að fá einhvern 

utanaðkomandi, menntaðan og reyndan í ævintýraferðum til að semja reglur. Jón Heiðar 

segir að margar kröfur eru til um ævintýraferðamennsku í heiminum en Ísland hefur ekki 

tileinkað sér einn ákveðinn staðal til að fara eftir. Fyrirtækin sjálf hafa flest ákveðið hvert 

fyrir sig hvaða kröfur þau vilja nota. Tvö stærstu fyritækin Arctic Adventures og Íslenskir 

fjallaleiðsögumenn þurfa að setjast niður og semja reglurnar. Þau þurfa að taka það besta 

úr því sem þau nota í dag og aðlaga það að Íslandi. Á Nýja Sjálandi þá eru það fagaðilarnir 

sjálfir sem semja staðla fyrir hverja grein fyrir sig. Eins og Jón Heiðar segir þá hefur Ísland 
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alla burði til að vera ákveðinn ævintýraferða áfangastaður með alla ósnertu náttúruna en 

allt skipulag þarf að vera í lagi svo ekki fari illa. Því er mikilvægt er að fagaðilar með 

mikla reynslu komi að reglugerðunum. Viðmælendur voru sammála um það að 

ævintýraferðir á Íslandi eigi eftir að aukast mikið í framtíðinni og allt eftirlit og staðla og 

kröfur þurfi að bæta til muna.  

 Buckley (2006) tekur fram að eitt af mikilvægustu atriðunum í reglugerðum um 

ævintýraferðir ætti að huga að náttúrunni. Íslensk fyrirtæki eru farin að hugsa að náttúrunni 

og farin að vera verðlaunuð fyrir það eins og Íslenskir Fjallaleiðsögumenn hlutu á síðasta 

ári umhverfisverðlaun Ferðamálastofu fyrir sjálfbærni í ferðum sínum (Íslenskir 

fjallaleiðsögumenn, á.á). Hjá Arctic Adventures er náttúran þeirra leikvöllur og 

umhverfisstefna þeirra er að þar sem þeir koma á ekki að sjást að þeir hafi verið.  

 Því miður gengu ekki flúðasiglinga skírteinin hjá Siglingastofnun sem skyldi  og ef 

til vill var það skipulagið á bak við þau sem var ekki nógu gott. Cater (2006) kemur inn á 

að nauðsynlegt sé að gott skipulag séu til staðar til að tryggja að skírteinin og öll þjálfun 

uppfylli kröfur til að minnka fyrirsjáanlega hættur. Fyrst núna árið 2010 verða 

flúðasiglingar á Íslandi komnar á alþjóðlega staðla IRF (International Rafting Federation). 

 Við rannsókn sem þessa vakna alltaf upp fleiri spurningar og mál sem áhugavert 

væri að skoða; Hver er saga ævintýraferða á Íslandi og af hverju fá banaslys í 

ferðaþjónustu litla umfjöllun og nánast þögguð niður. Þegar fólk sem týnist á jökli en 

bjargast er það blásið upp í öllum fjölmiðlum landsins og fyrirtækið sem starfrækti ferðina 

fær harða gagnrýni. 
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