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Abstract 
The tourism industry has been growing rapidly in the last few years.  Leisure 

activity is an important part of tourism.  Horse-related tourism has become an 

important part of leisure activity in Iceland as well as in many other countries.  

The Icelandic horse has always been significant for the icelandic nation, both 

for travelling and for labour.  In the last decades, horses have become more 

important as a part of leisure activity.  The first horse rental in Iceland was 

incorporated around 1970. Since then, this branch of industry has been 

developing. Horse-tourism includes horserentals and riding tours, as well as 

horseshows, riding shows, riding contests, service for groups travelling on 

their own horses, historical exhibitions and making and selling souvenirs.   

The topic of this thesis, is the business environment of horserentals and riding 

tour companies in Iceland.  It has not been investigated and an overview is 

needed.  Regulations about leisure companies are quite undeveloped and the 

permit system is not working properly.  However, governments are working 

on these matters and companies are doing their best to give their customers 

service of  the best quality.  Rate of return in Icelandic tourism, is said to be 

poor compaired to other industries.  No profitability study has been made in 

horsetourism in Iceland, but different kinds of studies about external and 

internal business environment of such companies would probably help to give 

them more competitiveness and ability of profitable operation. 

Despite limiting factors in the business environment of horse rentals and riding 

tour companies, this business has a lot of opportunities to work with to make 

their business successful.  The uniqueness of the Icelandic nature, culture and 

the Icelandic horse is something to be worked with along with other factors.   

 

Key words: Horses, rural tourism, business environment, service, quality.   
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Þakkarorð 
Við gerð verkefnis, eins og þess sem hér birtist, kemur sér vel að njóta 

stuðnings frá mörgum aðilum.  Sérstakar þakkir fyrir liðlegheit og gott 

samstarf fá yfirmenn og aðrir starfsmenn Hólaskóla.  Guðrún Helgadóttir 

leiðbeinandi fær þakkir fyrir dyggan stuðning og leiðsögn meðan á ritun 

verkefnisins stóð.  Einnig fær fjölskylda mín þakkir fyrir þolinmæðina.  

Hólum í Hjaltadal 

7. maí 2004 

Ingibjörg Sigurðardóttir 

Tileinkunn 
Ritgerð þessa vil ég tileinka minningu frænda míns Ágústar Magnússonar, 

bónda í Víðinesi í Hjaltadal   (f. 8. ágúst 1895.  d. 3 okt. 1979).  Ágúst var 

tamningamaður góður og mikill dýravinur. 

 

Hesturinn hefur fylgt Íslendingum í gegnum súrt og sætt allt frá upphafi 

byggðar.  Hafa margir fundið hjá sér þörf til að yrkja um þessa sérstæðu 

skepnu, bæði í sorg og gleði. Hestavísur hafa löngum verið í hávegum hafðar 

og eru margar hverjar óður til hestsins, sem lýsir vel hversu marga strengi í 

brjóstum fólks hann snertir.   

 
Eintóm snilld á alla lund, 
en hvað það var gaman. 
Ó, að við mættum yndisstund 
eiga marga saman. 
 
Vekur styrk og veitir frið, 
vonir rætast mínar,  
gegnum taum að tala við  
tilfinningar þínar. 
 
Vel ég finn, mér væri það 
veigamestur auður, 
ef þú gætir gert mig að  
góðum manni Rauður. 
 

Höf. Þorsteinn Guðmundsson 
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Útdráttur 
Ferðaþjónusta er ört vaxandi atvinnugrein víða um heim og ekki hvað síst á 

Íslandi.  Einn af mikilvægum þáttum ferðaþjónustu, er afþreyingin en 

fjölbreytni í afþreyingu er sífellt að aukast.  Hestatengd ferðaþjónusta er einn 

þáttur afþreyingar.  Á Íslandi á slík afþreying sér djúpar rætur í sögu og 

menningu þjóðarinnar.  Fyrstu hestaleigur og hestaferðafyrirtæki á landinu 

voru stofnuð um 1970 og hefur  þjónustuframboð slíkra fyrirtækja, þróast jafnt 

og þétt síðan.  Hestatengd ferðaþjónusta felur þó í sér fleiri þætti, s.s. keppnir 

og mótahald, lifandi hestasýningar, minjagripagerð og sölu, hestaferðir 

Íslendinga á eigin vegum og fleira. 

Ritgerðin fjallar um rekstrarumhverfi hestaleiga og hestaferðafyrirtækja en það 

hefur lítið verið rannsakað og mikið vantar á að yfirlit þar um sé aðgengilegt.  

Hér er því fjallað um helstu þætti í innra og ytra umhverfi slíkra fyrirtækja, 

auk þess sem að velt er upp hugmyndum að áhugaverðum rannsóknarefnum í 

tengslum við greinina.   

Að mörgu leyti er hestatengd ferðaþjónusta lítið mótuð og ýmis verkefni bíða 

þeirra sem að slíkri starfsemi standa.  Til að auðvelda frekari skoðun og þróun 

á starfsemi  hestaleiga og hestaferðafyrirtækja, er SVÓT-greining byrjun. Ljóst 

er að þó að ýmsir veikleikar séu í rekstri fyrirtækjanna og ógnanir séu 

allnokkrar, þá er greinin að mörgu leyti sterk og tækifæri til eflingar og 

þróunar starfseminnar leynast víða.   Því má áætla að framtíð greinarinnar sé 

björt.  Til að tryggja það þarf þó að koma til samstillt átak aðila í greininni og 

hins opinbera. 

Nauðsynlegt er að auka samstöðu innan greinarinnar og almenna fagmennsku 

og gæðaeftirlit.  Einnig að ganga úr skugga um að allir rekstraraðilar hafi 

tilskilin leyfi og að tryggingar séu í góðu lagi.  Umhverfismál og þar með 

reiðleiðir eru einnig þættir sem huga þarf vel að í rekstrinum.  Lagalegt 

umhverfi greinarinnar, s.s. varðandi leyfismál og menntun og hæfnikröfur 

starfsmanna, er enn sem komið er ómótað. Ljóst er því að þörf á rannsóknum 

innan greinarinnar er mikil og áhugavert væri að rannsaka nánar ýmsa þætti í 

innra og ytra starfsumhverfi slíkra fyrirtækja.   

 

Lykilorð: Hestar, ferðaþjónusta, rekstrarumhverfi, þjónusta, gæði. 
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Skilgreiningar hugtaka í verkefninu 

Alferð 

„Er fyrir fram ákveðin samsetning ekki færri en tveggja atriða, þegar ferð er 

seld eða boðin til sölu á heildarverði og þegar þjónustan tekur lengri tíma en 

24 klst eða í henni felst gisting:flutnings,gistingar,annarrar þjónustu við 

ferðamenn sem tekur til verulegs hluta ferðarinnar.  Það telst alferð þótt 

reikningar séu gerðir sérstaklega fyrir hvert atriði.“  (Lög um skipulag 

ferðamála nr. 117. 1994.11. gr.) 

Alhliða hestur 

Hestur sem býr yfir öllum gangtegundum íslenska hestsins, þ.e.fet, brokk, 

stökk, tölt og skeið. 

Fararstjóri (Tour Manager) 

Er sá aðili sem stjórnar ferð fyrir hönd ferðaskrifstofu og tryggir útfærslu 

ferðar.  (Samgönguráðuneytið, 2004, bls. 6) 

Ferðaskipuleggjandi  

Telst félag eða einstaklingur sem skipuleggur ferðir hópa eða einstaklinga 

innan lands, einnig fyrirtæki sem annast móttöku hópa eða einstaklinga og 

skipuleggur fyrir þá dvöl eða frístundaiðju eða fundi og ráðstefnur og þjónustu 

tengda þeim innan lands.  Ferðaskipuleggjandi annast enga almenna 

farseðlaútgáfu til útlanda, hvorki með leiguflugi né áætlunarflugi.  (Lög um 

skipulag ferðamála nr. 117. 1994) 

Ferðaskrifstofa 

Ferðaskrifstofa er fyrirtæki, félag eða einstaklingur sem tekur að sér að veita í 

atvinnuskyni alla almenna þjónustu við ferðamenn, þar með talin skipulagning 

og miðlun ferða, þar með talin alferð, gisting og frístundaiðja, og sala 

almennra farseðla.   (Lög um skipulag ferðamála nr. 117/1994) 

Háönn (High season) 

Sá tími ársins þegar umsvif ferðaþjónustu eru mest á tilteknu svæði.  

(Samgönguráðuneytið, 1996, bls. 16) 
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Höfuðstöð afþreyingarfyrirtækis 

Er aðalstöð þar sem yfirstjórn fyrirtækisins hefur aðsetur.  Starfsstöð er stað- 

og tímabundin stöð sem fyrirtækið nýtir á vettvangi til útfærslu afþreyingar 

hverju sinni sé hún ekki aðalstöð.  (Samgönguráðuneytið, 2004, bls. 7) 

Lágönn  (Low season/Off season) 

Sá tími ársins þegar umsvif í ferðaþjónustu eru í lágmarki. 

(Samgönguráðuneytið, 1996 bls. 16) 

Leiðsögumaður  (Tourist Guide) 

Er sá aðili, sem leiðsegir í ferð á viðeigandi tungumálum og getur einnig verið 

fararstjóri, og skal vera með próf úr Leiðsöguskóla Íslands, næga þekkingu og 

reynslu eða sambærilegt próf frá viðurkenndum skóla. (Samgönguráðuneytið, 

2004, bls. 6) 

Persónuhlíf 

Persónuhlíf er vara sem er hönnuð til þess að íklæðast eða halda á til varnar 

heilsu og öryggi einstaklinga.  Mismunandi kröfur eru gerðar til persónuhlífa 

eftir því í hvaða flokk þær falla þ.e. hvernig vörn þær veita og hver er 

fyrirhuguð notkun þeirra.  Sem dæmi um slíkar vörur má nefna sólgleraugu, 

augnhlífar, hjálma og íþróttahlífar.  (Löggildingarstofa, 2004 A) 

Sérhæfður leiðsögumaður 

 Er sá sem staðist hefur próf frá viðkomandi sérhæfðu sviði Leiðsöguskóla 

Íslands eða sambærilegt próf frá viðurkenndum skóla svo sem 

fjallaleiðsögumaður, svæðisleiðsögumaður eða gönguleiðsögumaður.  

(Samgönguráðuneytið, 2004, bls. 6) 

Sérhæfður starfsmaður í afþreyingarfyrirtæki 

Er sá sem hefur staðist próf af afþreyingarnámskeiði í háskólanum á Hólum, 

Ferðamálaskólanum í MK eða sambærilegt próf frá viðurkenndum skóla eða 

hefur nægilega starfsreynslu að mati Ferðamálaráðs.  (Samgönguráðuneytið, 

2004, bls. 7) 
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Sjálfbær þróun 

Er hugmyndafræði skynsamlegrar langtímanýtingar mannsins á gæðum 

náttúrunnar.  Hún er jafnframt raunsæisstefna í umhverfismálum, sem tekur 

tillit til efnahags- og félagslegra þátta, ekki síður en til verndunar og friðunar 

náttúrufars.  (Samgönguráðuneytið, 2003, bls. 19) 

Skipulagðar afþreyingarferðir 

Er þegar einstaklingar og lögaðilar selja lengri eða skemmri ferðir með 

fyrirfram ákveðnum brottfarartíma, flutningsmáta og leiðsögn. 

(Samgönguráðuneytið, 2004, bls. 6) 

Umhverfisstefna 

Opinber yfirlýsing sem samþykkt er af stjórnendum fyrirtækis um að 

umhverfismál skipi mikilvægan sess í starfsemi þess. Skjalið hefur víðtæk 

áhrif á fyrirtækið enda sé tekið á umhverfismálum á markvissan hátt.   (Elín 

Berglind Viktorsdóttir, Marteinn Njálsson og Oddný Björk Halldórsdóttir, 

2004, bls. 248) 

Valfrjáls afþreying 

 Telst það vera þegar fyrirtæki selur afþreyingu, sem almenningur sjálfur 

stjórnar án sérstakrar leiðsagnar.  (Samgönguráðuneytið, 2004, bls. 6) 

Vottun umhverfisstarfs 

Staðfesting þriðja aðila á umhverfisstarfinu.  Slíkt getur bæði verið aðhald og 

viðurkenning fyrir fyrirtækið auk þess að vera góð trygging fyrir viðskiptavini 

fyrir því að fyrirtækið sé að vinna skv. reglum um umhverfisvernd. (Elín 

Berglind Viktorsdóttir, Marteinn Njálsson og Oddný Björk Halldórsdóttir, 

2004, bls. 249)
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1.   Inngangur 
Skýrsla þessi um hestatengda ferðaþjónustu á Íslandi, er unnin sem 

lokaverkefni við Rekstrardeild Háskólans á Akureyri, vorið 2004.  Verkefnið 

er unnið í góðri samvinnu við Hólaskóla, en þar fer fram kennsla og 

rannsóknir á háskólastigi, bæði á sviði ferðaþjónustu og hrossaræktar og 

reiðmennsku. 

1.1.   Tilurð verkefnis 
Margir samverkandi þættir urðu til þess að þetta efni varð fyrir valinu, þegar 

farið var að huga að gerð lokaverkefnis við Rekstrardeild HA.  Ferðaþjónusta 

er ört vaxandi atvinnugrein, hér á landi sem erlendis.  Aukinn fjöldi 

ferðamanna eykur þörf á afþreyingu, en hestatengd afþreying hefur um árabil 

verið mjög vinsæl hér á landi.  Hins vegar hefur þessi angi ferðaþjónustunnar 

ekki verið skilgreindur nákvæmlega eða rannsakaður svo nokkru nemi.  Margt 

bendir til að umfang hestatengdrar ferðaþjónustu sé töluvert, sem og að mikil 

þörf sé á að aflað sé meiri upplýsinga um greinina en gert hefur verið hingað 

til.  Menntun og reynsla höfundar á sviði hestamennsku og ferðaþjónustu, mun 

einnig hafa haft nokkur áhrif á val viðfangsefnisins. 

1.2. Markmið nema  
Markmið nema með ritun skýrslunnar var að skilgreina hestatengda 

ferðaþjónustu á Íslandi sem atvinnugrein  Einnig að vinna upp yfirlit yfir 

rekstrarlega þætti í innra og ytra starfsumhverfi hestaleiga og 

hestaferðafyrirtækja sem leitt gætu til afmörkunar frekari rannsóknarefna sem 

og til aukins skilnings á starfsemi slíkra fyrirtækja.    

1.3.  Efni skýrslu 
Í verkefninu er lítillega fjallað um hagrænt gildi ferðaþjónustu á Íslandi og þátt 

afþreyingar í ferðaþjónustu,  einnig fjallað um hvaða þættir geti talist 

hestatengd ferðaþjónusta hér á landi. Stærstur hluti verkefnisins er umfjöllun 

og úttekt á rekstrarlegum þáttum í starfsumhverfi hestleiga og 

hestaferðafyrirtækja.  Fjallað er um þætti í innra umhverfi, eins og fyrirtækin 

sjálf, uppbyggingu þeirra og starfsemi, áætlað umfang ákveðinna þátta, 
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öryggismál, starfsmannamál, þjónustugæði, markaðsmál og nýsköpun vöru og 

þjónustu.  Í umfjöllun um ytra starfsumhverfi er m.a. fjallað um lög og 

reglugerðir, leyfisveitingar, fjármögnun og styrki, tryggingar, skatta, 

umhverfismál, reiðvegi og félagskerfi ferðaþjónustu og hestamennsku.    Gerð 

er SVÓT-greining á hestaleigum og hestaferðafyrirtækjum sem byggir á efni 

skýrslunnar.  Auk þess er komið lítillega inn á nokkur tækifæri varðandi aukna 

nýtingu á afurðum hestsins í ferðaþjónustu.  Í lokin veltir höfundur fyrir sér 

framtíðarsýn greinarinnar út frá þeim atriðum sem fjallað hefur verið um í.  

Helstu niðurstöður eru svo kynntar í lokin.   

1.4.  Heimildaöflun og vinnsla skýrslu 
Við gerð skýrslunnar var víða leitað fanga varðandi heimildir, bæði skriflegar, 

munnlegar og á vefsíðum.  Ein af ástæðum þess, hversu víða var leitað 

heimilda, var að ekki reyndist vera til neitt heildstætt rit um hestatengda 

ferðaþjónustu á Íslandi.  Einnig er ljóst að því víðar sem leitað er fanga 

varðandi efni, því stærri og nákvæmari heildarmynd næst af viðfangsefninu.  

Það er skoðun höfundar að vinna við gerð þessarar skýrslu hafi verið bæði 

ánægjuleg og fróðleg þó hún væri á köflum tímafrek.  Ljóst er að einhverjum 

þáttum hestatengdrar ferðaþjónustu, hafa ekki verið gerð skil hér og að 

áhugavert væri að skoða nánar marga af þeim þáttum sem hér er fjallað um.  

Það er þó von höfundar að eftir lestur þessarar skýrslu verði lesendur einhvers 

fróðari um hestatengda ferðaþjónustu á Íslandi og það rekstrarumhverfi sem 

fyrirtæki í greininni starfa í.  
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2. Hagrænt gildi ferðaþjónustu 

Ferðaþjónusta er sá þáttur í atvinnustarfsemi sem vex hvað hraðast um heim 

allan um þessar mundir.  Í þeim efnum er Ísland engin undantekning.  Áætlað 

er að velta ferðaþjónustu í heiminum muni aukast um 4,5% milli áranna 2002 

og 2012.  Í dag er talið  að í ferðaþjónustu í heiminum séu 67 milljón störf, 

sem svarar til 2,6% af heildarvinnuafli heims. Á bak við þennan rekstur standa 

1.500.000 fyrirtæki sem langflest eru lítil eða meðalstór.  (Samtök 

ferðaþjónustunnar, 2003) 

Á Íslandi hefur komum erlendra ferðamanna fjölgað um 6% á ári að meðaltali 

síðan árið 1960, sem jafngildir því að fjöldi þeirra hafi tvöfaldast á 12 ára 

fresti. (Ásgeir Jónsson og Axel Hall, 2004, bls. 6) Ekki segja þó tölur um 

fjölda gesta alla söguna og er því vert að skoða fleiri þætti.  Árið 1999 unnu 

3,9% vinnuafls á Íslandi við ferðaþjónustu og sköpuðu 4,4% þjóðartekna.  

(Ásgeir Jónsson og Axel Hall, 2004, bls. 8) Allan tíunda áratug 20. aldar var 

vöxtur ferðaþjónustu stöðugur eða um 11% umfram almennan vöxt 

efnahagsstarfseminnar. Á sama tíma var hlutdeild landbúnaðar aðeins 2,0% og 

kísiljárnframleiðslu 1,61%.  Undanfarin ár hefur ferðaþjónustan verið í öðru 

sæti, á eftir sjávarafurðum, hvað snertir verðmæti einstakra atvinnugreina í 

útflutningi.    (Þjóðhagsstofnun, 2000, bls. 5-6)   

Af þessu stutta yfirliti yfir umfang nokkurra þátta ferðaþjónustunnar á 

heimsvísu og á Íslandi, má ráða að mikilvægi þessarar atvinnugreinar er 

umtalsvert og að mikið er í húfi að sem best sé staðið að allri þjónustu við 

ferðamenn til að tekjur fyrirtækja og þjóðarbúsins af greininni, geti orðið sem 

mestar.  Ferðaþjónustan samanstendur af mörgum þáttum.  Umfang sumra 

þátta er að nokkru leyti þekkt hér á landi, en aðrar greinar eru þess eðlis að 

hafa lítið verið rannsakaðar þannig að umfang þeirra er ekki þekkt, nema að 

litlu leyti.  Einn þessara þátta er afþreyingin. 
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3. Afþreying í ferðaþjónustu  

Einn af máttarstólpum ferðamennsku er afþreyingin.  Misjafnt er hvernig 

menn skilgreina þennan þátt.  Í framkvæmdaáætlun Samgönguráðuneytisins er 

afþreying skilgreind á eftirfarandi hátt:  „Með afþreyingu í ferðaþjónustu er átt 

við þátttöku ferðamanna og/eða heimamanna í útivist, skemmtun, menningu 

eða fræðslu á ferðalagi eða í frítíma sínum.  Afþreying getur verið skipulögð 

af þjónustuaðila gegn greiðslu þátttakenda eða aðstaða til að njóta afþreyingar 

án þess að bein greiðsla komi fyrir.  Öfugt við aðra grunnþætti 

ferðaþjónustu...getur afþreying verið hvati til ferðar.“  (Samgönguráðuneytið, 

1997, bls. 7)   

Mikill vöxtur hefur verið á undanförnum árum í náttúrutengdri ferðamennsku 

en þar innifalinn er þáttur dýra og dýralífs sem aðdráttarafls í ferðamennsku.  

Samhliða því að umhverfisvitund manna og áhugi á verndun dýralífs og 

náttúru almennt, hefur aukist, hefur einnig færst í vöxt að dýr séu partur af 

afþreyingu eða séu aðdráttarafl í ferðamennsku.  (Hall,  Roberts, og Mitcell,  

(ritstj.) 2003, bls. 90 – 91)  Einn þáttur af þessum meiði er hestatengd 

ferðaþjónusta, sem að stærstum hluta má flokkast sem afþreying. 

Aðdráttarafl fyrir ferðamenn hefur verið skilgreint á marga vegu.  Því má sem 

dæmi skipta niður á eftirfarandi hátt: 

• Náttúra  
• Menning 
• Afþreying sem er sérstaklega búin til sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn 
Sem dæmi um náttúrulega þætti sem eru aðdráttarafl fyrir ferðamenn, má 

nefna dýralíf og jurtir, eða fánu og flóru, loftslag, strandir, almenna 

náttúrufegurð, sérstök náttúrufyrirbæri og þjóðgarða.  (Inskeep, 1991, bls. 76-

80)  Hestaferðir og hestaleigur eru mjög náttúrutengd afþreying og mótast 

starfsemin oft á tíðum af náttúrulegum þáttum, s.s. veðri, náttúrufegurð og 

sérkennum í næsta nágrenni við aðalstarfsstöð. 

Víða erlendis sem og hér á landi, hefur orðið töluverð aukning í ferðamennsku 

í tengslum við landbúnað og má til marks um það nefna fjölgun aðila innan 

vébanda Ferðaþjónustu bænda hér á landi.  (Elín Berglind Viktorsdóttir, 

munnleg heimild 29. mars 2004)  Í kjölfar offramboðs á landbúnaðarvörum í 

Evrópu og erfiðleika í hefðbundnum greinum landbúnaðar, hefur færst í vöxt 
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að bændur leiti leiða til að auka tekjur sínar og nýta eignir.  Ein leið til þess 

hefur verið uppbygging ferðaþjónustu út um hinar dreifðu byggðir.  (Brown, 

og Hall, (ritstj.) 2000, bls 93-94)  Varðandi slíka þróun er Ísland engin 

undantekning og hafa margir bændur og þar á meðal hrossabændur og 

tamningamenn leitað leiða til að nýta eignir betur og afla sér tekna m.a. með 

því að bjóða upp á hestatengda afþreyingu. 

Athygli vekur að í rannsókn sem gerð var á Nýja Sjálandi meðal bænda í 

ferðaþjónustu, kom í ljós að 41% aðspurðra nefndi ánægju, það að hitta fólk 

og tækifæri til að deila reynslu sinni, sem meginástæðu fyrir því að hafa farið 

af stað í ferðaþjónustu á sínum tíma. Þrjátíu og tvö prósent nefndu 

fjárhagslegar ástæður, nýtingu fjárfestinga og skylda þætti.  Ein af ástæðunum 

var einnig að mæta eftirspurn sem ekki var sinnt af öðrum.   (Butler, Hall og 

Jenkins, (ritstj.) 1997, bls. 229)  Síðastnefndi þátturinn hefur alloft verið 

nefndur sem ástæða fyrir því að farið hefur verið af stað með margháttaða 

ferðaþjónustu hér á landi. 

Nokkurskonar afþreyingarsetur hafa orðið vinsæl víða um heim í kjölfar 

aukinnar eftirspurnar eftir afþreyingu og er þar hlutur útiveru nokkuð stór.  

Algengt er að slíkri afþreyingu sé skipt í þrjá flokka, eða afþreyingu á landi, í 

tengslum við vatn og í tengslum við loft. Þegar markhópar slíkrar afþreyingar 

eru skoðaðir er mælt með að skoða nokkra þætti til að auka líkur á að rétt stig 

hverrar afþreyingar, sé boðið fyrir hvern gest.  Sem dæmi um slíka þætti má 

nefna, aldur og kyn, getu á viðkomandi sviði, tilgang ferðar og samsetningu 

hópsins, þ.e. hvort hópur sé einsleitur eða fjölbreyttur.  (Gibbon, Macintyre, 

Wood, Kemp og Pearson, 1998, bls. 109)   Þessir þættir eru m.a. mikilvægir 

þegar verið er að huga að skipulagningu á hestatengdri ferðaþjónustu. 

Afþreying er gríðarlega víðfeðmt hugtak sem hægt er að líta á frá mörgum 

sjónarhornum.  Margir líta á afþreyingu sem eitthvað sem menn nýta sér á 

ferðalögum, en staðreyndin er sú að afþreying er líka hluti af daglegu lífi 

flestra og því skiptir einnig máli, sú afþreying sem fólk getur nýtt sér á sínu 

heimasvæði án þess beinlínis að fara í ferðalag  (Shaw og Williams, 2002, bls. 

3-11).  Athugandi er fyrir fyrirtæki í hestatengdri ferðaþjónustu að huga betur 

að heimamarkaði en það er tilfinning höfundar að ákveðin vakning sé að verða 

meðal rekstraraðila varðandi þennan þátt. 
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4. Hestatengd ferðaþjónusta – hvað er það? 

Hestatengd ferðaþjónusta er hugtak sem alloft heyrist notað hér á landi.  

Hugtakið sem slíkt hefur þó ekki verið skilgreint opinberlega enn sem komið 

er. Árið 1996 vann starfshópur á vegum Samgönguráðuneytisins skilgreiningar 

á nokkrum hugtökum sem lúta að ferðamálum.    Þar er ferðaþjónusta (e. 

Tourism industry)  skilgreind sem „atvinnugrein sem tekur til allra fyrirtækja 

og einstaklinga sem vinna störf tengd ferðalögum“ (Samgönguráðuneytið. 

1996. Bls 15).  Í beinu framhaldi af þessari skilgreiningu má því álykta sem svo 

að hestatengd ferðaþjónusta sé hvers kyns þjónusta sem fyrirtæki eða 

einstaklingar veita ferðamönnum í tengslum við hesta, hvort sem um er að ræða 

þjónustu sem tengist reiðmönnum, hestinum sjálfum, sögu hans, ímynd, 

afurðum eða þætti hans í menningar – og atvinnusögu þjóðarinnar. 

Þegar rætt er um hestatengda ferðaþjónustu við almenning, virðist vera 

ákveðin tilhneiging til að líta svo á að þetta hugtak, eigi fyrst og fremst við um 

hestaleigur og hestaferðir.  Vissulega er þar um að ræða verulega stóran hluta 

af hestatengdri ferðaþjónustu á Íslandi en samt sem áður er sitthvað ótalið sem 

full ástæða er til að skoða og skilgreina sem hluta af þessari atvinnugrein.   

4.1. Hestaleiga og hestaferðir 

Notkun hestsins til ferðalaga á Íslandi á sér jafn langa sögu og byggð í landinu, 

enda var lengst af ekki um að ræða önnur farartæki á landi.  Hesturinn var því 

notaður bæði til lengri og skemmri ferðalaga allt frá landnámi.  Það að 

skipuleggja hestaferðir, stuttar sem langar, til afþreyingar fyrir ferðamenn, 

gegn greiðslu, á sér hins vegar ekki mjög langa sögu hér á landi, enda 

ferðaþjónustan tiltölulega ný atvinnugrein í landinu  (Sigríður Sigurðardóttir, 

munnleg heimild 7. maí 2004). 

Í stefnumótun Samgönguráðuneytisins sem gefin var út 1996, segir:  „Með 

hestaferðum sé boðið upp á sérstæða, skemmtilega og fróðlega afþreyingu sem 

sameinar útivist, góð kynni af íslenska hestinum og náttúru landsins, um leið 

og þær skapa atvinnu og tekjur “ (Bls. 38).  Allmörg fyrirtæki bjóða nú upp á 

margvíslegar ferðir og styttri túra á hestum víðs vegar um landið.  Algengt er 

að gera greinarmun á hestaleigu og hestaferðum.  „Annars vegar er um stuttar 

ferðir að ræða, þ.e. frá 1 klst upp í dagsferðir (5-6 klst.).  Þessar ferðir eru mest 
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sóttar af lítið eða óvönu fólki.  Hins vegar eru lengri ferðir, 3-10 daga.  Þessar 

ferðir eru meira sóttar af fólki sem hefur einhverja reynslu af hestum“  

(Hróðmar Bjarnason, 2003, bls. 224).   

Þegar rætt er um hestaferðir er oftast átt við lengri ferðir á hestum, frá 24 klst 

upp í einhverjar vikur, þar sem að rekstraraðili annast alla skipulagningu 

ferðar, s.s. leggur til leiðsögn, hestakost, reiðtygi, öryggisbúnað og jafnvel 

hlífðarfatnað.  Skipuleggur einnig gistingu og veitingar meðan á ferð stendur 

og annast þá þætti jafnvel sjálfur.  Fleiri þættir geta einnig verið innifaldir í 

slíkum ferðum s.s. einhver önnur afþreying.  Slíkar ferðir kallast alferðir og 

viðkomandi rekstraraðili telst þá vera ferðaskipuleggjandi skv. lögum nr. 117 

frá 1994 um skipulag ferðamála. 

Hestaleiga er orð sem getur í raun vísað til tvenns konar leigu á hestum.  

Annars vegar er um að ræða svokallaða valfrjálsa afþreyingu, þar sem 

ferðamaður stjórnar sjálfur ferð sinni án sérstakrar leiðsagnar. Hins vegar 

leigja menn hest með öllum búnaði ásamt því að kaupa um leið leiðsögn og 

fylgd starfsmanns viðkomandi hestaleigu.  Slík ferð telst vera skipulögð 

afþreyingarferð  (Samgönguráðuneytið, 2004, bls. 6).  Þetta form á valfrjálsri 

afþreyingu í tengslum við hesta á Íslandi er vart hægt að segja að sé í boði 

fyrir hinn almenna ferðamann.  Algengast er að  þegar rætt er um hestaleigu, 

sé átt við hestaleigu þar sem að brottfarartími og annað skipulag ferðar er 

fyrirfram ákveðið og að leiðsögumaður- eða menn  fylgja gestum alla ferðina. 

Upphaf hestaleiga og hestaferða í því formi sem boðið er upp á í dag, má rekja 

til áranna í kringum 1970.  Árið 1968 stofnuðu Þórarinn Jónasson og 

Ragnheiður Gísladóttir Hestaleiguna Laxnes, sem var fyrsta hestaleiga sinnar 

tegundar hér á landi  (Morgunblaðið, 2003).   Fyrstu hestaferðir eins og við 

þekkjum í dag, voru boðnar hjá Hestasporti í Skagafirði þegar Sveinn 

Jóhannsson á Varmalæk og Ragnar Stefánsson á Akureyri fóru ríðandi með 

hóp af Svisslendingum suður Kjöl eftir landsmót hestamanna árið 1974  

(Arnþrúður Heimisdóttir, 2000, bls. 6).   Bæði þessi fyrirtæki starfa enn þann 

dag í dag við góðan orðstýr og geta talist vera brautryðjendur á þessu sviði 

ferðamennsku hér á landi. 
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4.2. Hestaferðir Íslendinga á eigin vegum 

Hestaferðir Íslendinga á eigin vegum hafa aukist gríðarlega á undanförnum 

árum, bæði í byggð og um óbyggðir  (Jón Albert Sigurbjörnsson, 1999).  

Einhver myndi líklega segja sem svo að þær ferðir sem Íslendingar fara á 

hestum, á eigin vegum, séu ekki hluti af hestatengdri ferðaþjónustu.  Vissulega 

er ekki einhver einn aðili að skipuleggja ferðina til að hafa af því fjárhagslegan 

ávinning en samt sem áður leiða slík ferðalög af sér kaup á margvíslegri 

þjónustu víða um land.  Þeir sem ferðast á eigin vegum kaupa vörur og 

þjónustu af ýmsum aðilum, bæði ferðaþjónustuaðilum og öðrum og má því 

segja að þjónusta sem slíkum ferðalöngum er veitt, sé á vissan hátt hestatengd 

ferðaþjónusta.  Algengt er að slíkir ferðalangar kaupi sér gistingu, fæði, fari í 

sund og leigi auk þess næturstað fyrir sína hesta og kaupi jafnvel hey á 

hálendinu þar sem það er boði.  Ýmis önnur þjónusta tengist einnig slíkum 

ferðum  (Jón Albert Sigurbjörnsson, 1999 og Samgönguráðuneytið 2003 B, 

bls. 5). 

Eins og staðan er í dag, er ógerlegt að segja til um umfang slíkra ferða.  Í ljósi 

þeirrar miklu umferðar  hestaferðamanna, á eigin vegum, sem er um landið 

yfir sumartímann, má fullyrða að það sé töluvert. 

4.3. Göngur og réttir 

Notkun hestsins hér á landi miðaðist vissulega ekki aðeins við bein ferðalög, 

heldur hefur  hann í gegnum tíðina mikið verið notaður sem vinnudýr.  Hann 

gegndi veigamiklu hlutverki við alla flutninga á landi, smalamennskur og síðar 

við jarðvinnslu og heyskap  (Sögusetur íslenska hestsins, 2004).  Göngur og 

réttir hafa verið órjúfandi hluti af mannlífi og menningu Íslendinga um aldir.  

Alla tíð hefur aðaltilgangur verið að ná skepnum úr sumarhögum og koma 

þeim til réttra eigenda.  Til viðbótar hafa göngur og þó sérstaklega réttir verið 

vettvangur manna til sveita til að hittast, ræða málin og gera sér glaðan dag 

samhliða því að sinna nauðsynlegum bústörfum sem göngur og réttir vissulega 

eru.   

Hesturinn, ásamt hundinum, hefur alla tíð verið ómissandi þáttur í þessum 

haustverkum og sparað mönnum mörg sporin.  Á undanförnum ártugum hefur 

sauðfé á Íslandi fækkað verulega.  Upprekstur búfjár hefur víða verið 

takmarkaður, m.a. vegna gróðurverndarsjónarmiða og hross eru nú aðeins 
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rekin á fjall á örfáum stöðum á landinu.  Göngur og réttir hafa þó enn ákveðið 

aðdráttarafl og draga til sín innlenda og erlenda ferðamenn.  Þetta hafa 

allmargir aðilar sem reka hestaleigur og hestaferðafyrirtæki, nýtt sér í því 

formi að bjóða upp á styttri og lengri ferðir á hestum þar sem að ferðamenn fá 

tækifæri til að taka sjálfir þátt í þessum viðburði með heimamönnum.  Slíkar 

ferðir eru allt frá því að vera nokkrar klukkustundir, upp í að vera á aðra viku, 

allt eftir aðstæðum á hverjum stað (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2001, bls. 4-7). 

4.4. Keppnir og mótahald 

Margvíslegar keppnir og mótahald eru í boði í tengslum við íslenska hestinn.  

Misjafnt er hvaða form er á slíkum mótum og einnig hver stendur fyrir þeim.  

Stærsti viðburður af slíku tagi er Landsmót hestamanna sem haldið er annað 

hvert ár.  Landsmót er oftast haldið til skiptis á norðurlandi og suðurlandi en 

samið er um mótsstað fyrir hvert og eitt skipti.  Landsmót var fyrst haldið á 

Þingvöllum árið 1950  (Hjalti Jón Sveinsson, 1984, bls. 16).   Rekstraraðili 

landsmóta er Landsmót hestamanna ehf (LM ehf) sem var stofnað árið 2000 en 

það er að 2/3 hluta í eigu Landssambands hestamannafélaga og að 1/3 í eigu 

Bændasamtaka Íslands  (Sveinbjörn Sveinbjörnsson, munnleg heimild 5.des. 

2003). 

Þau ár sem ekki er haldið landsmót er haldið fjórðungsmót í einum 

landsfjórðungi en fyrir þeim standa hestamannafélög á hverjum og einum stað.  

Þessu til viðbótar standa hestamannafélög um allt land, og fleiri aðilar, árlega 

fyrir margvíslegum keppnum sem hver sem er getur fylgst með. Landsmót og 

fjórðungsmót fara ávallt fram yfir sumartímann eða á háönn 

ferðaþjónustunnar, ásamt fleiri minni mótum. Auk þessa eru haldin allmörg 

mót á lágönn s.s. ísmót og önnur almenn mót utan dyra sem innan  (Eiðfaxi - 

veftímarit, 2004). 

4.5 Lifandi sýningar 

Margvíslegar sýningar tengdar hestum eru orðnar algengar, og hefur þeim 

fjölgað verulega með tilkomu reiðhalla víða um land.  Yfir vetrarmánuðina er 

töluvert um sýningar þar sem sýnd eru margvísleg atriði, oft blanda af 

faglegum reiðsýningum og atriðum sem hafa aðallega skemmtanagildi.  Sýnd 

eru ræktunarhross, afkvæmasýningar, töltsýningar, fimiæfingar, 

hindrunarstökk, munsturreið og ótalmargt fleira, allt eftir hugmyndaflugi 
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þeirra sem viðburðinn skipuleggja og hæfni þeirra sem taka þátt í dagskránni.  

Margvísleg atriði með blöndu af söng og leik eru einnig nokkuð algeng.  Sem 

dæmi um slíka sýningu má nefna sýninguna „Tekið til kostanna“ sem orðin er 

árlegur viðburður í reiðhöllinni Svaðastöðum í Skagafirði.  Á þá sýningu hafa 

á selst um 800 – 1000 miðar árlega en sýningar hafa verið tvö kvöld í röð  

(Lárus Dagur Pálsson, 2003, bls. 9). 

Yfir sumartímann er á nokkrum stöðum um landið boðið upp á sýningar sem 

gerðar eru sérstaklega fyrir ferðamenn.  Misjafnt er hvernig þær eru 

skipulagðar en oft er um að ræða kynningu á hestinum, gangtegundum hans og 

sérstöðu.  Sem dæmi um slíka sýningu má nefna „Íslenskar hestasýningar“ 

sem starfræktar eru í reiðhöllinni Svaðastöðum í Skagafirði. Gestafjöldi á 

þeirri sýningu hefur verið um 2000 á sumri en fór upp í 2400 árið 2003 (Lárus 

Dagur Pálsson, 2003, bls. 14). 

Til viðbótar við það sem áður hefur verið nefnt, hefur víða um land verið 

staðið fyrir ýmiskonar öðrum uppákomum í tengslum við hestinn s.s. þegar 

bændur hafa haft opið hús og boðið gestum og gangandi heim til sín. Misjafnt 

hefur verið hvort um hefur verið að ræða almenn bú eða eingöngu hrossabú.  

Árið 1999 stóðu t.d  Sveitarfélagið Skagafjörður og hrossabændur í Skagafirði 

fyrir opnum dögum á hrossaræktarbúum á svæðinu og þótti það takast vel  

(Guðbjörg Guðmundsdóttir, Hjördís Björnsdóttir og Sigríður G. Ásgeirsdóttir, 

2000, bls. 5). 

4.6. Aðrar sýningar og söfn 

Saga hestsins er samofin sögu þjóðarinnar og því má telja eðlilegt að stór hluti 

þeirra muna sem eru til sýnis á byggðasöfnum víðs vegar um land sem og á 

Þjóðminjasafni, tengist hestinum á einn eða annan hátt.  Má þar nefna reiðtygi 

af ýmsum toga, einnig klifbera, reiðinga, aktygi, heyvinnutæki, reiðfatnað og 

svo mætti lengi telja.  Því má vel leiða að því líkum að sýningar á 

byggðasöfnum séu á vissan hátt hestatengd ferðaþjónusta, enda eru þau 

vinsæll viðkomustaður ferðamanna  (Sigríður Sigurðardóttir, munnleg heimild 

7. maí 2004).  Aðrar sýningar sem tengjast íslenska hestinum án þess þó að 

lifandi hestar komi þar beint við sögu eða séu til sýnis, eru einnig orðnar 

nokkuð algengar.  Er þar oft um að ræða fræðandi sýningar t.d. á 

veggspjöldum.  Sögusetur Íslenska hestsins hefur meðal annars staðið fyrir 

slíkum sýningum   (Sögusetur íslenska hestsins, 2004). 
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4.7. Minjagripasala 

Minjagripasala er allstór þáttur ferðaþjónustu víða um heim.  Það að auka 

framboð og gæði minjagripa hér á landi, er liður í stefnumótun ráðuneytis 

ferðamála,  Samgönguráðuneytisins, en þar segir: „Stefna ber að því að auka 

ferðamannaverslun og líta ber á hana sem mikilvægan hluta ferðaþjónustu.... 

Þær vörur og sú þjónusta sem atvinnugreinin lætur  í té fullnægi skilgreindum 

gæðakröfum og væntingum viðskiptavina“ (Samgönguráðuneytið, 1996, bls. 

42). 

Erfitt er að skilgreina í fljótu bragði hvaða minjagripir eru hestatengdir en ljóst 

er að nokkurt framboð er af minjagripum þar sem hesturinn kemur við sögu á 

einn eða annan hátt.  Hrosshár, hrossabein, hófar og húðir hafa að nokkru 

marki verið notuð í gerð minjagripa hér á landi á undanförnum árum  (Þórey S. 

Jónsdóttir, munnleg heimild 24. mars 2004).  Einnig eru ýmsir munir þar sem 

hesturinn kemur fyrir í máli eða myndum, nokkuð algengir.  
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5. Rekstrarumhverfi hestaleiga og 
hestaferðafyrirtækja á Íslandi 

Hestaleigur og hestaferðafyrirtæki eru vafalaust stærstu þættir hestatengdrar 

ferðaþjónustu á Íslandi og þeir þættir hennar sem skapa mestar gjaldeyristekjur 

ár hvert.  Þó aðrir þættir hestatengdrar ferðaþjónustu séu vissulega mikilvægir, 

verður hér fjallað sérstaklega um rekstrarumhverfi hestaleiga og 

hestaferðafyrirtækja.  Reynt verður að draga upp mynd af helstu þáttum í 

rekstrarlegu umhverfi slíkra fyrirtækja en fyrirtækin eru vissulega margvísleg, 

staðsett á ólíkum stöðum og búa við ólíkar aðstæður.  Þrátt fyrir það eru ýmsir 

þættir sem segja má að viðkomi öllum fyrirtækjum í slíkum rekstri.  

Í stefnumótun Samgönguráðuneytisins árið 1996 er m.a. fjallað um 

rekstrarumhverfi ferðaþjónustufyrirtækja, en þar er mótuð sú stefna að 

„Ferðaþjónustunni, sem einni af undirstöðuatvinnugreinum þjóðarinnar, verði 

búið sambærilegt rekstrarumhverfi og í samkeppnislöndum til að auka 

framleiðni og arðsemi atvinnugreinarinnar í heild.  Stefna ber að því að 

rannsóknarstarfsemi um rekstur og afkomu ferðaþjónustufyrirtækja og 

hagtölur verði gerðar aðgengilegar m.a. lánastofnunum og fjárfestum“  

(Samgönguráðuneytið, 1996, bls. 31).  

Rekstur fyrirtækja í hestatengdri ferðaþjónustu á Íslandi hefur mjög lítið verið 

rannsakaður enn sem komið er og lagalegur rammi hefur verið tiltölulega 

frjálslegur þannig að erfitt er að nálgast upplýsingar varðandi ýmsa þætti í 

rekstri slíkra fyrirtækja.  Tölur varðandi raunverulegan heildarfjölda fyrirtækja 

í greininni, fjölda gesta, innkomu á gest, nýtingu á þjónustu og rekstrarform 

fyrirtækja, eru staðreyndir sem ekki eru fáanlegar eins og staðan er í dag.  

Mögulegt er að áætla slíkar stærðir út frá ýmsum upplýsingum en ekki er þó 

ætlunin að reyna það svo nokkru nemi hér.  Öllu heldur er hér ætlunin að 

koma fram með yfirlit yfir stöðu mála, hvaða þættir eru þekktir og hvaða þætti 

þarf að rannsaka nánar.  Slíkt yfirlit ætti að geta auðveldað skilgreiningar á 

frekari rannsóknum í greininni en ljóst er að ekki vantar rannsóknarefni í þessu 

sambandi, hafi menn áhuga og fjármagn til slíkrar vinnu. 
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6. Innra rekstrarumhverfi  

6.1. Samsetning rekstrar, starfstími  og rekstrarform 

Við stofnun fyrirtækja í hestatengdri ferðaþjónustu, virðist algengast að 

þjónustan sé byggð á grunni hestamennsku og hrossaræktar, með það að 

markmiði að auka arðsemi búgreinarinnar eða að gera áhugamálið arðbært. 

Eru menn þá í flestum tilfellum að nýta aðstöðu sem fyrir er s.s. bújarðir, 

húsnæði og aðra aðstöðu fyrir hross (Guðrún Helgadóttir og Harpa Hlín 

Þórðardóttir, 2004, bls. 2). 

Algengt er að hestaleigur og hestaferðafyrirtæki séu rekin samhliða annarri 

atvinnustarfsemi s.s. búskap, tamningum eða annarri ferðaþjónustu. 

Vísbendingar eru um að rúm 50% fyrirtækjanna séu rekin á heilsársgrundvelli 

en aðeins 37% rekstraraðila hafi fulla heilsársatvinnu af sínu fyrirtæki.  

Algengast er að fólk starfi við búskap  eða tamningar samhliða rekstri slíkra 

fyrirtækja. Um 16% starfa við kennslu og önnur 16% starfa við aðra 

ferðaþjónustu samhliða.  Aðeins um 5% vinna önnur störf en hér hafa verið 

talin, samhliða rekstri hestaferðaþjónustu  (Guðrún Helgadóttir og Ingibjörg 

Sigurðardóttir, 2004, bls. 3).  Starfstímabil fyrirtækja í greininni virðist vera 

mjög mislangt yfir árið,  eða frá 6 vikum upp í heils árs starfsemi.  Um 66% 

þeirra sem reka hestaleigur eða hestaferðafyrirtæki telja sig merkja breytingu á 

ferðamannatímabilinu milli ára en flestir eru á þeirri skoðun að tímabilið sé að 

lengjast  (Guðrún Helgadóttir og Ingibjörg Sigurðardóttir, 2004, bls. 3). 

Að grunninum til eru flest fyrirtæki í hestaferðamennsku, fjölskyldufyrirtæki  

(Guðrún Helgadóttir og Harpa Hlín Þórðardóttir, 2004, bls. 2).   Um 

rekstrarform fyrirtækja í greininni, hafa ekki fundist heimildir, og er talið 

fullvíst að slík samantekt hafi ekki verið unnin enn, hér á landi.  Það er þó 

þáttur sem ekki ætti að vera mjög umfangsmikið að kanna nánar og má segja 

að það sé nokkuð áhugavert rannsóknarefni samhliða  öðrum þáttum.  Flest 

fyrirtækin eru tiltölulega smá og er því ekki ólíklegt að mörg þeirra séu rekin 

sem einkahlutafélög eða jafnvel á eigin kennitölu eiganda.  Í kjölfar breytingar 

á tekjuskattshlutfalli einkahlutafélaga árið 2002 var mörgum fyrirtækjum á 

Íslandi breytt úr því að vera rekin á eigin kennitölu yfir í hlutafélag en ekki er 

hægt, án rannsókna að segja til um það hvort hið sama hafi verið raunin innan 

þessarar greinar   (Deloitte & Touche, munnleg heimild 4. maí 2004). 
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6.2. Umfang hestatengdrar ferðaþjónustu 

Erfitt er að segja til um umfang hestatengdrar ferðaþjónustu á Íslandi í dag, án 

þess að fram fari á því nokkuð ýtarleg könnun.  Til að byrja með má segja að á 

meðan hugtakið „hestatengd ferðaþjónusta“ hefur ekki verið skilgreint 

opinberlega, sé erfitt að fullyrða hvaða þættir tilheyra þessum málaflokki. 

Þó aðeins sé litið á hestaleigur og hestaferðafyrirtæki, vantar  margvíslegar 

forsendur til að mæla umfang þeirra, s.s. varðandi fjölda gesta, tekjur á hvern 

gest,  heildarinnkomu og arðsemi eftir að tekið hefur verið tillit til kostnaðar.  

Tölur varðandi afkomu fyrirtækjanna liggja heldur ekki fyrir á aðgengilegu 

formi. En þar kemur margt til.  Fyrst ber að nefna það að mörg fyrirtæki í 

greininni hafa ekki tilskilin starfsleyfi og heildarfjöldi fyrirtækja í greininni 

liggur því ekki fyrir með óyggjandi hætti.  Ferðamálaráð reynir að halda fjölda 

þeirra saman, en samkvæmt þeirra skrá eru 75 slík fyrirtæki á landinu þegar 

þetta er ritað  (Ferðamálaráð, 2004, K.5.5.0. bls. 1-12).  Fyrirtækjunum er í 

raun hvergi gert að halda saman tölum um fjölda gesta eða aðra þætti 

starfseminnar líkt og gert er t.d. í gistiþjónustu hér á landi.   

6.2.1. Bókhaldsskylda og svört atvinnustarfsemi 

Vissulega þurfa öll fyrirtæki að halda bókhald og standa skil á ársreikningum 

eins og lög og reglur um viðkomandi rekstrarform kveða á um. Út frá slíkum 

upplýsingum er mögulegt að áætla umfangið að nokkru leyti.  Þar er þó m.a. sá 

hængur á, að ætla má að svört atvinnustarfsemi hafi allmikil áhrif innan 

greinarinnar líkt og í öðrum atvinnugreinum. 

Rannsóknir á svartri atvinnustarfsemi á Íslandi voru gerðar á vegum 

ríkisskattstjóra árið 1985 og aftur árið 1992.  Út frá niðurstöðum þeirra 

kannana er áætlað að svarta hagkerfið sé um 4,5% af landsframleiðslu eða um 

40 milljónir á ári, á verðlagi ársins 2002.  Almennt eru undanskot þó nokkuð 

mismikil eftir atvinnugreinum eða 1-30% af veltu.  Mest eru undanskotin talin 

vera í byggingarstarfsemi, persónulegri þjónustu, bílaviðgerðum og 

ferðaþjónustu en talið er að undanskot í ferðaþjónustu séu um 30% af 

heildarveltu  (Indriði Þorláksson, munnleg heimild 12. nóvember 2003). 

Helstu einkenni þeirra fyrirtækja þar sem að undanskot eru tíðust, eru að sala 

er beint til neytenda, um er að ræða smáar fjárhæðir í hvert skipti, staðgreitt er 

með peningum, fyrirtæki á markaðnum eru smá en mörg en þau halda sitt 
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eigið bókhald og endurskoðunarskylda er lítil eða engin samkvæmt lögum.  

(Indriði Þorláksson, munnleg heimild 12. nóvember 2003).  Margir þessara 

þátta eiga einmitt við í rekstri hestaleiga hér á landi.  Ekkert skal þó fullyrt hér 

um umfang svartrar starfsemi í hestaferðaþjónustu hér á landi. 

6.2.2. Gestafjöldi í hestaferðaþjónustu 

Sé litið á umfang ákveðinna þátta í hestatengdri ferðaþjónustu er misauðvelt 

að nálgast upplýsingar. Vitað er að á síðasta landsmóti hestamanna sem haldið 

var á Vindheimamelum í Skagafirði árið 2002 voru gestir rúmlega 9000.  Talið 

er að þar af hafi erlendir gestir verið 2000-3000 en velta mótsins var tæplega 

70 milljónir (Lárus Dagur Pálsson, 2003, bls. 10).  Þar eru ótalin 

margfeldisáhrif þessa viðburðar í tengslum við aðra þjónustu á landinu.  

 

Samkvæmt könnun Gallups sem gerð var í desember 2003, höfðu 6,3% 

Íslendinga sem ferðuðust um landið, farið í hestaferð  (Gallup, 2003, bls. 13).  

Ekki kemur þó fram í könnuninni hvort um var að ræða lengri eða skemmri 

ferðir né heldur hvort viðkomandi keypti þjónustuna af ferðaskipuleggjenda  

eða fór á eigin vegum, þannig að erfitt er að áætla tekjur af þessum ferðum.  

Áætlað er að um 20 þúsund Íslendingar stundi hestamennsku að staðaldri en 

þar af eru 8 þúsund skráð í 48 hestamannafélög víðs vegar um land 

(Samgönguráðuneytið, 2003 B,  bls. 4).  Ekki er vitað hversu stór hluti þessa 

fólks stundar lengri hestaferðir yfir sumartímann. 

Í könnun Ferðamálaráðs sem gerð var á Keflavíkurflugvelli í júní – ágúst 2002 

kemur fram að 19,5% ferðamanna hafi farið á hestbak en ekki kemur fram 

hvort um var að ræða styttri eða lengri ferð  (Ferðamálaráð, 2003 A).  Yfir 

vetrartímann eru heldur færri sem fara á hestbak.  Í september 2001 til 

september 2002 að undanskildum júní, júlí og ágúst voru 13.9% sem það 

gerðu  (Ferðamálaráð, 2003 B).  Á tölfræðisíðu  Ferðamálaráðs Íslands fyrir 

árið 2002 kemur fram að fjöldi komufarþega á Keflavíkurflugvelli hafi verið 

248.580 en 52% þessara ferðamanna koma á háönn eða á tímabilinu júní – 

ágúst.  Því má leiða að því líkum, með því að reikna vegið meðaltal þessara 

liða, að heildarfjöldi þeirra erlendra ferðamanna sem farið hafa á hestbak á 

ferð sinni á Íslandi, hafi verið 41.791. Alls 25.206 að sumri en 16.585 að vetri 

en líkt og með innlenda ferðamenn, er hér ekki vitað hvort um var að ræða 

stuttar eða langar hestaferðir eða hversu miklu var eytt í þessar ferðir, en segja 
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má með nokkurri vissu að yfir vetrartímann sé aðeins um að ræða stuttar ferðir 

því að lengri hestaferðir liggja niðri á þeim tíma (sjá útreikninga í viðauka 3). 

Heildarfjöldi erlendra ferðamanna til Íslands árið 2002 var 295.000 ef 

komufarþegar til annarra millilandaflugvalla og farþegar Norðrænu eru taldir 

með (Samtök ferðaþjónustunnar, 2003) og má því reikna með að miðað við 

fyrrgefnar forsendur geti fjöldi þeirra sem hafa farið á hestbak á ferðum sínum 

um landið, verið heldur meiri en getið er hér á undan.  Rétt er þó að taka 

slíkum tölum með varúð því að þær byggja aðeins á áætlunum út frá 

forsendum sem fundnar eru úr könnunum meðal gesta. 

Skv. könnun sem gerð var í Skagafirði árið 2003 er áætlað að um 320 manns 

hafi farið í lengri hestaferðir á vegum fyrirtækja sem staðsett eru í firðinum en 

að um 1800 viðskiptavinir hafi farið í dagsferðir eða styttri túra (Lárus Dagur 

Pálsson, 2003, bls. 10). 

Í könnun sem gerð var meðal ferðamanna á hálendi Íslands sumarið 2000, kom 

í ljós að 13% afþreyingar erlendra ferðamanna á hálendinu fólst í hestaferðum 

en um 9% afþreyingar innlendra ferðamanna (Rögnvaldur Guðmundsson, 

2001, bls. 46).  Ferðamenn sem fara í hestaferðir skila miklum tekjum í 

samanburði við aðra ferðamenn en þeir dvelja nokkuð lengi og kaupa mat, 

leigja hross, reiðtygi, föt og fararstjórn svo eitthvað sé nefnt.  Ljóst er að tekjur 

af hestamennsku og hestatengdri ferðaþjónustu eru umtalsverðar og er því eftir 

miklu að slægjast að auka ferðalög innlendra sem erlendra ferðamanna á 

hestum um landið. Er það mat nefndar um viðbótarfjáröflun til reiðvega, að 

gjaldeyristekjur vegna hestatengdrar ferðaþjónustu árið 2001 hafi numið u.þ.b. 

7.5 milljörðum króna  (Samgönguráðuneytið, 2003 B, bls. 5 og 9). 

Margir þættir  hestatengdrar ferðaþjónustu hafa ekki verið rannsakaðir á 

Íslandi með tilliti til umfangs og væri áhugavert verkefni að kanna hvert er 

raunverulegt umfang hestatengdrar ferðaþjónustu í landinu en slík rannsókn, 

auk þess að draga úr svartri starfsemi, gæti hugsanlega auðveldað aðgang 

greinarinnar að opinberu fjármagni, ef svo færi, sem verður að teljast líklegt, 

að umfang greinarinnar sé meira en almennt er álitið um þessar mundir. 
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6.3. Öryggismál 

Öryggismál eru mikilvægur þáttur í nútímaferðaþjónustu og ekki hvað síst í 

afþreyingu þar sem að þátttaka gestsins í afþreyingunni er sífellt að aukast og 

krafa gesta um að gera eitthvað krefjandi eða ögrandi eykst stöðugt.  

Hestatengd ferðaþjónusta getur auðveldlega uppfyllt bæði þessi skilyrði en að 

sama skapi er öryggisþátturinn sífellt að verða mikilvægari, bæði út frá 

sjónarhóli gestanna og ekki hvað síst út frá sjónarhóli fyrirtækjanna sem 

þjónustuna bjóða vegna hættu á hugsanlegum fjárskaða vegna skaðabóta og 

annars kostnaðar sem af slysum geta hlotist.  Hins vegar er það staðreynd að 

víða um heim setja menn af stað áhættusama afþreyingu án þess að hafa 

nægilega þekkingu eða reynslu til að tryggja öryggi gesta. Oft er ekkert 

aðhafst í málunum fyrr en að slys hefur orðið  (Beeton, 2001, bls. 423). 

Krafan um aukið öryggi og gæði þjónustu ásamt virku eftirliti með þessum 

þáttum, hefur aukist jafnt og  þétt síðustu ár, bæði hjá stjórnvöldum sem og 

ferðamönnum.  Rannsóknir sýna að stór hluti slysa á ferðamönnum, verða 

þegar þeir eru þátttakendur í afþreyingu sem þeir hafa verið hvattir til að taka 

þátt í, án þess þó að vera líkamlega eða andlega undirbúnir (Beeton, 2001, bls. 

423).   Í stefnumótun Samgönguráðuneytisins fyrir árin 1996-2005 segir:  

„Lögð verði áhersla á að sú afþreyingarferðaþjónusta sem í boði er á Íslandi, 

standist ströngustu kröfur um gæði og öryggi.  Stuðlað verði að öryggi 

ferðamanna á Íslandi með nauðsynlegum forvörnum og úrbótum“  

(Samgönguráðuneytið, 1996, bls. 25).  Í framhaldi af stefnumótunarvinnu 

Samgönguráðuneytis árið 1996 var unnin framkvæmdaáætlun fyrir afþreyingu 

en þar segir að markmið sé að „Tryggð verði öryggi og gæði í afþreyingu“ en 

leið til þess sé að „gera lágmarkskröfur til reksturs og öryggis fyrirtækja í 

afþreyingu og með því auðvelda æskilegan samanburð við sambærileg erlend 

fyrirtæki og afþreyingu innan ferðaþjónustunnar almennt  

(Samgönguráðuneytið, 1997, bls. 14). 

Árið 2003 skilaði Framtíðarnefnd ferðaþjónustunnar, sem starfaði á vegum 

Samgönguráðuneytisins, af sér skýrslu um framtíðarsýn íslenskrar 

ferðaþjónustu en þar eru listuð upp lykilorð varðandi gæða- og öryggismál í 

ferðaþjónustu en þau eru eftirfarandi: 
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• Ferðamenn njóti öryggis eins og best verður tryggt 
• Skýr gæðaflokkun þjónustu 
• Skýrar reglur um öryggismál í ferðaþjónustu 
• Áhersla verði lögð á menntun og fræðslu innan ferðaþjónustunnar um 

gæða- og öryggismál 
• Aukin upplýsingamiðlun  (Samgönguráðuneytið, 2003 A, bls. 23) 

Í september árið 2000 skipaði samgönguráðuneytið nefnd til að „fara yfir 

möguleika til að auka öryggi í afþreyingu í ferðaþjónustu á Íslandi og leggja 

fram tillögur að reglugerð um öryggisreglur og leyfisveitingar í afþreyingu“  

(Samgönguráðuneytið, 2004, bls. 3).  Nefndin skilað af sér niðurstöðum og þar 

með drögum að reglugerð um afþreyingu í ferðaþjónustu, í febrúar 2004.  

Reglugerð þessi hefur ekki öðlast gildi þegar þetta er ritað.  Í níundu grein 

reglugerðarinnar er kveðið á um að þegar fyrirtæki sæki um rekstrarleyfi, skuli 

það m.a. leggja fram öryggisáætlun.  Í 18. grein sömu reglugerðar er kveðið á 

um að leiðbeiningar og viðvaranir um hættur skuli vera í prentuðu máli og í 

orðum fararstjóra eða leiðsögumanns við upphaf ferðar.  Í 20. grein segir 

einnig að fararstjóri eða leiðsögumaður skuli ávallt hafa meðferðis öryggistæki 

s.s. GPS-tæki og fjarskipta- og skyndihjálparbúnað  (Samgönguráðuneytið, 

2004, bls. 10-11).   

Af ofangreindu má ljóst vera að þáttur öryggis og gæða í starfsemi hestaleiga 

og hestaferðafyrirtækja hér á landi, er stöðugt að verða mikilvægari og að 

nauðsynlegt er að fylgjast grannt með þróun þessa málaflokks hérlendis sem 

erlendis.    

6.3.1. Starfsmenn 

Þáttur starfsmanna varðandi öryggismál er mjög stór og mikilvægur þegar 

hestaleigur og hestaferðir eru annars vegar.  Það að hafa hesta, reiðtygi, 

hjálma, reiðleiðir og alla aðstöðu í góðu lagi, er vissulega nauðsynlegt en ef 

starfsmenn eru ekki meðvitaðir um öryggismál og mikilvægi þeirra, er til lítils 

barist varðandi aðra þætti.   

Það er ekki nóg að til séu hjálmar sem standast ströngustu kröfur og eru af 

réttri stærð, ef starfsmenn fylgast ekki með að þeir séu rétt notaðir.  Einnig 

þarf að gæta þess að hnakkar séu vel girtir og önnur reiðtygi þannig lögð á, að 
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þau trufli ekki hestinn og að ístöð séu í hæfilegri lengd fyrir knapann.  Vera 

þarf vakandi fyrir viðbrögðum hestanna og óvæntum uppákomum sem raskað 

geta ró þeirra t.d. á ferð.  Sem dæmi um slíkt má nefna ef óvenju hávært 

farartæki nálgast, en þá er nauðsynlegt að bregðast rétt við aðstæðum, til að 

draga úr hættu á að hestur fælist og valdi slysi.   

Starfsmaður þarf að þekkja vel þá hesta sem notaðir eru og hafa auga fyrir að 

velja saman hest og knapa eftir eiginleikum og hæfni hvors um sig.  Hafi valið 

ekki tekist er mikilvægt að skerast strax í leikinn og skipta um hest. Einnig 

þarf starfsmaður að huga vel að reiðleiðum og að ekki leynist þar óvæntar 

hættur s.s. laus vír eða plastpokar sem fælt geta hestana.  Ótalmörg fleiri atriði 

mætti nefna þar sem að starfsmaðurinn og hans þáttur skipta sköpum varðandi 

öryggi gesta í hestaferðaþjónustu   (Guðrún Helgadóttir og Harpa Hlín 

Þórðardóttir, 2004, bls. 3-5). 

Þrátt fyrir það, eru þegar þetta er ritað, engar gildandi reglur til um það hverjir 

megi starfa við hestatengda afþreyingu eða að uppfylla þurfi einhver ákveðin 

skilyrði til að teljast vera hæfur starfsmaður í slíkri þjónustu.  Það er því undir 

hverjum og einum rekstraraðila komið hverjum hann treystir fyrir sínum 

gestum.  Í tillögum að reglugerð um afþreyingu í ferðaþjónustu, er í 17. grein 

kveðið á um að leiðsögumaður eða sérhæfður leiðsögumaður skuli vera í 

öllum skipulögðum afþreyingarferðum.  En leiðsögumaður skal vera með próf 

frá Leiðsöguskóla Íslands, hafa næga þekkingu og reynslu eða sambærilegt 

próf frá viðurkenndum skóla.  Sérhæfður leiðsögumaður hefur nánar 

skilgreinda menntun eða reynslu á viðkomandi sviði  (Samgönguráðuneytið, 

2004, bls. 6-10). 

6.3.2. Hestar 

Það gefur augaleið að mikilvægi þess að velja rétta hesta í hestaleigur og 

hestaferðir, skiptir sköpum, ekki hvað síst varðandi öryggismál.  Þrátt fyrir þá 

staðreynd, er ekki til neinn staðall yfir það hvers konar hestar henta í slíka 

þjónustu.  Erfitt er reyndar að setja upp slíkan staðal, og hvað þá að framfylgja 

honum því að öryggi og eiginleika hesta getur verið erfitt að mæla með 

einhverri vissu, sérstaklega þar sem að hestar eru jú, lifandi verur þar sem að 

dagsformið skiptir miklu máli og ýmsar aðstæður einnig.  Auk þess skiptir 

máli hvort um er að ræða stuttar ferðir með óvana gesti eða lengri ferðir þar 

sem að gestir eru nokkuð vanir reiðmennsku. 
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Það veltur því mikið á næmni og kunnáttu þeirra sem reka slíka þjónustu, að 

finna út hvaða hestar geta hentað þeirra gestum.  Almennt er það álit manna að 

hestar þurfi að vera geðgóðir og mjúkir á gangi, sérstaklega á brokki og tölti, 

til að geta talist góðir ferðahestar  (Eiðfaxi, 2003, bls. 14-17).    Mikilvægt er 

að hestar séu traustir, hrekklausir og góðgengir en forðast ber hasta brokkara, 

lullara og hesta sem sýna slægð  (Guðrún Fjeldsted, Vantar ártal, bls. 2 og 

Guðrún Helgadóttir og Harpa Hlín Þórðardóttir, 2004, bls.4). 

6.3.3. Aðstaða og reiðleiðir 

Sé litið á aðstöðu og reiðleiðir út frá öryggissjónarmiðum, er fyrst og fremst 

nauðsynlegt að huga að því að hvergi leynist slysagildrur. Mikilvægt er að allt 

umhverfi hestanna og einnig gesta sé eins öruggt og mögulegt er þannig að 

hætta á slysum sé sem minnst.  

Þegar reiðleiðir í skipulögðum ferðum eru valdar, er nauðsynlegt að huga að 

því að þær séu valdar á þann hátt að menn skoði þær út frá sjónarhóli gestsins 

og litist um eftir þáttum sem geta hugsanlega haft truflandi áhrif á hesta 

ferðamanna.   Ýmislegt á leið manna, sem vanir hestamenn taka vart eftir og 

telja ekki vera farartálma, getur vaxið óreyndum reiðmönnum í augum og  

mikilvægt er að ekkert sé í eða við reiðgötu sem fælt gæti hesta undir óvönum 

reiðmönnum.  Nauðsynlegt er því að vera búinn að kanna allar leiðir vel áður 

en lagt er af stað með ferðamenn  (Guðrún Helgadóttir og Harpa Hlín 

Þórðardóttir, 2004, bls. 3-5). 

Varðandi aðstöðu, þarf að huga að því að ekkert í umhverfi hests og manns sé 

líklegt til að valda slysum.  Sé aðeins horft til hestsins og öryggis hans, eru til 

ýmiss ákvæði í lögum og reglugerðum um aðbúnað og meðferð hans, s.s. 

stærð á stíum og básum, girðingar, fóðrun, dýralæknaþjónustu og fleira slíkt.  

Mikilvægt er fyrir rekstraraðila að vera vel að sér varðandi slík ákvæði en listi 

yfir helstu lög og reglugerðir í tengslum við hestaleigur og hestaferðir, er að 

finna í viðauka 1. 

Þó undarlegt megi virðast, er minna til af laga- og reglugerðaákvæðum 

varðandi öryggi ferðamanna í hestaferðum.  Vissulega er öryggi hestanna 

forsenda fyrir öryggi ferðamanna því að ef eitthvað kemur fyrir hest í 

ferðalagi, er það mjög líklegt til að hafa einnig áhrif á knapann.  Mikilvægt má 

telja að hver og einn rekstraraðili yfirfari aðstæður á sínu starfssvæði og í sinni 

höfuðstöð með öryggismál í huga. 
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Æskilegt er að lokað gerði sé þar sem ferð hefst, þannig að hægt sé að fara af 

stað í aðhaldi, leyfa knöpum að aðlagast hreyfingum hestanna og ná að slaka á 

og fylgja hreyfingunni.  Þegar því er náð, er hægt að leggja af stað  (Hróðmar 

Bjarnason, 2003, bls. 224).  Þetta á sérstaklega við um hópa af lítið vönu eða 

óvönu fólki.    

6.3.4. Reiðtygi 

Reiðtygi eru mikilvægur þáttur í öryggi ferðamanna á hestum.  Til að öryggi 

sé sem mest,  þurfa reiðtygi að vera sterk og í góðu lagi.  Léleg reiðtygi sem 

bila í miðri ferð, geta hæglega valdið slysi og því er mikilvægt að yfirfara öll 

reiðtygi reglulega.   Ekki eru til neinar staðlaðar reglur um viðhald og eftirlit 

með reiðtygjum í hestaleigum og hestaferðum og hvílir ábyrgðin því alfarið á 

eigendum og starfsmönnum slíkra fyrirtækja.   

Atriði sem vert er að hafa í huga eru m.a. að halda reiðtygjum vel smurðum og 

mjúkum en það dregur úr hættu á að þau slitni.  Kanna reglulega gjarðir og 

móttök og að hafa móttök tvöföld.  Mikilvægt er að smyrja öryggislása og að 

hafa öryggisístöð á öllum hnökkum og gæta þess að taumar séu af réttri lengd 

og með góðu gripi  (Gunnar Rögnvaldsson, 2003 og Guðrún Fjeldsted, Vantar 

ártal, bls. 3).  Einnig er mikilvægt að gæta þess að ístöð séu ekki hál og að 

hnakkurinn sé ekki smurður með einhverju sem gerir hann sleipan.  

Nauðsynlegt er í upphafi ferðar og þegar áð er, að kanna hvort nægilega vel 

hafi verið girt á alla hesta og hvort annar búnaður s.s. beisli og múlar séu rétt 

stillt.  Séu hnakkar með reiða, sem er gott í lengri ferðum, er mjög mikilvægt 

að gæta þess að ekki gleymist að spenna reiðann.  Þáttur starfsmannsins 

varðandi öryggi búnaðar er því mjög stór. 

6.3.5. Hjálmar og annar öryggisbúnaður 

Reiðhjálmar eru eitt af nauðsynlegustu öryggistækjum hestamannsins, hvort 

sem hann er byrjandi, lengra kominn eða atvinnumaður.  Reiðhjálmar teljast  

til persónuhlífa og falla undir reglugerð nr. 635/1999.  Löggildingarstofa fer 

með stjórnvaldsþátt í markaðsgæslu og annast eftirlit með persónuhlífum til 

einkanota á markaði,  en Vinnueftirlit ríkisins ber að öðru leyti ábyrgð á 

persónuhlífum á markaði  (Löggildingarstofa, 2004 A, bls. 1).   „Ekki er 

skylda hér á landi að nota öryggishjálma á hestbaki“  (Löggildingarstofa, 2004 

B).  Skylt er þó skv. keppnisreglum Landsambands hestamannafélaga að hafa 
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reiðhjálm í íþrótta- og gæðingakeppni (Landssamband hestamannafélaga, 

2004).   

Hestaleigum og hestaferðafyrirtækjum er því í raun ekki skylt skv. lögum að 

láta sína gesti nota hjálm á hestbaki þrátt fyrir að flestir séu þeirrar skoðunar 

að svo ætti að vera.  Í tillögum að reglugerð um afþreyingu í ferðaþjónustu, er 

kveðið á um að skylt sé að nota hjálma:  „Í hesta-, vélsleða- og sleðaferðum 

skal hver ferðamaður ætíð nota hjálm“  (Samgönguráðuneytið, 2004, bls. 11). 

Margar hestaleigur hafa þær vinnureglur að enginn fari á hestbak á þeirra 

vegum nema að hafa hjálm en aðrar leigur hvetja gesti til að nota hjálm en 

gera  gestum ljóst að þeir séu á eigin ábyrgð ef þeir ákveði að vera hjálmlausir 

á hestbaki  (Guðrún Helgadóttir og Harpa Hlín Þórðardóttir, 2004, bls. 5).   

Hver ber ábyrgðina ef eitthvað kemur fyrir í slíkum tilfellum, er þó ekki 

fyllilega ljóst og fer það m.a. eftir tryggingastöðu fyrirtækis og gesta.  

Almennt er það talið sjálfsagt að allir gestir í hestaleigu noti hjálm, bæði vegna 

síns eigin öryggis sem og til að draga úr áhættu rekstraraðila ef eitthvað kemur 

fyrir. Hjálmar á hestbaki eru ekki hvað síst mikilvægir vegna trygginga en séu 

ferðamenn ekki með hjálm, eru tryggingar yfirleitt ekki í gildi  (Bjarni 

Sigurðsson, 1994, bls. 181). 

Það er þó ekki nægilegt að sjá til þess að allir séu með hjálm, það þarf líka að 

huga að því að verið sé að nota óskemmda hjálma sem standast allar 

öryggiskröfur.  Löggildingarstofa setur reglur varðandi þá staðla og kröfur sem 

reiðhjálmar þurfa að uppfylla og hvaða merkingar þurfa að vera á þeim.  Þær 

reglur eru eftirfarandi: 

o Reiðhjálmar eiga ávallt að vera CE merktir en sú merking er staðfesting 

þess að varan uppfylli lágmarkskröfur um öryggi, heilsu og umhverfi. 

o Staðalnúmerið ÍST EN 1384:1996 þarf að koma fram á hjálminum en það 

segir manni það að hjálmurinn sé sérstaklega hannaður til reiðmennsku. 

o Nafn, vörumerki eða annað auðkenni framleiðanda komi fram á hjálminum 

til að hægt sé að taka hann úr sölu ef hann reynist ekki standast settar 

kröfur. 

o Stærð hjálmsins í cm komi fram ásamt mynd sem sýni tilætlaða notkun 

hans.   
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o Upplýsingar um framleiðsluár, mánuð eða ársfjórðung hjálmsins séu á 

umbúðum eða hjálminum sjálfum   (Fjóla Guðjónsdóttir, 2003 og 

Löggildingarstofa, 2004 B).  

Fleiri þætti þarf einnig að hafa í huga varðandi hjálmanotkun í hestaleigum og 

hestaferðafyrirtækjum.  Hjálmar eru viðkvæmir og endast ekki lengi.  Hafi 

komið högg á hjálminn t.d. við það að einhver hefur dottið með hann, skal 

ekki nota hann áfram því að sprungur geta myndast í hjálminum án þess að 

það sjáist auðveldlega.   Einnig þarf að athuga aldur hjálma því að ekki er 

talið öruggt að nota sama hjálminn lengur en í fimm ár því að sólarljós og 

birta hafa áhrif á öryggi hans  (Fjóla Guðjónsdóttir, 2003, bls. 40 og 2001, bls. 

31). 

Þegar hjálmar eru valdir fyrir hvern einstakling er mikilvægt að hjálmurinn 

passi vel, verji hnakka, hliðar höfuðs og enni og að hver og einn hafi hjálm 

sem hentar viðkomandi  (Fjóla Guðjónssdóttir, 2003, bls. 40 og 

Löggildingarstofa, 2004 B). Það er því ljóst að hestaleigum og 

hestaferðafyrirtækjum er vandi á höndum að sjá til þess að allir gestir fái 

hjálma sem standast öryggiskröfur og passa hverjum og einum.  Talsverður 

kostnaður er fylgjandi því að endurnýja hjálma á fimm ára fresti og oftar ef 

óhöpp verða.  Einnig er nauðsynlegt að eiga nokkuð mikið af hjálmum til að 

allir gestir geti fengið hjálm af réttri stærð, hvort sem um er að ræða börn eða 

fullorðna.  Á markaðnum eru þó hjálmar sem eru stillanlegir og eru gefnir upp 

fyrir höfuðstærð á nokkuð löngu bili.  Sem dæmi um slíka hjálma má nefna 

CASCO-hjálma sem hafa verið nokkuð vinsælir á einstaklingsmarkaði 

undanfarin ár.  Slíkir hjálmar eru oft heldur dýrari en ódýrustu hjálmar á 

markaði en gætu þó verið góður kostur fyrir hestaleigur þar sem að mögulegt 

væri að komast af með færri hjálma en ella þar sem að hægt er að stilla slíka 

hjálma eftir höfuðstærð gestsins. 

Á markaðnum er til annar öryggisbúnaður fyrir hestamenn og má þar m.a. 

nefna jakka sem ver axlir, bol og bak hestamannsins sérstaklega vel 

(Löggildingarstofa, 2004 B). Slíkur búnaður er þó dýr og hefur ekki komist í 

almenna notkun hér á landi.   

Endurskinsmerki eru einnig öryggisatriði fyrir þá sem eru á ferð á hestbaki 

eftir að skyggja tekur.  Algengast er að starfsemi hestaleiga og 

hestaferðafyrirtækja fari fram yfir sumartímann  og almennt á þeim tíma sem 
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bjart er.  Rétt er þó að hafa í huga að ef ferð tefst eða að einhverra hluta vegna 

er nauðsynlegt að vera á ferð eftir að skyggja tekur, er nauðsynlegt að hafa 

viðeigandi endurskinsmerki. 

6.3.6. Slysatíðni og viðbrögð við slysum 

Þrátt fyrir að reynt sé að gæta fyllsta öryggis þegar verið er að fara með gesti á 

hestbak, er þó aldrei mögulegt að koma algjörlega í veg fyrir óhöpp.  Sama 

gildir um reiðmennsku atvinnumanna og frístundareiðmanna.  Engar tölur eru 

til um tíðni slysa eða óhappa í hestaleigum og hestaferðafyrirtækjum á Íslandi.  

Sem betur fer er það svo að oftast sleppa menn lítið meiddir þrátt fyrir að 

eitthvað komi upp á en því miður er það ekki ávallt svo.   

Samkvæmt heilbrigðisskýrslum eru 2,9 slys tengd dýrum á hverja 1000 

Íslendinga á ári, en mörg þeirra tengjast hestum.  Árið 1994 voru skráð í  

Skagafirði 57 umferðarslys en 93 hestatengd slys en þar er hestamennska 

reyndar mjög mikið stunduð  (Ragnheiður Davíðsdóttir, 1995, bls. 13).  Á 

árunum 1998 – 2000 voru skráðir 105 áverkar á höfði hjá reiðfólki hjá slysa- 

og bráðasviði Sjúkrahúss Reykjavíkur (Löggildingarstofa, 2004 B).  Af þessu 

má sjá að slys í tengslum við hesta eru nokkuð algeng og áhætta þeirra sem 

bjóða upp slíka afþreyingu, því mikil.    

Rétt viðbrögð við slysum geta gert gæfumuninn varðandi bata þess sem í 

slysinu lendir.  Slys í tengslum við hestamennsku  geta verið af margvíslegum 

toga en höfuðáverkar eru alvarlegustu slysin.  „Afleiðingar heilaáverka fara 

eftir staðsetningu og útbreiðslu heilaskemmdanna sem orðið hafa en felast t.d. 

í lömun, taltruflunum og truflunum á málskilningi, persónuleikabreytingum, 

einbeitingarskorti, svima, þrálátum höfuðverk og horfnu lyktarskyni svo 

eitthvað sé nefnt“  (Þorsteinn Gunnarsson, 1997, bls. 10).  Ásamt fyrrnefndu 

eru aðrir áverkar einnig algengir  og sýnir þetta ásamt fleiru, mikilvægi þess að 

standa vel að málum til að draga megi sem mest úr hættu á slysum gesta í 

hestaleigum og hestaferðum sem og á hinum almenna reiðmanni. 

Mikilvægt er að allir starfsmenn hestaleiga og hestaferðafyrirtækja hafi 

kunnáttu og þjálfun í að bregðast á réttan hátt við slysum, hvort sem er á 

gestum eða starfsmönnum.   Rauði kross Íslands býður reglulega upp á 

námskeið í skyndihjálp og geta fyrirtæki hvar sem er á landinu óskað eftir að 

fá námskeið hjá þeirri deild Rauðakrossins sem starfar á þeirra svæði  (Karl 

Lúðvíksson, munnleg heimild 26. janúar 2004).  Nauðsynlegt er í hestaferðum 
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að hafa meðferðis sjúkragögn fyrir menn og hesta.  Auðvelt er að nálgast 

sjúkrakassa með nauðsynlegum búnaði fyrir fólk í næstu lyfsölu en til að fá lyf 

fyrir hesta vegna lengri ferða, er nauðsynlegt að hafa samband við dýralækni 

sem síðan sækir um tilskilin leyfi til yfirdýralæknis fyrir leyfiskyldum lyfjum, 

s.s. hrossasóttarlyfi og pensilíni  (Höskuldur Jensson, munnleg heimild 26. 

mars.2004). 

 

6.4. Starfsmannamál 

Eins og fram hefur komið er þáttur starfsmannsins í hestaferðaþjónustu stór. 

Starfsmannamál í hestaleigum og hestaferðafyrirtækjum hafa í gegnum tíðina 

verið að mörgu leyti erfið, en þar kemur margt til.  Eitt stærsta vandamálið 

hefur verið að starfstími margra fyrirtækjanna er aðeins hluti úr ári og því er 

erfitt að fá gott starfsfólk til starfa  (Samgönguráðuneytið, 1996, bls. 55).  

Mörgum hefur reynst vel að vera með erlendar stúlkur í starfsþjálfun yfir 

veturinn og ráða þær svo til vinnu yfir sumarið.  Vinna unglinga í greininni 

hefur einnig verið að dragast saman m.a. vegna aukinna krafna um öryggi og 

ábyrgð rekstraraðila  (Guðrún Helgadóttir og Harpa Hlín Þórðardóttir, 2004, 

bls. 2).  Námskeið og aukin fræðsla eru ein leið til að auka hæfni starfsmanna.  

Hólaskóli hefur á liðnum árum staðið fyrir ýmisskonar fræðslu fyrir 

starfsmenn í hestaferðaþjónustu, m.a. í tengslum við rannsóknar- og 

þróunarverkefnið, Gæði í hestatengdri ferðaþjónustu, en það er 

samstarfsverkefni Hólaskóla og Hestamiðstöðvar Íslands, með aðkomu 

Samtaka ferðaþjónustunnar  (Hólaskóli, 2004).  Rannsóknir á þessu sviði hafa 

fram til þessa verið litlar, en þar sem að laun og launatengd gjöld, eru eðli 

málsins samkvæmt stór kostnaðarliður hjá slíkum fyrirtækjum, væri gagnlegt 

að rannsaka þennan þátt í rekstri fyrirtækjanna nánar. 

6.5. Samkeppni og markaðsmál 

Markaðsmál eru mikilvægur þáttur ferðaþjónustunnar í heild en skoðanir eru 

nokkuð skiptar um hvernig best verði staðið að slíkum málum.  Ekki er 

ætlunin að fara djúpt ofan í þau fræði hér, jafnvel þó að um sé að ræða 

verulega mikilvægan þátt fyrir hestleigur og hestaferðafyrirtæki.  Markaðsmál 

eru þáttur sem líta þarf á í stærra samhengi heldur en út frá sjónarhóli einstakra 

aðila í ferðaþjónustu, því að sameiginleg markaðssetning landsins í heild er 
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hagsmunamál allra.  Í raun og veru snúa markaðsmál bæði að innra og ytra 

umhverfi fyrirtækja.  Í markaðsáætlun Samgönguráðuneytisins er stefnt að því 

að „Ísland verði markaðssett á öllum mörkuðum sem einstæð náttúruparadís 

sem býður upp á ævintýraupplifun og skemmtun fyrir alla“  

(Samgönguráðuneytið, 1997, bls. 31).  Slík markaðssetning samræmist, eftir 

því sem best verður séð, nokkuð vel þeirri þjónustu sem hestaleigur og 

hestaferðafyrirtæki bjóða, en öll sameiginleg markaðssetning er líkleg til að 

koma þeim fyrirtækjum til góða. 

Samkeppni er nokkuð veigamikill þáttur í rekstrarumhverfi hestaleiga og 

hestaferðafyrirtækja á Íslandi.  Ísland er ekki stórt og innanlandsmarkaður er  

takmakaður, þó að mögulegt megi teljast að  ná til fleiri aðila innan hans en nú 

er gert, með frekari þróun á framboði þjónustu.  Fjöldi erlendra gesta sem 

koma til landsins er einnig takmarkaður og því skiptir máli að ná til sem flestra 

af þeim gestum sem sækja Ísland heim, og reyna að fá þá til að nýta sér 

hestatengda þjónustu.  Nokkur hópur fólks kemur þó gagngert til landsins til 

að nýta sér hestatengda afþreyingu og má telja líklegt að mögulegt sé að 

stækka þann hóp verulega með markaðssetningu.  Til að sem bestur árangur 

náist í rekstri fyrirtækja í greininni, er því mikilvægt að hestaleigur og 

hestaferðafyrirtæki nái samstöðu um að skapa sinni starfsemi samkeppnislega 

yfirburði sem veitir þeim forskot í samkeppni við aðra afþreyingu sem í boði 

er. „Samkeppnisyfirburðir eru þeir þættir sem gera það að verkum að fyrirtæki 

getur skilað meiri hagnaði en samkeppnisaðilarnir.  Þetta eru þættir sem 

samkeppnisaðilarnir eiga erfitt með að líkja eftir og geta ekki beitt með sama 

hætti“  (Eyþór Ívar Jónsson, 1998,  bls. 97). 

Hið opinbera hefur á síðustu árum lagt töluvert fjármagn til eflingar 

hestatengdrar starfsemi á landinu, sem og til markaðssetningar.  Hefur þar 

aðallega verið um að ræða tímabundin verkefni með ákveðin tilgang.  Má þar 

nefna Samning um átak í hestamennsku sem stendur yfir frá 2000 – 2004.  

Starfsemi Hestamiðstöðvar Íslands sem áformað er að standi frá árinu 2000 til 

loka árs 2005 og loks embætti Umboðsmanns íslenska hestsins sem mun starfa 

árin 2003-2007.  Ýmiss önnur fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög koma einnig 

að þessum verkefnum  (Veraldarfengur, 2003,  Eiðfaxi- veftímarit, 2003  og 

Hestamiðstöð Íslands, 2003). 
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6.5.1. Þjónusta og þjónustugæði 

Einn liður í því að standa sig vel í samkeppni, hvort sem er milli fyrirtækja í 

sömu grein, milli ólíkra tegunda af afþreyingu eða milli þjóða og 

markaðssvæða, er að gæði þeirrar þjónustu sem veitt er, standist væntingar 

viðskiptavinanna. Væntingar viðskiptavina verða til með ýmsum hætti s.s. við 

auglýsingar, við samtöl við starfsmenn fyrirtækis eða fyrri viðskiptavini og 

vegna fyrri reynslu af þjónustu viðkomandi fyrirtækis  (Zeithaml, og Bitner, 

2003, bls, 72). 

Hestaleigur og hestaferðir byggja afkomu sína að langmestu leyti á því að selja 

viðskiptavinum þjónustu og er því mjög mikilvægt að slík fyrirtæki hugi að  

hvernig megi bæta þá þjónustu sem verið er að veita og jafnvel að þróa nýja 

gerð þjónustu til að mæta væntingum viðskiptavina.  Það er álit rekstraraðila í 

lengri ferðum, að væntingar viðskiptavina séu fyrst og fremst að heimsækja 

Íslendinga og vera samferðamenn þeirra í hestaferðum.  En frjálsræðið í 

íslenskri náttúru telja menn vera eina af meginástæðum fyrir komu margra 

ferðamanna til landsins  (Guðrún Helgadóttir og Harpa Hlín Þórðardóttir, 

2004, bls. 3).   Til að skoða enn frekar væntingar viðskiptavina, er æskilegt að 

vinna markaðsrannsóknir.  Eftir að fundið hefur verið út hverjar væntingarnar 

eru, er mikilvægt að hanna þjónustuna þannig að hún falli að væntingum 

viðskiptavina.  Að því loknu er þarf að tryggja að starfsmenn veiti þjónustuna 

á þann hátt sem ætlast er til  (Zeithaml, og Bitner, 2003, bls. 32-33).  Til að 

tryggja að starfsmenn veiti rétta þjónustu er mikilvægt að vanda vel til 

þjálfunar og fræðslu starfsmanna. 

Rannsóknir hafa bent til þess að víddir þjónustu skipti mismiklu máli að mati 

viðskipavina.  Áreiðanleiki þjónustu er talinn vera mikilvægasta víddin, síðan 

skjót og góð viðbrögð, traustverðug þjónusta, samhygð og áhugi starfsmanna 

og loks sýnilegir eða áþreifanlegir þættir (Zeithaml, og Bitner, 2003, bls. 93).  

sem hjá hestaleigum myndi vera þættir eins og t.d. hnakkar, hjálmar og 

hreinlætisaðstaða.  Rannsókn sem gerð var í Lexington í Kentucky (USA) á 

mismunandi væntingum ferðamanna sem komu þangað annars vegar vegna 

hestatengdrar ferðaþjónustu og hins vegar af öðrum ástæðum, leiddi í ljós að 

gestir í hestaferðaþjónustu, mátu meira en aðrir gestir, þætti eins og gott 

viðmót gestgjafa, rólegt og notalegt andrúmsloft, góðan aðgang að gistirými 

og afþreyingu ásamt fagurri náttúru  (Brown, 2003, bls. 180). 
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Svo virðist sem rekstraraðilar í hestaferðaþjónustu séu vel meðvitaðir um 

mikilvægi áðurnefndra þátta og nefna þeir í viðtölum, mikilvægi þess að gestir 

fái það sem hefur verið lofað, að hver gestur fái persónulega þjónustu og líði 

vel meðan á ferðinni stendur, auk þess að allur búnaður og öryggi sé í lagi  

(Guðrún Helgadóttir og Harpa Hlín Þórðardóttir, 2004, bls. 4). 

6.6. Nýsköpun og þróun vöru og þjónustu 

Fyrirtæki í hestatengdri ferðaþjónustu byggja afkomu sína fyrst og fremst á því 

að selja viðskiptavinum sínum þjónustu.  Framboð á vöru og þjónustu er 

mismunandi milli fyrirtækja í greininni en vissulega er algengast að verið sé 

að bjóða upp á ákveðna þjónustu til afþreyingar fyrir viðskiptavininn, þ.e. að 

viðskiptavinurinn er í raun að kaupa sér upplifun. 

Hugtakið vöruþróun er tiltölulega nýtt í íslensku máli og má til marks um það 

nefna að í Íslenskri orðabók Menningarsjóðs sem gefin var út árið 1988 er 

orðið ekki til.  Það að þróa nýja vöru til að setja á markað er mikilvægt ferli í 

fyrirtækjarekstri.  „Vinnan við að móta nýja vöru er nefnt vöruþróunarferli.  

Það hefst við að vöruhugmynd verður til og lýkur þegar hugmyndin er orðin 

markaðshæf vara“  (Impra nýsköpunarmiðstöð, 2003, bls. 4).  Þó að sagt sé að 

hugtakið vöruþróun sé tiltölulega nýtt er þó rétt að gæta þess að öldum saman 

má segja að menn hafi stundað vöruþróun.  Það að búa til vöru sem hægt var 

að selja hvort sem var fyrir peninga eða í vöruskiptum er eitthvað sem lengi 

hefur verið stundað og byggðist þá salan á því að varan mætti óskum og 

þörfum viðskiptavina ekki síður en í dag. 

Við þróun vöru eða þjónustu er mikilvægt að vinna hlutina skipulega og að 

nýta sér þær rannsóknir sem gerðar hafa verið í greininni.  Einnig getur verið 

gagnlegt að nýta sér rannsóknir á aðferðum þeirra fyrirtækja sem náð hafa 

hvað mestum árangri í vöruþróun víða um heim og bera það saman við þau 

fyrirtæki sem ekki hafa skilað árangri í slíkri vinnu  (Cooper, 2001, bls. 20-

55).  Töluvert er til af erlendum rannsóknum á þessu sviði og má vel nýta þær 

við íslenskar aðstæður ef rétt er á málum haldið.  

Varðandi vöruþróun í hestatengdri ferðaþjónustu í heild, má nefna þróun á 

þáttum í tengslum við  minjagripi, kaplamjólk, hrossakjöt og heilsutengda 

ferðaþjónustu.  Einnig má nefna þætti í hestaleigum og hestaferðum sem lúta 

að skipulagningu ferða, nýrri uppbyggingu ferðaskipulags, aukinni fræðslu 
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gesta, náttúrutúlkun og fleira slíkt.   Það að ná forskoti í ört vaxandi 

samkeppni, er hlutur sem ekki gerist af sjálfu sér og er því mikilvægt að 

fyrirtæki í greininni nýti sér allar mögulegar leiðir til að styrkja stöðu sína. Þar 

er vöruþróun og það að skapa sér sérstöðu, mikilvægur þáttur, þ.e. að bjóða 

upp á eitthvað sem stendur upp úr í minningu ferðamannsins og fær hann til að 

minnast þess í góðra vina hópi eftir að ferðinni lýkur, það er vafalaust 

sterkasta markaðssetningin. Vísbendingar eru um að rekstraraðilar í greininni 

séu meðvitaðir um gildi vöruþróunar og eru allmargir aðilar að huga að þáttum 

eins og þróun ferða og samsetningu þeirra  (Guðrún Helgadóttir og Harpa Hlín 

Þórðardóttir, 2004, bls. 3). 
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7. Ytra rekstrarumhverfi 

7.1. Lög og reglugerðir 

Þegar farið er að skoða lög og reglugerðir í tengslum við hestatengda 

ferðaþjónustu, kemur í ljós að ekki eru til nein lög eða reglugerðir sem fjalla 

beint um þessa þætti.  Samt sem áður falla margir þættir í starfsemi slíkra 

fyrirtækja undir lög og reglugerðir af ýmsum toga  (Hróðmar Bjarnason, 2003, 

bls. 223). 

Um stofnun og rekstur fyrirtækja almennt gilda vissulega lög og reglugerðir, 

sem eru nokkuð mismunandi m.a. eftir því um hvaða rekstrarform er að ræða.  

T.d. gilda lög nr 2/1995 um hlutafélög og lög nr. 138/1994 um 

einkahlutafélög, sem ekki er ólíklegt að allmörg fyrirtæki í þessum geira, falli 

undir.   Einnig gilda almenn lög og reglur varðandi skatta, bókhaldsskyldu og 

ársreikninga um slík félög eins og í öðrum atvinnurekstri.  Lög nr. 117/1994 

um skipulag ferðamála gilda um ýmiss málefni ferðaþjónustunnar. Svona 

mætti lengi telja lög og reglugerðir sem á einn eða annan hátt tengjast 

hestaleigum og hestaferðafyrirtækjum. 

Í febrúar 2004 lagði nefnd um öryggisreglur og leyfisveitingar í ferðaþjónustu, 

sem skipuð var af samgönguráðherra, fram  tillögur að reglugerð um 

afþreyingu í ferðaþjónustu.  Sú reglugerð mun þó, eins og áður hefur komið 

fram, ekki öðlast gildi fyrr en lögum nr. 117/1994 um skipulag ferðamála 

hefur verið breytt  (Samgönguráðuneytið, 2004, bls. 5)  Í viðauka þessarar 

ritgerðar er að finna lista yfir lög og reglugerðir í sem á einn eða annan hátt 

tengjast hestaleigum og hestaferðafyrirtækjum á Íslandi.  Þar er þó alls ekki 

um tæmandi lista að ræða.  

7.2. Leyfisveitingar  

Leyfisveitingar í hestaleigum og hestaferðafyrirtækjum, er þáttur sem 

rekstraraðilum hefur oft reynst erfitt að nálgast skýrar upplýsingar um og eru 

jafnvel dæmi um það að aðilar sem hafa byrjað rekstur, hafi gefist upp á að 

verða sér úti um tilskilin leyfi þar sem að erfitt reyndist að fá svör varðandi 

það hvaða leyfi væru nauðsynleg, hvar væri hægt að fá þau og hvaða kröfur 

þyrfti að uppfylla.  Ásamt því að ekki hefur verið fylgt eftir að slíkir 
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rekstraraðilar hefðu leyfi og er því fullvíst að misjafnt er hvort aðilar sem veita 

slíka þjónustu, séu með tilskilin leyfi (Byggt á óformlegum samtölum 

höfundar við rekstraraðila vorið 2003).  

Í framkvæmdaáætlun Samgönguráðuneytisins fyrir afþreyingu á Íslandi árið 

1997, er lagt til að „Samgönguráðuneyti og Ferðamálastjóri standi að sérstöku 

verkefni til undirbúnings á breytingum á leyfisveitingum til 

ferðaþjónustufyrirtækja í afþreyingu í samvinnu við hagsmunaaðila“  

(Samgönguráðuneytið, 1997, bls. 14).  Rökstuðningur fyrir þessari ályktun er 

eftirfarandi:  „Í vinnu við stefnumótun ráðuneytisins 1996 kom mjög skýrt 

fram, hve mikið vantar á að leyfisveitingar séu í nokkru því formi, sem nútíma 

rekstur krefst.  Þessi skortur á kröfum hins opinbera gagnvart stofnun og 

rekstri fyrirtækja í afþreyingu hefur valdið því að anað er út í rekstur án 

könnunar á rekstrarmöguleikum og án nokkurrar getu til að bregðast við þeim 

kröfum, sem upp geta komið í nútíma ferðaþjónustu s.s. varðandi tryggingar 

og bótaskyldu“  (Samgönguráðuneytið, 1997, bls. 14). 

7.2.1. Starfsleyfi 

 Samkvæmt lögum nr. 117/1994 um skipulag ferðamála, þarf starfsleyfi frá 

Samgönguráðuneyti til að hefja rekstur sem fellur undir skilgreiningar 

ferðaskipuleggjanda eða ferðaskrifstofu, hvort sem um er að ræða alferð eða 

ekki og er það háð ákvörðun ráðuneytisins hvaða félög eru undanþegin þessum 

ákvæðum.  Samkvæmt lögunum, merkir ferðaskipuleggjandi „fyrirtæki, félag 

eða einstakling sem skipuleggur ferðir hópa eða einstaklinga innan lands, 

einnig fyrirtæki sem annast móttöku hópa eða einstaklinga og skipuleggur 

fyrir þá dvöl og frístundaiðju eða fundi og ráðstefnur og þjónustu tengda þeim 

innan lands“  (Lög um skipulag ferðamála nr. 117/1994 10. gr og 

Samgönguráðuneytið, 2004, bls. 19).    

Fyrirtæki sem aðeins bjóða upp á dagsferðir eða styttri túra þurfa þó ekki að 

hafa slíkt leyfi en annist fyrirtæki skipulagningu á ferð sem nær yfir meira en 

einn dag er skylt að hafa slíkt leyfi  (Guðbjörg Ársælsdóttir, munnleg heimild 

29. mars 2004).  Ekkert er í lögunum sem kveður á um menntun og þjálfun 

starfsfólks í afþreyingu en til að fá starfsleyfi þarf umsækjandi að: 

* Eiga lögheimili á Íslandi í a.m.k. eitt ár 

* Vera fjárráða og hafa forræði yfir búi sínu    
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Auk þess að skila inn tilskildum gögnum vegna umsóknar  (Lög um skipulag 

ferðamála nr. 117/1994, gr. 12). 

Leyfið er fyrst veitt til tveggja ára og síðan til 5 ára í senn og kostar leyfið 

sjálft 5000. Leggja þarf fram bankatryggingu að lágmarki 1 milljón.  Hún 

getur verið hærri en upphæðin fer eftir veltu hvers fyrirtækis. Algengast er þó 

að fyrirtæki í þessari grein séu með það litla veltu að lágmarkstrygging dugi.  

Á hverju ári er einnig innheimt gjald af hverjum leyfishafa, vegna yfirferðar 

yfir ársreikninga, en allir leyfishafar þurfa að skila inn ársreikningi.  Tilgangur 

slíkrar yfirferðar er m.a. að kanna hvort endurskoða þurfi tryggingafjárhæð 

rekstraraðila.  Gjald fyrir þessa skoðun er nokkuð misjafnt milli ára og fer það 

eftir kostnaði hverju sinni.  Árið 2003 var gjaldið 14.000 en má að hámarki 

vera 30.000.  Hversu hátt gjaldið er, veltur að verulegu leyti á því hversu vel 

ársreikningar eru unnir áður en þeir eru sendir ráðuneytinu en heildarkostnaður 

dreifist svo jafnt á alla leyfishafa  (Guðbjörg Ársælsdóttir, munnleg heimild 

29. mars 2004). 

7.2.2. Bankatryggingar 

Kostnaður við bankatryggingar eru nokkuð mismunandi eftir bönkum en 

einnig eftir því hversu góðar tryggingar viðkomandi fyrirtæki hefur fyrir 

sínum rekstri, þ.e. hversu mikil áhætta bankanna er.  Misjafnt er hvort 

gjaldskrá er að mestu leyti föst eða hvort útibússtjórar eða viðskiptastjórar hafa 

vald til að vinna með þær innan ákveðins ramma en hjá KB banka og 

Landsbanka hafa slíkir starfsmenn nokkurt svigrúm til samninga en í tölum hér 

á eftir var tekið meðaltal af uppgefnu bili fyrir þóknun.  Eftirfarandi 

útreikningur er byggður á gjaldskrá bankanna. Þar sem að 

Samgönguráðuneytið veitir leyfi til tveggja ár í senn, var gert ráð fyrir að 

ábyrgðin væri tekin til tveggja ára. 

Spron 29.500 

KB banki 46.200 

Íslandsbanki 63.300 

Landsbankinn 106.000 

Tafla 1.  Kostnaður vegna bankaábyrgða 
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Rétt er að taka fram að þessar tölur eru alls ekki einhlítar og geta hugsanlega 

gefið skakka mynd af raunverulegum kostnaði hjá hverjum banka fyrir sig.  

Þær eru þó eins og áður sagði byggðar á verðskrá bankanna en tryggingar hjá 

hverju og einu fyrirtæki geta skipt þarna töluverðu máli og mikilvægt er að 

hvert fyrirtæki fyrir sig leiti samninga hjá bankastofnunum til að fá sem 

hagstæðasta samninga.  Inn í tölum frá KB banka eru ekki gjöld vegna 

sérsaminna ábyrgðaryfirlýsinga og annarrar skjalagerðar en þau geta skv. 

verðskrá numið 5 – 50 þúsund krónum ef til notkunar á þeim kemur.  Nánari 

upplýsingar um útreikninga er að finna í viðauka 2  (Íslandsbanki, 2004, KB 

banki, 2004, Landsbanki Íslands, 2004 og Spron, 2004). 

7.2.3. Leyfi til dýrahalds í atvinnuskyni 

Samkvæmt lögum nr. 15/1994 um dýravernd þurfti leyfi lögreglustjóra til 

hverskonar ræktunar, verslunar, þjálfunar, tamningar, geymslu og leigu dýra í 

atvinnuskyni sem ekki féll undir búfjárhald.   Einnig þurfti leyfi lögreglustjóra 

til að setja á stofn dýragarða, halda dýrasýningar og efna til dýrahappdrætta 

(Kafli III, gr. 12).    Með reglugerð nr. 164/2003 varð breyting á þessu og er nú 

útgáfa slíkra leyfa á höndum Umhverfisstofnunar, en Umhverfisstofnun annast 

eftirlit og framkvæmd dýraverndarlaga  (Heiðrún Guðmundsdóttir, munnleg 

heimild 30. mars 2004).  

Samkvæmt lögum nr. 15/1994 um dýravernd og reglugerð nr. 499/1997 um 

dýrahald í atvinnuskyni, þarf að sækja um leyfi til Umhverfisstofnunar fyrir 

margvíslegan rekstur í tengslum við dýr, m.a. dýrasýningar, hestaleigu og 

hestaferðir, reiðskóla og dýragarð  (Umhverfisstofnun, 2003).  Til að fá leyfi 

til dýrahalds í atvinnuskyni þarf að uppfyllta nokkuð strangar kröfur um 

aðbúnað dýra og þekkingu umsjónaraðila og geta alvarleg eða endurtekin brot 

varðað svipingu rekstrarleyfis, sektum eða varðhaldi.  Ef um stórfellt eða 

ítrekað brot er að ræða getur það varðað fangelsi, allt að tveim árum  

(Reglugerð um dýrahald í atvinnuskyni nr. 499/1997).  Reglugerð nr. 

499/1997 um dýrahald í atvinnuskyni er nú í endurskoðun en ekki er vitað 

hvenær þess er að vænta að breytingar á henni taki gildi  (Laufey 

Haraldsdóttir, munnleg heimild 26. mars 2004).   

Áður en sótt er um leyfi til Umhverfisstofnunar, þarf að vera búið að fá leyfi 

frá heilbrigðisnefnd eða heilbrigðiseftirliti á viðkomandi svæði, en þau leyfi 

taka til mengunar og hollustuhátta.   Einnig þarf umsögn frá héraðsdýralækni 
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að liggja fyrir, m.a. varðandi aðbúnað hrossa.  Aðeins 3 eða 4 

hestaleigur/hestaferðafyrirtæki hafa leyfi til  dýrahalds í atvinnuskyni, þegar 

þetta er ritað.  Kostnaður við að fá slíkt leyfi er nokkur en leyfi frá 

heilbrigðisyfirvöldum kostar 10 – 15  þúsund.  Umsögn dýralæknis kostar 8-

14 þúsund og leyfi frá Umhverfisstofnun kostar 30.500.  Leyfið er veitt til 

þriggja ára en þegar það er endurnýjað er leyfisgjaldið 20.500  (Heiðrún 

Guðmundsdóttir, munnleg heimild 30. mars 2004).   

Ferðamálaráð hefur nú, vorið 2004, sent öllum hestaleigum og 

hestaferðafyrirtækjum sem skráð eru hjá því, bréf þar sem að fram kemur að 

viðkomandi fyrirtæki verði ekki skráð áfram í gagnagrunn ráðsins nema að 

hafa leyfi til dýrahalds í atvinnuskyni skv. 12. grein laga um dýravernd 

(Bændablaðið, 2004, bls. 1). 

7.2.4. Viðurlög og heildarkostnaður vegna leyfa 

Í tillögum að reglugerð um afþreyingu í ferðaþjónustu er lagt til að fela megi 

lögreglu að stöðva starfsemi rekstraraðila, verði hann uppvís að því að reka 

leyfisskylda starfsemi án tilskilinna leyfa.   Brot á lögum 117/1994 um 

skipulag ferðamála og á umræddri reglugerð varði sektum og/eða 

leyfissviptingu nema þyngri refsing liggi við skv. öðrum lögum 

(Samgönguráðuneytið, 2004, bls. 13). 

Því má í stuttu máli segja að almennt séð þurfi fyrirtæki sem bjóða upp á 

lengri ferðir en dagsferðir,  að hafa leyfi sem ferðaskipuleggjendur (eða 

ferðaskrifstofur).  Um það leyfi sækja menn hjá Samgönguráðuneyti en 

væntanlega hjá ferðamálastjóra þegar fram líða stundir. Allar hestaleigur og 

hestaferðafyrirtæki þurfa auk þess að hafa leyfi til dýrahalds í atvinnuskyni en 

um það þarf að sækja hjá Umhverfisstofnun. 

Í framhaldi af þessari vitneskju um leyfismál, er áhugavert að kanna nánar 

hversu hár heildarkostnaður hjá meðalfyrirtæki í greininni, sé líklegur til verða 

við það að hafa öll tilskilin leyfi.  Lítum fyrst á kostnað vegna rekstrarleyfa frá 

Samgönguráðuneyti. 
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Útgáfa leyfis 5.000 

Meðaltal bankatryggingar 61.250 

Yfirferð ársreikninga 28.000 

Samtals kostnaður tveggja ára 94.250 

Kostnaður pr. ár.  (94.250/2) 47.125

Tafla 2.   Áætlaður kostnaður vegna rekstrarleyfa hjá Samgönguráðuneyti 

Hér eru þó nokkrir stórir óvissuþættir, en þar má fyrst nefna upphæð 

tryggingar en útreikningar eru miðað við lágmarkstryggingarfjárhæð eða 

1.000.000,- og er tekið meðaltal úr útreikningi á kostnaði miðað við gjaldskrár 

fjögurra innlendra banka en gjald hjá hverjum og einum banka getur einnig 

verið breytilegt (sjá viðauka 2).  Kostnaður vegna yfirferðar ársreikninga, 

getur verið breytilegur, en eins og fram hefur komið hér að framan getur sú 

upphæð verið rúmlega helmingi hærri en hér er sýnt, en þessi upphæð er 

miðuð við kostnað ársins 2003. 

Þar sem að leyfi skv. lögum um dýravernd, sem Umhverfisstofnun veitir, eru 

veitt til þriggja ára, er útreikningur á kostnaði vegna þeirra leyfa gerður miðað 

við þrjú ár en kostnaði síðan deilt niður á árin.  Þar sem að lægri kostnaður er 

samfara því að endurnýja leyfið, er þessi útreikningur miðaður við að fyrirtæki 

sé að fá þetta leyfi í fyrsta sinn. 

Leyfi frá heilbrigðisyfirvöldum 12.500 

Umsögn dýralæknis 11.000 

Leyfi frá Umhverfisstofnun 30.500 

Kostnaður þriggja ára 54.000 

Kostnaður pr. ár. (54.000/3) 18.000

Tafla. 3.  Áætlaður kostnaður vegna leyfa frá Umhverfisstofnun  

Rétt er að hafa í huga að kostnaður vegna leyfis frá heilbrigðiseftirliti eða 

heilbrigðisnefndum getur verið nokkuð breytilegur og einnig getur kostnaður 

vegna umsagnar dýralæknis verið mishár. Heildarkostnaður vegna tilskilinna 

leyfa fyrir hestaferðafyrirtæki er því eftirfarandi, miðað við gefnar forsendur. 
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Rekstrarleyfi pr. ár 47.125

Leyfi pr. ár skv. dýraverndarlögum 18.000

Kostnaður alls á ári vegna leyfa 65.125

Tafla 4.   Heildarkostnaður á ári vegna leyfa fyrir hestaferðafyrirtæki 

Áætlaður beinn kostnaður vegna rekstrarleyfa hjá hestaferðafyrirtækjum er 

rúmlega 65 þúsund á ári miðað við gefnar forsendur.  Fyrirtæki sem aðeins 

bjóða upp á dagsferðir eða styttri túra, þurfa þó eins og áður sagði aðeins að 

hafa leyfi frá Umhverfisstofnun þannig að heildarkostnaður slíkra fyrirtækja er 

aðeins um 18 þúsund á ári.  Í þessum útreikningum er ekki tekið tillit til 

kostnaðar sem fyrirtækið þarf að bera vegna undirbúnings og öflunar gagna 

sem senda leggja þarf fram þegar sótt er um leyfi en gera má ráð fyrir að 

nokkur launakostnaður sé samfara því að sækja um umrædd leyfi því að öll 

slík vinna tekur tíma. 

7.3. Fjármögnun, afkoma og áætlanir 

Ljóst er að allur fyrirtækjarekstur krefst fjármagns eða ígildi fjármagns, því að 

það þarf peninga til að afla peninga.  Til að byrja með skila fyrirtæki ekki 

tekjum en nauðsynlegt er að hafa fjármagn til reiðu til að greiða kostnað þar til 

að tekjur fara að berast og til að greiða þann upphafskostnað sem leggja þar í 

til þess að fyrirtækið geti hafið starfsemi. Þriggja spurninga þarf að spyrja sig í 

upphafi í tengslum við þetta: 

1. Hver er fjármagnsþörf fyrirtækisins? 
2. Hvernig er best að meta þá upphæð? 
3. Hvar er hægt að komast yfir þetta fjármagn?   (Eyþór Ívar Jónsson, 1998, 

bls. 148). 
Svörin við þessum spurningum eru vissulega misjöfn eftir því um hvers konar 

rekstur er að ræða og hvert umfang hans er. 

Mjög lítið er vitað með vissu um það hvernig fjármögnun fyrirtækja í 

hestatengdri ferðaþjónustu á Íslandi er háttað í dag, enda hefur ekki farið fram 

nein könnun á þeim þáttum í rekstri þeirra.   Vitað er að fyrirtækin eru 

langflest smá og aðeins um helmingur þeirra er rekinn á heilsársgrundvelli 

(Guðrún Helgadóttir og Ingibjörg Sigurðardóttir, 2004, bls. 2).  Líklegt er þó 

að sum þessara fyrirtækja séu hluti af stærri rekstri þar sem að búskapur, 
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tamningar, ræktun eða ferðaþjónusta eru meðal burðarstólpa rekstrarins.  Í 

könnun sem gerð var árið 1989 á 100 frumkvöðlafyrirtækjum erlendis, 

reyndust meira en 80% stofnenda þeirra hafa fjármagnað þau með eigin 

sparifé, kreditkortum og nýjum veðum í húseignum sínum  (Eyþór Ívar 

Jónsson, 1998, bls. 154). 

Hestaleigur og hestaferðafyrirtæki eiga allajafna litlar fasteignir og erfitt eða 

ógerlegt er að fá veð í hrossum eða búnaði slíkra fyrirtækja og því er það mál 

manna að erfitt sé að fá fjármagn til að hefja rekstur eða auka umsvif.  Bankar 

og lánastofnanir gera allajafna kröfu um að fá veð í fasteign eða trausta 

ábyrgðarmenn, sé falast eftir lánum (Gestur Þorsteinsson, munnleg heimild 26. 

mars 2004).  Ljóst er að fjárfestar gera ákveðna arðsemikröfu til þeirra 

fjárfestinga sem þeir hyggjast leggja fjármuni í, en arðsemiskrafan hækkar 

eftir því sem að áhætta við fjárfestinguna verður meiri, en fýsileiki fjárfestinga 

ræðst af þrennu, áhættunni, ávöxtuninni og tímanum  (Eyþór Ívar Jónsson, 

1998, bls. 158).  Sú ímynd hefur loðað við ferðaþjónustu á Íslandi að arðsemi 

sé almennt lág og að greinin sé ekki vænlegur kostur fyrir fjárfesta, ekki síst 

þar sem að starfstímabil margra fyrirtækja í greininni er stutt (Hreiðar Már 

Sigurðsson, 2004).   

Það hversu litlar upplýsingar eru til um rekstrarlega þætti hestatengdrar 

ferðaþjónustu gerir fjárfestum einnig erfitt um vik að meta mögulega arðsemi 

þess að leggja fjármagn í greinina og má telja líklegt að það auki á erfiðleika 

við að útvega fjármagn.  Einnig getur sá þáttur að fyrirtækin eru mörg en smá, 

verið takmarkandi. „Borið saman við stór fyrirtæki er mun flóknara að tryggja 

tilveru smáfyrirtækja.  Smáfyrirtæki standa frammi fyrir mun meiri hættum á 

öllum sviðum starfseminnar. Vegna meiri áhættu er mun dýrara að fjármagna 

smáfyrirtæki (mun dýrari lán, leigukostnaður er hærri og svo framvegis)“  

(Bjarnheiður Jóhannsdóttir, 2003).  Afkoma fyrirtækja í ferðaþjónustu er 

misjöfn.  Arðsemi hefur verið léleg og framlegð fyrirtækja alltof lítil og hefur 

því ekki nægt til að eðlileg endurnýjun og/eða uppbygging hafi getað átt sér 

stað. Einnig háir skortur á þolinmóðu fjármagni , greininni auk þess sem 

fyrirtækjaeiningar eru oft litlar og því oft á tíðum óhagstæðar 

(Samgönguráðuneytið, 2003 A, bls.44). 

“Mikið ójafnvægi í fjárfestingu, viðvarandi rekstrarhalli og tíðar 

rekstrarstöðvanir fyrirtækja í mikilvægum greinum ferðaþjónustunnar, benda 
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eindregið til þess að forsendur fjárfestingarákvarðana og stefnumörkunar séu 

veikar.  Skortur á upplýsingum um stöðu greinarinnar og fræðilegt mat á 

möguleikum hennar háir þróun hennar“  (Rannsóknarráð Íslands, 1995, bls. 8). 

Margt bendir því til þess að afkoma  hestaleiga og hestaferðafyrirtækja, líkt og 

margra annarra fyrirtækja í ferðaþjónustu, sé ótrygg og fjármögnun erfið, og 

verður því að leita leiða til að auka trúverðugleika starfseminnar og bæta 

afkomu þannig að slík starfsemi verði fýsilegri fjárfestingarkostur. 

7.3.1. Viðskipta- og rekstraráætlanir 

Ein leið til að bæta rekstur fyrirtækja í greininni og jafnframt að auka 

möguleika þeirra varðandi fjármögnun, er gerð margvíslegra áætlana, sem 

síðan þarf að fylgja eftir og endurbæta jafnt og þétt.  Í rekstri fyrirtækja er 

áætlanagerð mikilvægur þáttur við að skilgreina fyrirtækið, markaðinn og 

möguleika fyrirtækisins á að halda velli í samkeppni.  

Það að fá hugmynd að fyrirtæki er fyrsta skrefið, en til að hugmyndin verði að 

veruleika, þarf margt að koma til.  Nauðsynlegt er m.a. meta hugmyndina út 

frá möguleikum hennar á að skila hagnaði, til þess má t.d. vinna 

viðskiptaáætlun   „Viðskiptaáætlun er skýrsla sem sýnir hæfni fyrirtækis til að 

selja nægilega mikið af vöru eða þjónustu svo að fyrirtækið skili arðsemi sem 

dregur að fjárfesta“  (Eyþór Ívar Jónsson, 1998, bls. 162).  Ekki er þó 

viðskiptaáætlun unnin eingöngu til að komast yfir fjármagn, heldur á slík 

áætlun að geta nýst til margra hluta.  Meginhlutverki viðskiptaáætlana má 

skipta upp í fimm liði: 

1. Til að frumkvöðullinn geti séð heildarmyndina 
2. Til að ná í fjármagn úr bönkum 
3. Til að ná í fjárfesta 
4. Til að stofna til samninga og/eða samstarfs 
5. Til að vera leiðarvísir í rekstri   (Eyþór Ívar Jónsson, 1998, bls. 162). 

Viðskiptaáætlun inniheldur margvíslega þætti, þar á meðal rekstraráætlun fyrir 

komandi ár. Það að vinna viðskiptaáætlun getur verið nokkuð tímafrekt en full 

ástæða er fyrir fyrirtæki í greininni að skoða vel hvort það að leggja í slíka 

vinnu geti verið til hagsbóta fyrir hvert og eitt fyrirtæki.  Því meiri upplýsingar 

sem stjórnendur fyrirtækja búa yfir, um reksturinn og nánasta umhverfi, því 

líklegri er reksturinn til að verða farsæll. 
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7.4. Styrkir og annar stuðningur 

 Í ungri og lítt mótaðri atvinnugrein,  eins og hestatengd ferðaþjónusta er hér á 

landi, er mikilvægt að nýta sér allan þann stuðning og allar þær upplýsingar 

sem mögulegt er að nálgast s.s. varðandi markaðsmál.  Það hvort vel tekst til 

við að afla fyrirtæki styrkja, eða annars stuðnings og upplýsinga, veltur að 

langmestu leyti á dugnaði og hugmyndaauðgi stjórnenda.  Í gegnum tíðina 

hefur hestaferðamennska verið að langmestu leyti óháð ríkisafskiptum og 

óalgengt hefur verið að opinberir styrkir væru veittir til starfseminnar.  Er það 

stefna stjórnvalda að bein afskipti hins opinbera verði áfram í lágmarki  

(Samgönguráðuneytið, 1996, bls. 61). 

Styrkir eða ráðgjöf sem beint er sérstaklega til hestatengdra fyrirtækja, eru 

ekki á hverju strái en oft á tíðum er hægt að nálgast slíkt á einhverjum 

forsendum.  Eitt af því sem er mikilvægt í þessu sambandi, er að nýta allar 

opinberar upplýsingar s.s. um ferðahegðun, væntingar gesta og markaðsmál.  

Ferðamálaráð, Samtök ferðaþjónustunnar, og Gallup eru þættir sem vert er að 

gefa gaum varðandi upplýsingar.  Ferðamálaráð gerir árlega kannanir á 

Keflavíkurflugvelli, meðal gesta þegar þeir yfirgefa landið.  Ferðamálaráð 

gerir einnig fleiri kannanir og tekur saman og birtir meðal annars  á heimasíðu 

sinni, margvíslegar upplýsingar í tengslum við ferðaþjónustuna.   Gallup gerir 

ýmsar neyslukannanir s.s. á ferðahegðun Íslendinga.  Ýmiss önnur fyrirtæki 

vinna kannanir m.a. í tengslum við markaðsmál og eru þær stundum opinberar.  

Samtök ferðaþjónustunnar fylgjast vel með þróun í ferðamálum og birta 

töluvert af gagnlegum upplýsingum m.a. á vef sínum.  Slíkar upplýsingar geta 

hjálpað til við stefnumótun og rekstur fyrirtækja en þær er hægt að nálgast, 

með litlum kostnaði og oft án greiðslu  (Ferðamálaráð, 2004 og Samtök 

ferðaþjónustunnar, 2004). 

Einnig getur verið gagnlegt að fylgjast með hvort verið sé að vinna hagnýt 

verkefni við háskóla landsins, í tengslum við efnið auk þess sem að sumir 

skólar senda nemendur sína í verknám, en með því að ráða til sín verknema er 

oft hægt að fá mjög hæfa starfsmenn ásamt því að efla um leið tengingar við 

skólasamfélög í viðkomandi skóla. 

Þó svo að sumir vilji flokka ferðaþjónustu bænda sem landbúnað, er ekki 

starfandi landsráðunautur í þeirri grein.  Vel má þó leita eftir ráðgjöf og 

upplýsingum hjá stofnunum eins og Bændasamtökum Íslands, 
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Búnaðarsamböndum eða leiðbeiningamiðstöðvum, atvinnu- og 

ferðamálaráðgjöfum, atvinnuþróunarfélögum, Ferðamálaráði, Hagstofu 

Íslands, Byggðastofnun, Iðntæknistofnun/Impra, Samtökum atvinnulífsins, 

Samtökum ferðaþjónustunnar,  Hestamiðstöð Íslands, Samgönguráðuneytinu 

og fleiri slíkum, auk þess sem Hólaskóli stendur fyrir námskeiðum og fræðslu.    

Mikilvægt er að fyrirtæki í greininni nýti sér þá þjónustu og þær upplýsingar 

sem mögulegt er að nálgast á hagkvæman hátt.   Bankar og fjármálafyrirtæki 

veita einnig ýmis konar þjónustu og ráðgjöf sem getur nýst vel fyrir fyrirtæki 

af ýmsum stærðum og gerðum.   Beinir peningalegir styrkir liggja ekki beint á 

lausu en ekki eru þó öll sund lokuð í þeim efnum.  Algengt er að styrkir séu 

veittir til nýsköpunarverkefna og til eflingar atvinnu á jaðarsvæðum og er 

mikilvægt að fylgjast vel með öllu slíku og huga að hvort mögulegt sé að 

viðkomandi fyrirtæki eigi möguleika á að sækja um á einhverjum forsendum 

s.s. með því að koma fram með nýja hugmynd og þróa hana enn frekar, sinni 

starfsemi og öðrum til framdráttar  (Handbók bænda, 2004, bls. 180-181). 

Sem dæmi um aðila sem veita styrki má nefna, Byggðastofnun, Ferðamálaráð 

Íslands, Ferðamálasjóð, Hestamiðstöð Íslands, Framleiðnisjóð landbúnaðarins 

sem m.a. sér um svokallaðan smáverkefnasjóð, Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins, 

Nýsköpunarsjóð námsmanna, Rannsóknarráð Íslands (Rannís),  

Vinnumálastofnun,  og ráðuneytin, oft í samstarfi við erlenda aðila.  Þessu til 

viðbótar eru stundum í boði tíma- eða staðbundnir styrkir í tengslum við 

ákveðin verkefni, auk þess sem erlendir styrkir m.a. til náms eru stundum í 

boði.  Mjög misjafnt er um hvers konar styrki er að ræða og hvaða skilyrðum 

þeir eru háðir  (Iðntæknistofnun, 2001). 

7.5. Tryggingar 

Tryggingar eru mikilvægur þáttur í rekstri hestaferðaþjónustufyrirtækja í dag.  

Lögsóknir í kjölfar slysa verða sífellt algengari m.a. vegna aukinnar 

meðvitundar gesta um réttindi sín (Hróðmar Bjarnason, 2003, bls. 223).  

Ákveðin áhætta fylgir því að fara á hestbak og hafa tryggingafyrirtæki víða um 

heim hækkað iðgjöld af tryggingum hestaleiga verulega á síðustu árum.  Í 

Ástralíu er svo komið að mörg gamalgróin fyrirtæki í hestatengdri 

ferðaþjónustu hafa hætt rekstri í kjölfar gýfurlegra hækkana á 

tryggingaiðgjöldum  (Beeton, 2002, bls. 469).  Margvíslegir 

tryggingaskilmálar eru í boði hjá hinum fjölmörgu tryggingafélögum hér á 
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landi og er því mikilvægt að rekstraraðilar kanni vel framboð og verð, auk 

þess að meta tryggingaþörf síns fyrirtækis og velja síðan þær tryggingar sem 

ætla má að veiti sem víðtækasta vernd gegn áföllum.  

7.5.1. Ábyrgðartrygging rekstrar 

Ekki er fyrirtækjum gert skylt að ábyrgðartryggja sinn rekstur (Hróðmar 

Bjarnason, 2003, bls. 223).  Hins vegar verður slík trygging að teljast 

mikilvæg því að ábyrgðarkröfur geta hæglega orðið það háar að hvert og eitt 

fyrirtæki standi ekki undir þeim.  Ábyrgðartrygging fyrir atvinnurekstur 

tryggir fyrirtækið sem trygginguna tekur og launþega þess gagnvart 

ábyrgðarkröfum gesta.  Einnig nær tryggingin yfir hugsanlegar 

skaðabótakröfur launþega á hendur viðkomandi atvinnurekanda  (Ragnar 

Kristinsson, tölvupóstur 2004 og Sjóvá Almennar, 2004).  Rétt er þó að hafa í 

huga afmörkun gildissviðs trygginganna varðandi undantekningar frá gildi 

vátryggingar. 

7.5.2. Slysatrygging starfsmanna, brunatryggingar og trygging lausafjár 

Mælt er með að hestaleigur og hestaferðafyrirtæki slysatryggi sína starfsmenn 

gagnvart slysum meðan á störfum stendur.  Ekki er skylt að hafa slíkar 

tryggingar  en þær geta samt sem áður verið mikilvægar þegar á reynir  

(Ragnar Kristinsson, tölvupóstur 2004 og Sjóvá Almennar, 2004). 

Skylt er að brunatryggja hesthús en auk þess er boðið upp vatns-fok og 

óveðurstryggingu húseigna ásamt tryggingu lausafjár í húsunum, s.s. hesta, 

reiðtygja og fóðurs (Hróðmar Bjarnason, 2003, bls. 223-224). 

7.5.3. Tryggingar hesta 

Eins og áður sagði er mögulegt að tryggja hesta gegn bruna með því að tryggja 

þá sem lausafé í brunatryggðu húsnæði.  Slík trygging hentar vel þegar hver og 

einn hestur er ekki mjög verðmikill  (Ragnar Kristinsson, tölvupóstur, 2004). 

Hesta er einnig hægt að einstaklingstryggja en það er sjaldnast gert nema um 

sé að ræða sérstaklega verðmæta gripi s.s. kynbótahross eða keppnishesta og 

er notkun slíkra trygginga því sjaldgæf í hestaferðamennsku  (Ragnar 

Kristinsson, tölvupóstur, 2004 og Sjóvá Almennar, 2004). 
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7.6. Skattamál 

Almenn lög og reglugerðir um skattamál, gilda um hestaleigur og 

hestaferðafyrirtæki eins og um önnur fyrirtæki á Íslandi en mismunandi reglur 

og skatthlutfall eiga við hvert félagsform fyrir sig. Skattstjóri annast álagningu 

skatta eftir að skattframtali hefur verið skilað, skv. lögum nr. 90/2003 um 

tekju- og eignaskatt og bera bæði einstaklingar og lögaðilar skattskyldu 

samkvæmt ákvæðum þeirra laga og er rekstraraðilum heimilt að nýta sér 

möguleika á frádrætti skv. lögum en eini frádráttur sem skylt er að nýta, eru 

afskriftir  (Lög um tekju- og eignaskatt nr. 90/2003). 

7.6.1. Skatthlutföll 

Skatthlutföll í álagningu 2003 vegna tekna á árinu 2002 voru þannig að 

almennur tekjuskattur var 25,75% sem þá er sá skattur sem rekstur á eigin 

kennitölu þurfti að greiða en tekjuskattur einkahlutafélaga og hlutafélaga var 

18% en sameignarfélög greiddu 26%  (Ríkisskattstjóri, 2003).   Þar sem að 

tiltölulega stutt er síðan að skatthlutfall hluta- og einkahlutafélaga var lækkað 

verulega, hafa allmargir rekstraraðilar séð sér hag í að breyta um rekstrarform, 

úr rekstri á eigin kennitölu, yfir í einkahlutafélag en um slíka yfirfærslu gilda 

nokkuð strangar reglur.  Reglur um  einkahlutafélög, varðandi skyldur í 

tengslum við bókhald, ársreikninga og meðferð fjármuna eru töluvert strangari 

en í rekstri á eigin kennitölu.  Um yfirfærslu einstaklingsrekstrar yfir í 

einkahlutafélag gildir reglugerð nr 223/2003. 

Hestaleigur og hestaferðafyrirtæki, verða eins og aðrir lögaðilar að gæta þess 

að fara að settum reglum varðandi skattamál og launagreiðslur en talið er að 

svört starfsemi í ferðaþjónustu almennt sé um 30% af veltu.  Það sem 

skattayfirvöld sjá fyrir sé að nauðsynlegt verði til að bregðast við því 

vandamáli, er að einfalda löggjöf en jafnframt að herða refsingar við brotum á 

skattalögum (Indriði Þorláksson, munnleg heimild 12. nóv.  2003).  Í skýrslu 

framtíðarnefndar ferðaþjónustunnar koma fram áform um að skera upp herör 

gegn „svartri starfsemi“  er lagt til að starfshópur verði myndaður til að koma 

fram með tillögur að aðgerðum til að draga úr svartri atvinnustarfsemi  

(Samgönguráðuneytið, 2003 A, bls. 9). 
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7.6.2. Virðisaukaskattur 

Að langflestu leyti gilda sömu reglur um hestaleigur og hestaferðafyrirtæki 

varðandi virðisaukaskatt, og önnur fyrirtæki.  Almennt skattþrep 

virðisaukaskatts er 24,5%. Nokkrir þættir vöru og þjónustu bera 14% skatt og 

allmargir þættir eru undanþegnir skattskyldu.  Virðisaukaskattur var lagður á 

árið 1990 í stað söluskatts sem áður hafði verið við lýði, en hann er aðeins 

lagður á þann virðisauka sem verður hjá hverjum og einum aðila, því að 

innskattur kemur til lækkunar á útskatti.  Almennt má segja að öll vara sem 

ekki er sérstaklega undanþegir skattskyldu, sé skattskyld  (Ríkisskattstjóri, 

2003, bls. 5). 

Uppgjör á virðisaukaskatti í hestatengdri starfsemi reynist stundum nokkuð 

flókið þegar um er að ræða að hluti af starfsemi fyrirtækisins sé undanþeginn 

skatti en aðrir þættir séu skattskyldir.  Sem dæmi um það má nefna að 

hestaleiga án leiðsögumanns er undanþegin virðisaukaskatti en hestaleiga með 

leiðsögumanni ber 24,5% skatt.  Einnig er starfsemi reiðskóla undanþegin 

virðisaukaskatti  (Ríkisskattstjóri, 2003, bls. 6-7).  Þegar um er að ræða 

blandaða starfsemi þannig að aðeins hluti veltu er skattskyldur, er nauðsynlegt 

að sundurliða innkaup og skipta innskatti miðað við veltu hvers þáttar fyrir sig 

(Ríkisskattstjóri, 2003, bls. 35). 

Skattamál hestaleiga og hestaferðafyrirtækja eru nokkuð umfangsmikil eins og 

almennt í fyrirtækjarekstri og er því ekki rúm fyrir nákvæma úttekt á því máli 

hér.  Áhersla er lögð á  mikilvægi þess að hvert og eitt fyrirtæki og greinin í 

heild þekki skattalega og lagalega stöðu sína í þessu sambandi.    

7.7. Umhverfismál  

Umhverfismál hafa sífellt orðið fyrirferðarmeiri í umræðunni síðustu ár og 

hafa þau í raun orðið til sem sérstakur málaflokkur hjá ríkjum heims á síðustu 

25-30 árum (Björn Guðbrandur Jónsson, 1997, bls.7-8).  Á Íslandi hefur þessi 

málaflokkur þróast jafnt og þétt og var Umhverfisráðuneytið stofnað árið 1990 

(Umhverfisráðuneytið, 2001, bls. 8-9). 

Hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar er eins konar grundvallarhugsun 

umhverfismála og má segja að þessir þættir séu sífellt að verða nátengdari 

ferðaþjónustunni, hér á landi sem annars staðar í heiminum. Í stefnumótun 

Samgönguráðuneytisins árið 1996 segir m.a. um sjálfbæra ferðamennsku og 
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umhverfismál:  „Ferðaþjónusta í anda sjálfbærrar þróunar verði efld, þannig að 

hér á landi verði rekin ferðamennska í sátt við land og þjóð  (bls. 45).  Leiðir 

að þessu markmiði eru m.a. að  „stuðla að fræðslu um umgengni við náttúru 

landsins og hvetja til aukinnar ábyrgðar og umhverfisvitundar ferðamanna, 

skipuleggjenda og þjónustuaðila í ferðaþjónustu“  (Samgönguráðuneytið, 

1996, bls. 45).   

Þróun í átt að þessu markmiði innan fyrirtækja í hestatengdri ferðaþjónustu, er 

nú hafin að nokkru leyti, en til marks um það má nefna að allnokkur fyrirtæki í 

greininni hafa nú þegar sett sér umhverfisstefnu og vinna eftir henni  (Elín 

Berglind Viktorsdóttir, munnleg heimild 29. mars 2004).  Eitt af stærstu 

fyrirtækjum í hestatengdri ferðaþjónustu hér á landi, Íshestar ehf, fengu t.d. 

umhverfisverðlaun Ferðamálaráðs árið 2001 fyrir þeirra framlag til 

umhverfismála (Íshestar, 2004).  

Af þeim umhverfismerkjum sem haslað hafa sér völl hér á landi, er aðeins 

Green Globe 21, mögulegur valkostur fyrir fyrirtæki í hestatengdri 

ferðaþjónustu því Green Globe 21 vottar allar gerðir af fyrirtækjum í 

ferðaþjónustu, ásamt áfangastöðum (Elín Berglind Viktorsdóttir, munnleg 

heimild 29. mars 2004).  Green Globe samtökin voru stofnuð af hvatamönnum 

innan World Tourism Organization (WTO) eftir Ríóráðstefnuna 1992 en 

stofnendur töldu mikilvægt að jafn ört vaxandi atvinnugrein og ferðaþjónustan 

er, tæki á ábyrgan hátt á umhverfismálum  (Samgönguráðuneytið, 2003 A, bls. 

21-22).   

Ekkert fyrirtæki í hestaferðum eða hestaleigu hefur fram til þessa ráðist í að fá 

umhverfisvottun á sína starfsemi en þó má nefna það að Hótel Eldhestar hafa 

öðlast vottun Hvíta svansins á sitt gistirými. Líklegt er þó talið að fyrirtæki í 

þessum geira fari að huga að þessum málum, ekki hvað síst þau fyrirtæki sem 

eru innan vébanda Ferðaþjónustu bænda en innan þeirra félagasamtaka er 

unnið markvisst að umhverfismálum m.a. í tengslum við Green Globe 21.  

Alls eru nú 125 aðilar skráðir innan samtakanna en af þeim bjóða 37 upp á 

hestaleigu eða hestaferðir (Elín Berglind Viktorsdóttir, munnleg heimild 29. 

mars 2004). 

Margt bendir til að viðhorf til  umhverfismála hjá hestaleigum og 

hestaferðafyrirtækjum sé á réttri leið.  Allnokkuð hefur þó á liðnum árum rætt 

og ritað um spjöll á umhverfi vegna umferðar hestamanna m.a. vegna þess að 
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farið hafi verið út fyrir eiginlega slóða og gróðri spillt (Valdimar Kristinsson, 

2000).  Ljóst er að vaxandi ásókn hestamanna innlendra sem erlendra, í 

hestaferðir, hefur víða haft nokkur áhrif á umhverfi og reiðvegi, sem gerir 

þörfina fyrir fjármagn til reiðvega enn brýnni en ella, enda er gerð reiðvega ein 

leið til að draga úr spjöllum á landi á fjölförnum leiðum  

(Samgönguráðuneytið, 2003 B, bls. 4).  Allajafna er ekki krafist mats á 

umhverfisáhrifum vegna gerð reiðvega, nema lagður sé reiðvegur á nýjum stað 

og að talið sé að hann hafi umtalsverð áhrif á umhverfið 

(Samgönguráðuneytið, 1999, bls. 6). 

7.8.  Reiðvegir    

Reiðvegir eru af flestum taldir vera forsenda ferðalaga á hestum um landið og 

hefur það verið baráttumál Landssambands hestamannafélaga allt frá stofnun 

þess árið 1948 að koma upp og viðhalda reiðvegum ásamt því að koma í veg 

fyrir að gömlum og þekktum reiðleiðum sé lokað  (Jón Albert Sigurbjörnsson, 

1999).  Þrátt fyrir það er enn víða pottur brotinn í þessum málum og mikið 

verk óunnið.   

Í stefnumótun Samgönguráðuneytisins 1996 er m.a. fjallað um hestaferðir og 

mikilvægi þeirra.  Ein af meginleiðum til að efla þá atvinnugrein er sögð vera 

að „tryggja nauðsynlegar reiðleiðir og skipulagða uppbyggingu áfangastaða er 

taki tillit til umhverfisþátta í samráði við viðkomandi yfirvöld og umráðaaðila 

lands“  (bls. 38).  Í framhaldi af stefnumótun, skipaði Samgönguráðuneytið 

tvær nefndir í tengslum við reiðvegamál og skiluðu þær báðar niðurstöðu árið 

1999.  Annarri var falið að koma með tillögur að skipan reiðvegamála á 

Íslandi en hinni að endurskoða reglur um reiðvegi og hvernig standi megi 

straum af kostnaði vegna þeirra.  Gerð var tillaga um flokkun reiðleiða í 

stofnleiðir, þéttbýlisleiðir og héraðsleiðir.  Nefndirnar gerðu einnig tillögu um 

að Vegagerðin yrði veghaldari reiðvega og að reiðvegir yrðu í vegalögum, 

nefndir sem sérstakur vegaflokkur og að hægt yrði skv. vegalögum að taka 

land eignarnámi undir gerð reiðvega.  Vegalögum hefur nú þegar verið breytt 

til samræmis við tillögur nefndanna (Samgönguráðuneytið, 1999, bls. 1 og 

Samgönguráðuneytið, 2003 B, bls. 8).   

Fé til reiðvega er nú veitt skv. vegalögum og úthlutað af Vegagerð ríkisins og 

Landssambandi hestamannafélaga.  Einnig hafa sveitarfélög víða tekið þátt í 

uppbyggingu reiðvega.  Ljóst er þó að þessi framlög duga engan veginn til að 
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mæta þörf á fjármagni til uppbyggingar reiðvega því að árið 2002 voru t.d. 

fjárveitingar til reiðvegamála 39,9 milljónir en umsóknir hestamannafélaga 

námu 89,2 milljónum  (Samgönguráðuneytið, 2003 B, bls. 6-8). 

Árið 2002 skipaði Samgönguráðuneytið í samstarfi við stjórn LH, nefnd sem 

ætlað var að koma með raunhæfar tillögur um hvernig afla mætti viðbótarfjár 

til reiðvegagerðar.  Nefndin skilaði af sér í febrúar 2003.  Helstu niðurstöður 

hennar voru eftirfarandi: 

a) Varið verði til reiðvegagerðar fé sem nemur 0,5% af áætluðum 

gjaldeyristekjum Íslendinga af hestatengdri ferðaþjónustu.   

b) Skattur verði að fjórum árum liðnum lagður á reiðhross/eigendur 

reiðhrossa   (Samgönguráðuneytið, 2003 B, bls. 2). 

Ekki kemur sérstaklega fram í þessum tillögum hvernig slíkar álögur koma til 

með að hafa áhrif á heildarkostnað hestaleiga og hestaferðafyrirtækja en það er 

þáttur sem vissulega er full ástæða til að skoða nánar. 

Um alllangt skeið hefur Vegagerð ríkisins og Landssamband 

hestamannafélaga átt með sér nokkurt samstarf í tengslum við reiðvegagerð en 

í byrjun árs 2004 var settur á fót starfshópur um skráningu reiðleiða.  Í þeim 

hópi eiga sæti fulltrúi LH, Vegagerðarinnar og Landmælinga Íslands.  Ætlunin 

er að skrá allar reiðleiðir á landinu, staðsetja þær og setja á kort sem síðan á að 

gefa út og setja á veraldarvefinn  (Eymundur Runólfsson, munnleg heimild 29. 

apríl 2004).  Stefnt er að því að fyrir 1. júní 2004 verði fyrstu 50 reiðleiðirnar 

komnar á vefinn og í lok árs verði þar 150 leiðir orðnar  aðgengilegar  

(Ferðamálaráð, 2004).   

Ljóst má vera að góðar reiðleiðir eru ein af meginforsendum fyrir rekstri 

hestaleiga og hestaferðafyrirtækja og má því fullyrða að hröð uppbygging 

þeirra og gott viðhald eldri leiða sé gríðarlegt hagsmunamál fyrir slík 

fyrirtæki. 

7.9. Félagskerfi 

Ráðuneyti ferðamála hér á landi er Samgönguráðuneytið og annast það m.a. 

stefnumótunarvinnu fyrir ferðamennsku í landinu en einn þáttur 

stefnumótunarinnar er afþreying.  Öll ráðuneytin fara þó með málaflokka sem 

á einn eða annan hátt snerta ferðaþjónustuna  (Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 

2003  A, bls. 2).   
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Hestatengd ferðþjónusta getur að langstærstum hluta talist vera afþreying en 

ekki er um að ræða neitt félagskerfi eða félagsskap meðal aðila í hestatengdri 

ferðaþjónustu. Unnið er þó að undirbúningi að stofnun samtaka aðila í 

hestatengdri ferðaþjónustu en Þórarinn Jónasson sem rekur hestaleiguna 

Laxnes, hefur unnið, ásamt fleirum að því um nokkurt skeið.  Félagskerfi 

hestamennsku og hrossaræktar ásamt félagskerfi ferðamála eru þó þættir sem 

óneitanlega tengjast hestaferðamennskunni og verður því fjallað lítillega um 

þá þætti hér. 

7.9.1. Félagskerfi ferðaþjónustunnar 

Ferðamálaráð fer með stjórn ferðamála undir yfirstjórn Samgönguráðuneytis.  

Helstu verkefni ráðsins eru: „Skipulagning og áætlanagerð um íslensk 

ferðamál, rannsóknir og kannanir, landkynning og markaðsmál, ráðgjöf ofl“  

(Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2003 A, bls.3). 

Samtök ferðaþjónustunnar (SAF) eru hagsmunasamtök sem stofnuð voru 

árið 1998 á grunni Sambands veitinga- og gistihúsaeigenda en samtökin eru 

málsvari ferðaþjónustunnar út á við. Aðilar að samtökunum eru 275 en þar á 

meðal eru mörg af stærstu fyrirtækjum í greininni.  (Samgönguráðuneytið, 

2003, bls. 40 og Samtök ferðaþjónustunnar, 2003). 

Ferðamálasamtök Íslands (FSÍ) eru einnig hagsmunasamtök en þau voru 

stofnuð 1986 sem regnhlífarsamtök átta landshlutasamtaka sem áður höfðu 

verið stofnuð (Samgönguráðuneytið, 2003, bls. 41).   

7.9.2. Félagskerfi hestamanna 

Búnaðarlög nr. 70/1998 mynda ramma um þátt hins opinbera í kynbótastarfi í  

landinu.  Undir lögin falla Bændasamtök Íslands sem fara með yfirumsjón og 

framkvæmd kynbótamála í landinu.  Fagráð í hrossarækt sem er 

samstarfsvettvangur hagsmunaaðila í greininni og Stofnverndarsjóður sem 

fær tekjur af útfluttum hrossum og styrkir nú einkum ýmisskonar rannsóknar- 

og þróunarverkefni í hrossarækt  (Guðrún Stefánsdóttir, 2003, bls. 1-2). 

Félag hrossabænda eru allsherjar hagsmunasamtök hrossabænda en þau urðu 

til 1997 við samruna Hrossaræktarsambands Íslands og Félags hrossabænda.  

Landssamband hestamannafélaga eru samtök hestamannafélaga í landinu og 

málsvari hestamanna út á við.  Innan þess eru 48 hestamannafélög og um 8 

þúsund félagsmenn.  Félag tamningamanna (FT) er óopinbert 
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hagsmunagæslufélag tamningamanna en innan þess eru um 380 félagsmenn  

(Landssamband hestamannafélaga, 2004 og Guðrún Stefánsdóttir, 2003, bls. 

3-4).    

Að lokum má svo nefna FEIF sem eru alþjóðasamtök áhugamanna um 

íslenska hestinn en innan vébanda þess starfa hátt í þriðja hundrað 

hestamannafélög í 19 löndum    (Guðrún Stefánsdóttir, 2003, bls. 3). 
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8.  SVÓT-greining hestaleiga og hestaferða 

Til að meta enn frekar ýmsa þætti hestatengdrar ferðaþjónustu á Íslandi, og þá 

sérstaklega hestaleiga og hestaferðafyrirtækja, er hér sett fram greining á 

helstu styrkleikum, veikleikum, ógnunum og tækifærum sem að greininni 

snúa.  Styrkleikar og veikleikar eru þættir sem snúa fyrst og fremst að innri 

þáttum í fyrirtækinu en ógnanir og tækifæri taka aðallega á þáttum í ytra 

umhverfi.   

 

Styrkleikar Veikleikar 
Gangtegundir íslenska hestsins Stuttur starfstími á ári 

Aðrir eiginleikar og sérstaða 

hestsins 

Mikil starfsmannavelta 

Íslensk náttúra - sérkenni og 

auðvelt aðgengi 

Óörugg afkoma og lág arðsemi 

Ósnortin víðerni Leyfismál og tryggingar víða í 

ólagi 

Menningararfur og saga Skortur á samstöðu innan 

greinarinnar 

Reynsla og þekking starfsmanna Skortur á rannsóknum 

Sérstæðar reiðleiðir Vöntun á skráningu hagstærða 

Aukinn áhugi stjórnvalda á 

uppbyggingu reiðleiða 

Léleg þjónusta sumra skemmir 

fyrir öðrum 

Áhugi á nýsköpun í greininni Þjónusta að nokkru leyti háð veðri 

Lítil fyrirtæki- auðvelt að veita 

gæðaþjónustu 

Mannaflafrek starfsemi 

Tafla 5.    Styrkleikar og veikleikar hestaleiga og hestaferðafyrirtækja       
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Ógnanir  Tækifæri 
Breytingar á ferðahegðun Breytingar á ferðahegðun 

Samkeppni erlendis Nýir markhópar 

Samkeppni við aðra afþreyingu 

hérlendis 

Sameiginleg markaðssetning 

Skortur á ytra gæðaeftirliti Aukin samvinna rekstraraðila 

Lítill áhugi fjárfesta Stofnun samtaka í greininni 

Skortur á þolinmóðu fjármagni Aukin menntun stjórnenda 

Lagalegt umhverfi lítt mótað Aukin menntun og þjálfun 

starfsmanna 

Lögsóknir gesta Mörkun sérstöðu  

Flókið skattkerfi Nýsköpun og þróun þjónustu 

Ytri áhrif s.s. vegna hryðjuverka 

eða náttúruhamfara 

Aukin nýting á menningu og sögu 

Takmarkanir á umferð hestamanna Aukin nýting á sérstæðum þáttum í 

jarðfræði, flóru og fánu 

Starfsemi í anda sjálfbærrar 

þróunar 

Aukin sókn í styrki 

Tafla 6.   Ógnanir og tækifæri hjá hestaleigum og hestaferðafyrirtækjum  

 

Ljóst er að hér er engan veginn um að ræða tæmandi lista yfir þessa þætti.  Í 

nánari umfjöllun um styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri hér á eftir, 

verður fjallað um nokkra af þeim þáttum sem hér hafa verið listaðir upp.   Ekki 

er þó hér svigrúm til að fjalla ýtarlega um alla þætti sem nefndir eru í 

greiningunni. 
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8.1. Styrkleikar 
Styrkleikar hestaleiga og hestaferðafyrirtækja á Íslandi eru tvímælalaust 

töluverðir.  Margir þættir, sem snúa að hestinum sjálfum, eiginleikum hans og 

sérstöðu meðal hestakynja heimsins, eru styrkur hestaleiga og 

hestaferðafyrirtækja á Íslandi.  Í töflu í viðauka 3 má sjá yfirlit yfir helstu 

eiginleika og sérstöðu íslenska hestsins miðað við önnur hestakyn, en meðal 

atriða sem skapa honum sérstöðu varðandi notkun í hestaleigum og 

hestaferðum, eru ganghæfileikar, styrkur, þol og fimi miðað við stærð, 

geðprýði og mikill persónuleiki, auk þess sem að sérstæð litadýrð þykir prýði.   

Til marks um það hversu vel íslenski hesturinn  hentar í slíka starfsemi, má 

nefna að algengt er að hann sé notaður á hestaleigum erlendis  (Liljehault, 

munnleg heimild 25. mars 2004). 

Íslensk náttúra er gjarnan nefnd sem ein helsta sérstaða og styrkur hestaferða á 

Íslandi  (Guðrún Helgadóttir og Harpa Hlín Þórðardóttir, 2004, bls. 3).  Það 

hversu stutt þarf að fara frá aðalstarfsstöð flestra fyrirtækja í greininni , til að 

njóta lítt eða ósnortinnar náttúru er einnig þáttur sem ekki hvað síst erlendir 

gestir kunna vel að meta.  Ef vel er að gáð, má segja að sagan og örnefni séu á 

hverju leyti þegar farið er um íslenska náttúru.  Nýting á slíkum þáttum við að 

gera upplifun ferðamannsins sterkari og ánægjulegri, er eitthvað sem fyrirtæki 

í þessum geira ættu að huga að.  Því að í slíkum ferðum má í raun segja að 

ferðamaðurinn sé að kaupa sér upplifun.     

Þekking og reynsla starfsmanna í greininni er einnig mikilvægur styrkleiki, því 

að slík þjónusta byggir að miklu leyti á þætti starfsmannsins, þannig að 

mannauður hvers fyrirtækis er gríðarlega mikilvægur.  Þó svo að 

starfsmannskipti hjá slíkum fyrirtækjum séu oft á tíðum ör, 

(Samgönguráðuneytið, 1996, bls. 55). starfa oftast sömu rekstraraðilarnir 

/eigendur hjá fyrirtækjunum ár eftir ár þannig að reynsla og þekking byggist 

upp.  Mikilvægt er að nýta þá þekkingu og miðla henni jafn óðum til nýrra 

starfsmanna.  
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8.2. Veikleikar 

Veikleikar eru þættir sem nauðsynlegt er fyrir öll fyrirtæki að lista upp og 

greina, til að bæta rekstur og samkeppnisstöðu sína.  Margt bendir til þess að 

helstu veikleikar hestaleiga og hestaferðafyrirtækja á Íslandi, liggi í 

rekstrarlegum þáttum.  Erfitt er fyrir hvert og eitt fyrirtæki að breyta 

ákveðnum þáttum eins og t.d. hversu stutt ferðamannatímabilið er á Íslandi.  

Það þýðir þó ekki að fyrirtækin hafi ekki einhverja möguleika á að útvíkka 

sína starfsemi á lágönn ferðaþjónustunnar.  Sem dæmi um slíka útvíkkun má 

nefna að bjóða upp á aukna þjónustu við Íslendinga s.s. að bjóða fólki að leigja 

aðgang að hesti og jafnvel reiðtygjum í ákveðinn tíma yfir veturinn.  

Hestaleigan hefur þá hestinn á húsi og annast hirðingu og járningu en sá sem 

leigir hann kemur og fer á hestbak þegar honum hentar.  Slíkt fyrirkomulag 

getur t.d. hentað vel fyrir börn og unglinga, sem og fyrir þá sem vilja byrja í 

hestamennsku eða komast á hestbak án þess að vera bundnir af hirðingu og 

umsjón hesta allt árið um kring.  Slík starfsemi bætir nýtingu á eignum 

fyrirtækisins.  Ætla má að markaður fyrir slíka þjónustu sé fyrst og fremst í 

þéttbýli. 

Mögulegt er að bæta rekstrarlega þætti hjá slíkum fyrirtækjum, með því að 

leita ráðgjafar sem og með aukinni menntun stjórnenda á þessu sviði.  

Framboð á rekstrartengdu námi og námskeiðum ásamt námskeiðum varðandi 

öryggismál og fleiri þætti, er sífellt að aukast, m.a. í fjarnámi.  Möguleikar 

fólks til menntunar á þessum sviðum eru því töluverðir.  



Hestatengd ferðaþjónusta á Íslandi                                                                                Bls. 53 

Lokaverkefni í rekstrardeild HA                                                            Ingibjörg Sigurðardóttir 

8.3. Ógnanir 

Líkt og hjá öðrum atvinnugreinum, eru ýmsar ógnanir í rekstri hestaleiga og 

hestaferðafyrirtækja á Íslandi.  Ógnanir stafa fyrst og fremst frá ytra umhverfi 

fyrirtækjanna.  Má þar nefna þætti eins og samkeppni, innan lands sem utan, 

ímynd greinarinnar varðandi lága arðsemi, sem dregur úr áhuga fjárfesta, sem 

og breytingar á ferðahegðun t.d. í kjölfar hryðjuverka.  Ljóst er þó að sumir 

þættir geta bæði flokkast sem ógnanir og tækifæri.  Sem dæmi um slíkt má 

nefna breytingar á ferðahegðun.  Breytingar á ferðahegðun geta bæði dregið úr 

eftirspurn, sem og aukið hana eða skapað ný viðskiptatækifæri.  Ýmsir 

aðstæður sem fyrirtækjum eru skapaðar af stjórnvöldum, s.s. með 

skattlagningu og lagasetningum geta einnig verið ógnanir.   

Þó svo að ógnanir séu þættir sem oft á tíðum er erfitt að hafa áhrif á, er þó 

nauðsynlegt fyrir fyrirtæki að þekkja þær, sem og að reyna að tryggja að áhrif 

slíkra þátta á rekstur fyrirtækisins séu sem minnst.  Gerð góðra 

viðskiptaáætlana getur t.d. verið ein leið til að auka möguleika á að komast 

yfir þolinmótt fjármagn en slík áætlun getur auk þess hjálpað til við að snúa 

rekstrarlegum veikleikum upp í styrkleika.  En skortur á þolinmóðu fjármagni 

er það sem oftast háir frumkvöðlum hérlendis sem erlendis  (Skapti 

Hallgrímsson, 2004, bls. C11). 

Með samstilltu átaki aðila innan greinarinnar mætti einnig hugsa sér að hægt 

væri að þrýsta á um einhverjar breytingar í ytra umhverfi s.s. að koma á ytra 

gæðaeftirliti til að þeir sem að standa sig vel, líði ekki fyrir aðra sem ekki 

sinna sínu starfi sem skyldi.   

8.4. Tækifæri 

Margt bendir til þess að tækifæri fyrirtækja sem reka hestaleigur eða 

hestaferðir hér á landi, séu mörg en rétt er að hafa í huga að tækifæri eru 

einskis virði nema réttir aðilar komi auga á þau og nýti þau.  Það er því 

mikilvægt fyrir stjórnendur fyrirtækja að fylgjast vel með þróun ferðamála 

hérlendis, sem erlendis og almennt öllu rekstrarumhverfi sinna fyrirtækja.  Það 

að þekkja markaðinn vel og að hafa opinn huga gagnvart nýjungum, hefur oft 

skilað fyrirtækjum góðum árangri.  Það að kynna sér hestaferðaþjónustu 

erlendis gæti einnig verið gagnlegt, t.d. varðandi það að nýta sér hugmyndir og 

aðferðafræði sem aðrir nota og staðfæra þær miðað við íslenskar aðstæður.  
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Sókn á nýja markaði innan lands sem erlendis, er áhugavert tækifæri fyrir 

greinina.  Sem dæmi um það má nefna að áhugi fatlaðra á reiðmennsku hefur 

aukist verulega undanfarin ár víða um heim.  Notkun hesta við endurhæfingu 

og þjálfun fatlaðra er einnig orðin tiltölulega algeng en hér á landi hefur sú 

aðferð verið notuð að einhverju marki í yfir 20 ár  (Steinunn Rósa 

Guðmundsdóttir, munnleg heimild 25. mars 2004).  Almenn ánægja hefur 

verið með slíka þjónustu og er það mat sjúkraþjálfara að slík reiðþjálfun geri 

oft á tíðum mjög mikið fyrir viðkomandi einstaklinga  (Berglind Inga 

Árnadóttir, munnleg heimild 25. mars 2004).  Til að veita slíka þjónustu þurfa 

starfsmenn að hafa allnokkra þekkingu á störfum með fötluðum.  Í sumum 

tilfellum eru einnig notaði sérhannaðir hnakkar, en þeir eru framleiddir í 

Keflavík  (Erlendur Sigurðsson, munnleg heimild 25. mars 2004).  Það að nota 

hestinn sem þátt í uppbyggingu á heilsutengdri ferðaþjónustu er því að mati 

höfundar raunhæfur möguleiki, enda eru til um það heimildir að hesturinn hafi 

verið notaður til lækninga síðan fyrir Kristburð.  Einnig mun Hippokrates, 

faðir læknisfræðinnar hafa riðið með sjúklingum sínum þeim til heilsubótar,  

(Magnús B. Einarsson, 1981, bls. 6). 

Tækifæri sem snúa að því að marka starfseminni sérstöðu, með nýsköpun og 

þróun vöru og þjónustu, samhliða því að nýta sér sérstæða þætti í náttúrufari 

og sögu þjóðarinnar, eru einnig fjöldamörg og takmarkast fyrst og fremst af 

hugmyndaflugi hvers og eins, sem og ýmsum ytri þáttum þegar til 

framkvæmda kemur.  Það að greinin sem slík marki sér sameiginlega ímynd 

og sérstöðu, í samanburði við aðra afþreyingu á landinu og með tilliti til 

hestatengdrar ferðaþjónustu erlendis, getur verið mjög sterkur liður í 

markaðssetningu.  Slík mörkun sérstöðu á þó ekki þurfa að draga úr 

möguleikum hvers og eins fyrirtækis til að skapa sér ákveðna ímynd og 

sérstöðu meðal fyrirtækja í greininni hér á landi.  
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9. Tækifæri í ferðaþjónustu; Afurðir hestsins 
Ýmislegt hefur hér verið ritað um notkun hestsins í ferðaþjónustu á Íslandi.  Í 

ferðaþjónustu er hinn lifandi hestur mest áberandi en einnig má velta fyrir sér 

möguleikum á að nýta afurðir hans í ríkari mæli við öflun tekna í 

ferðaþjónustu og landbúnaði.  Fjölda hesta er fargað á landinu ár hvert og er 

fyrst og fremst kjötið nýtt en öðru er hent eða sett í loðdýrafóður. Húðir eru þó 

forunnar hér á landi og seldar erlendis  (Ágúst Andrésson, munnleg heimild 4. 

maí 2004). Einnig má velta fyrir sér möguleikum á nýtingu mjólkur, en blóð 

úr lifandi hryssum hefur verið nýtt að nokkru marki til framleiðslu 

hormónalyfja fyrir menn og dýr  (Laufey Haraldsdóttir, munnleg heimild 25. 

mars 2004). 

9.1. Minjagripir 

Víða um heim eru minjagripir mikilvægur þáttur í ferðaþjónustu og er Ísland 

þar engin undantekning.  Á ákveðnum stöðum á landinu er hægt að fá keypta 

gripi sem unnir eru af heimamönnum og/eða gripi sem á einn eða annan hátt 

tengjast menningu eða sögu viðkomandi svæðis, eða þjóðar.  Handverk hefur í 

gegnum tíðina verið ríkur þáttur í lífi Íslendinga a.m.k. á meðan mikilvægt var 

að vera sjálfum sér nógur um flesta hluti. Þekking á vinnubrögðum við gerð 

margvíslegra hluta úr náttúrulegum efnum leynist enn þá meðal fólks.  Enda 

var notkun á afurðum hestsins við gerð nytjahluta algeng hér á landi öldum 

saman  (Sögusetur íslenska hestsins, 2004). Notkun á afurðum hestsins í 

minjagripi hér á landi er ekki mikil en sem dæmi má nefna að hrossbein eru 

notuð í gerð skartgripa, prjóna og heklunála.  Hrosshár eru notuð í margvíslega 

minjagripi s.s. skartgripi, tauma, gjarðir og lyklakippur.  Hesthófar eru einnig 

nýttir dálítið og hrosshúðir hafa í einhverjum tilfellum verið sútaðar til 

notkunar  (Þórey S. Jónsdóttir,  munnleg heimild 24. mars 2004).  Vitað er að 

hrossasinar voru nýttar við gerð á bandi líkt og Samar gera við hreindýrasinar  

(Sögusetur íslenska hestsins, 2004). 

Mikill fjöldi ferðamanna kemur til landsins ár hvert gagngert til að kynnast 

eða eyða tíma í návist íslenska hestsins, auk þess sem að margir líta á hann 

sem nokkurs konar tákn fyrir Ísland þar sem hann er vel þekktur víða um 

heim.  Því má telja líklegt að minjagripir, úr afurðum hestsins eða sem tengjast 

honum á einn eða annan hátt, s.s. í myndlist eða á ljósmyndum, séu líklegir til 
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að höfða til margra ferðamanna.  Því er ekki úr vegi að hvetja handverksfólk 

til að kanna möguleika á frekari nýtingu á afurðum hestsins við gerð 

minjagripa enda má fullyrða að aukin nýting á slíku hráefni sé í anda 

sjálfbærrar þróunar. 

Víða erlendis skila minjagripir umtalsverðum tekjum til einstaklinga og 

þjóðarbúsins í heild.  Sem dæmi um slíkt má nefna hinn sænska Dalahest, sem 

eru handskornir og handmálaðir tréhestar sem gerðir hafa verið og seldir í 

Svíþjóð allt frá árinu 1624.  Til að byrja með voru þeir seldir sem leikföng en í 

seinni tíð sem minja- og lukkugripir.  Hesturinn er unninn í bænum Nusnas og 

er viðurinn sóttur í skóginn rétt hjá bænum.  Ár hvert eru þar framleiddir yfir 

300.000 hestar í margvíslegum stærðum en framleiðsla þeirra skapar um 50 

manns atvinnu allt árið um kring  (Alison, 2003, bls. 34-37).     

9.2. Kaplamjólk 

Nýting kaplamjólkur eða hryssumjólkur til manneldis var lengi vel þekkt hér á 

landi, enda var hún talin margra meina bót (Sögusetur íslenska hestsins, 2004).  

Efnasamsetningu hennar þykir svipa mjög til brjóstamjólkur og er hún talin 

vera sérstaklega hentug t.d. fyrir ung eða veikburða börn og ofnæmissjúklinga  

(Ólafur R. Dýrmundsson, 1995, bls. 11).  Kaplamjólk og Kumys eða 

kaplasúrmjólk mun hafa verið notuð sem lyf og til heilsubótar frá örófi í 

Miðasíu og Norður-Afríku (Muhleib, 1987, bls. 20-21). 

Hryssumjólk hefur lengi verið framleidd og rannsökuð m.a. í Sovétríkjunum 

en fyrsti hryssubúgarður í Þýskalandi hóf starfsemi árið 1970.  Þar eru notaðar 

hryssur af Haflingerkyni.  Mjólkin hefur verið seld sem heilsudrykkur en 

einnig hafa verið unnar úr henni snyrtivörur  (Odenwald, 2004 og Muhleib, 

1987, bls. 20-21).   

Ef verið er að huga að nýtingu afurða hins íslenska hrossastofns og þar með 

tekjum, er vel athugandi að skoða möguleika á nýtingu kaplamjólkur.  

Allmörg dæmi eru um að íslenskar hryssur hafi mjólkað tveim folöldum í einu 

(Sigurður Guðmundsson, munnleg heimild 25. apríl 2004).  Mætti því hugsa 

sér gera tilraun með að nýta hluta mjólkur þó að folald gengi undir 

viðkomandi hryssu.  Slíkt myndi þó krefjast mikillar umhugsunar og natni.  

Athugun á mögulegri nýtingu yrði einnig að snúa að því að kanna arðsemi 

þess að nýta hryssumjólk hér á landi. 
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9.3. Hrossakjöt 

Ár hvert fellur til töluvert magn af hrossakjöti.  „Afurðir úr hrossakjöti hafa oft 

á tíðum ekki notið þeirrar athygli sem þær verðskulda...en vel verkað 

hrossakjöt er hinsvegar úrvals matvara og víða erlendis þykir hrossakjöt 

herramannsmatur“  (Slátursamlag Suðurlands, 2004).  Innanlandsneysla á 

hrossakjöti hefur verið á bilinu 500-600 tonn frá því um 1990 en útflutningur 

árið 2001 var kominn upp í rúm 600 tonn  (Erlendur Á. Garðarsson, 2003). 

Það að auka markaðshlutdeild hrossakjöts á íslenskum kjötmarkaði og að efla 

útflutning er mikið hagsmunamál þeirra sem rækta og/eða eiga hross.  Það að 

geta losnað við hross sem ekki uppfylla settar kröfur, á verði sem er 

ásættanlegt, er nauðsynlegur hvati til þess að farga lökustu einstaklingunum.  

Að fá gott verð fyrir hross til slátrunar getur skipt sköpum varðandi það að 

hestaleigur og hestaferðafyrirtæki sjái sér fært að skipta út hestum sem eru t.d. 

ekki nægilega öruggir.  Velta má því fyrir sér hvort ekki sé ástæða til að leggja 

meiri áherslu á vöruþróun í hrossakjöti til að auka markaðshlutdeild þess bæði 

meðal Íslendinga og erlendra ferðamanna.  Það er mat þeirra sem þekkja 

íslenskan matvælamarkað best að helsta vopnið í samkeppni milli kjöttegunda 

sé öflug vöruþróun (Hannes Hafsteinsson og Ólafur Reykdal, 2004, bls. 1). 

Á undanförnum árum hefur eftirspurn eftir lífrænum matvörum aukist töluvert. 

Laufey Haraldsdóttir starfsmaður vottunarstofunnar Túns segir að ef sótt væri 

um lífræna vottun á folaldakjöt, þyrfti að skoða nokkra þætti.  Huga þyrfti að 

því að hryssurnar gangi á vottuðu landi mestan hluta ársins (afréttarbeit þar 

undanskilin) , ekki sé notaður tilbúinn áburður á land það sem skepnurnar 

ganga á.  Notkun á ormalyfi er einnig háð takmörkunum og huga þarf að 

hóflegri nýtingu lands, þéttleika skepna á landi og að sláturhús sem taka dýrin 

til slátrunar, uppfylli kröfur.  Einnig er upprunamerking og meðferð kjötsins á 

sláturstað mikilvæg  (Laufey Haraldsdóttir, munnleg heimild 25. mars 2004). 

Ýmsir möguleikar eru því til staðar við að auka hlut hrossakjöts í íslenskri 

ferðaþjónustu. Til þess þarf að koma til vöruþróun og aukin viðurkenning 

ferðaþjónustuaðila og veitingastaða á þessu hráefni.  Vel mætti hugsa sér að 

ákveðin héruð eða landsvæði þar sem að hestamennska er mikil og tenging við 

hestamennskuna í ferðaþjónustu rík, gætu markað sér sérstöðu með því að nýta 

þetta hráefni, í samvinnu við kjötvinnslur og aðra fagaðila sem málinu 

tengjast.  
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10. Umræða      
Hestatengd ferðaþjónusta á Íslandi hefur vaxið og dafnað frá því að fyrstu 

fyrirtækin í þessum geira litu dagsins ljós í kringum 1970.  Slíkum vexti fylgja 

oft vaxtarverkir og hafa fyrirtæki í greininni ekki farið varhluta af  þeim.  Eins 

og gengur og gerist hafa mörg fyrirtæki sprottið upp en aðeins tiltölulega fá 

þeirra hafa haldið áfram starfsemi til lengri tíma litið.  Í augum þeirra sem til 

þekkja, er þetta ekki óeðlilegt.  Margar af þeim ástæðum sem nefna mætti í 

þessu sambandi, hafa nú þegar verið ræddar í þessari skýrslu.  Fleiri þætti má 

þó nefna. 

Margt bendir til þess að margir þeirra sem hefja rekstur hestaleiga, hafi 

nokkuð góða þekkingu á hestum og reiðmennsku en oft á tíðum ekki nægilega 

þekkingu á rekstri fyrirtækja.  Samstarf milli aðila innan greinarinnar hefur á 

mörgum sviðum verið takmarkaður sem e.t.v. kemur til af því að menn hafa 

verið uppteknir af því að vera í samkeppni, og því ekki séð sér hag í samvinnu.  

Svo virðist þó sem þetta hugarfar sé að breytast hægt og sígandi. 

Þrátt fyrir þetta er þó rétt að hafa í huga að mörg af þeim fyrirtækjum sem nú 

starfa í greininni, hafa verið starfrækt um langt skeið og hafa skapað sér 

sterkan sess á markaðnum.  Slík fyrirtæki eru mikilvæg og sú þekking sem 

starfsmenn og stjórnendur þeirra búa yfir, er mikill auður fyrir greinina.   

Víða er rætt um litla arðsemi innan ferðaþjónustunnar og má telja líklegt að 

það eigi einnig við hestaferðamennsku.  Rétt er þó að hafa í huga að ýmislegt 

fleira getur skipt máli, en beinharðar tölur um rekstrarniðurstöðu fyrirtækja í 

greininni.  Vel má velta fyrir sér margfeldisáhrifum sem ferðaþjónustan hefur 

og hversu mikil landkynning íslenski hesturinn er í raun og veru.  Það er mat 

höfundar að íslenski hesturinn sé einhver besti kynningarfulltrúi Íslands á 

erlendri grund.  Vinsældir hans hafa vaxið gífurlega síðustu ár víða um heim 

og er útbreiðsla hans sífellt að aukast.  Áhugi á hestinum skilar sér oft í áhuga 

á landi og þjóð sem verður til þess að fólk sækir Ísland heim, jafnvel oftar en 

einu sinni.   



Hestatengd ferðaþjónusta á Íslandi                                                                                Bls. 59 

Lokaverkefni í rekstrardeild HA                                                            Ingibjörg Sigurðardóttir 

11. Niðurstöður 

Hestatengd ferðaþjónusta er vaxandi þáttur ferðaþjónustu á Íslandi.  

Heildarvöxtur ferðaþjónustu í heiminum, sem og hér á landi, hefur verið mikill 

síðustu ár og allar helstu spár gera ráð fyrir að sú þróun muni halda áfram. 

Samhliða vexti í heildarfjölda ferðamanna, eykst eftirspurn eftir margvíslegri 

afþreyingu, þar á meðal hestatengdri, en markaðsetning hefur sín áhrif á það 

hvaða þættir afþreyingar hljóta mesta athygli.  Aukinn fjöldi ferðamanna og 

umsvif í greininni þrýsta einnig á um að hugað sé í ríkara mæli að 

margvíslegum þáttum í rekstri fyrirtækjanna. 

Kröfur hins opinbera og gesta til öryggis, aukast ört.  Gestir eru að verða 

meðvitaðri um réttindi sín og gæði þeirrar þjónustu sem þeir fá.  

Skaðabótakröfum hefur einnig fjölgað, þannig að mikið er í húfi fyrir 

rekstraraðila að vera tryggðir og huga vel að öryggismálum.  Mikilvægi þess 

að gæði hesta, reiðtygja, hjálma, reiðleiða og allrar aðstöðu, séu höfð að 

leiðarljósi, verða því sífellt mikilvægari í rekstri hestaleiga og 

hestaferðafyrirtækja.   

Samkeppni bæði milli landa og innan fyrirtækja sem bjóða upp á afþreyingu 

hér á landi, er hörð og því er mikil þörf á að aðilar sem bjóða upp á 

hestatengda ferðaþjónustu, móti sér sérstöðu, bæði  sem ein heild, sem og 

hvert fyrirtæki.  Þó fyrirtæki í ferðaþjónustu séu í samkeppni, er ekki þar með 

sagt að þau geti ekki haft samvinnu sín á milli, öllum til hagsbóta.   Þegar 

verið er að skapa sérstöðu skiptir ímyndin miklu máli, hvort sem verið er að 

markaðssetja á innlendum eða erlendum markaði.  Í því sambandi eru 

fjölmargir þættir sem skipta máli en einn þeirra eru umhverfismálin.  

Umhverfismál eru orðin mörgum ofarlega í huga í hinum vestræna heimi og 

því er mikilvægt fyrir hestaleigur og hestaferðafyrirtæki að gæta að ímynd 

sinni í því sambandi, s.s. varðandi umgengi og nýtingu lands.  

Ljóst er að fjölmörg tækifæri er að finna í rekstri hestatengdrar ferðaþjónustu á 

Íslandi og má þar nefna þætti eins og nýsköpun þjónustu í tengslum við 

menningu, sögu, náttúru og sérstöðu íslenska hestsins. Ýmsir möguleikar eru 

einnig til vaxtar í öðrum þáttum hestatengdrar ferðaþjónustu, en beint í 

hestaleigum og hestaferðum. Má þar nefna þætti eins og sýningar í tengslum 

við hestinn og sölu minjagripa sem tengjast hestinum. Einnig eru margvísleg 
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tækifæri fólgin í aukinni menntun og þjálfun stjórnenda og starfsmanna, því að 

mannauðurinn er mikilvæg auðlind í slíkum fyrirtækjum.   

Svo virðist sem ýmsir rekstrartengdir þættir séu einna veikustu hlekkirnir í 

starfsemi hestaleiga og hestaferðafyrirtækja hér landi.  Margir þættir s.s. 

leyfismál, eftirlit með öryggisþáttum, lagalegt umhverfi og skráning hagstærða 

í greininni, eru enn sem komið er ekki í nægilega góðu standi, en slíkt tefur 

fyrir framförum og þróun innan greinarinnar.  Fram til þessa hefur hestatengd 

ferðaþjónusta lítið verið rannsökuð.  Ljóst er því að mikil þörf er á að rannsaka 

ýtarlega ýmsa þætti varðandi þennan þátt ferðaþjónustunnar og er því brýnt að 

fjármagn fáist til slíkra rannsókna svo að aukin framþróun og vöxtur í 

greininni verði tryggð. 

Ljóst er að rannsóknir á þessu sviði munu færa mönnum margvíslega þekkingu 

sem nýta má til að auka arðsemi og vöxt greinarinnar.  Sem dæmi um efni sem 

áhugavert væri að rannsaka er samanburður á hestatengdri ferðaþjónustu hér á 

landi og erlendis.  Líklegt má telja að íslensk ferðaþjónusta gæti bætt sig á 

ýmsum sviðum með auknum samanburði við  sambærilega þjónustu erlendis.  

Rannsóknir á umfangi greinarinnar, sem og margvíslegum rekstrarlegum 

þáttum væru einnig gagnlegar.  Fjármögnun, rekstrarform, samsetning rekstrar 

og starfsmannamál eru meðal þátta sem gagnlegt gæti verið að rannsaka nánar.  

Einnig er þörf á að skilgreina þennan þátt ferðaþjónustunnar, þ.e. hestatengda 

ferðaþjónustu, með skýrari hætti en hingað til hefur verið gert.   

Í skýrslu þessari hefur verið fjallað um hestatengda ferðaþjónustu á Íslandi, 

með sérstakri áherslu á rekstrarlega þætti í starfsemi hestaleiga og 

hestaferðafyrirtækja.  Margir þættir sem efninu tengjast hafa ekki fengið pláss 

í þessari skýrslu og verða því að bíða betri tíma.  Það er von höfundar að eftir 

lestur skýrslunnar, séu lesendur nokkru nær um hvað hestatengd ferðaþjónusta 

á Íslandi felur í sér, sem og um rekstrarumhverfi hestaleiga og 

hestaferðafyrirtækja.     
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Viðauki 1 - Lög og reglugerðir tengt 
hestaferðamennsku 

Athugið að hér er ekki um tæmandi lista að ræða. 
 

Ferðamál og náttúruvernd 
 
Lög um alferðir  nr. 80/1994   
Lög um náttúruvernd  nr.  44/1999    
Lög um skipulag ferðamála  nr. 117/1994   
 
Reglugerð um starfsmenntun leiðsögumanna ferðafólks  nr. 130/1982   
Væntanlegt: 
Reglugerð um afþreyingu í ferðaþjónustu                                   
(Nefnd á vegum Samgönguráðuneytis skilaði tillögum í febrúar 2004.  Enn 
vantar þó stoð í lögum um skipulag ferðamála) 

 

Dýrahald, aðbúnaður og meðferð 
 

Búnaðarlög  70/1998    
Girðingalög  nr. 135/2001   
Lög um búfjáreftirlit o.fl.  nr. 743/2002 
Lög um búfjárhald, forðagæslu ofl  nr. 46//1991   
Lög um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr  nr. 66/1998   
Lög um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim   nr.25/1993   
Lög um dýravernd  nr. 15/1994   
 

Reglugerð um aðbúnað og heilbrigðiseftirlit hrossa  nr. 132/1999   
Reglugerð um búfjáreftirlit ofl. nr. 743/2002   
Reglugerð um dýrahald í atvinnuskyni  nr. 499/1997   
Reglugerð um girðingar  748/2002   
Reglugerð um meðferð búfjár við rekstur og flutning með vögnum , skipum og 
flugvélum  nr. 251/1958   
Reglugerð um meðferð búfjár við rekstur og flutning með vögnum, skipum og 
flugvélum  nr. 127/1958 
Reglugerð um merkingar búfjár  nr. 427/2002   
Reglugerð um varnir gegn útbreiðslu smitandi búfjársjúkdóma við vinnslu og 
dreifingu fóðurs úr grasi, grænfóðri og heyi  nr. 96/1987 
Reglugerð um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til 
landsins nr. 416/2002   
Reglugerð um vörslu búfjár  nr. 59/2000     
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Hollusta og vinnuvernd 
 

Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980    
 

Heilbrigðisreglugerð  nr. 149/1990 
Reglugerð um persónuhlífar til einkanota nr 635/1999   
Reglugerð um vinnu barna og unglinga nr. 426/1999 
Reglur um öryggi og hollustu þegar byrgðar eru handleiknar nr. 499/1994 
 

Matvæli  
 
Lög um matvæli nr. 93/1995 
 
Matvælareglugerð nr. 522/1994 

 

Hestaumferð og reiðvegagerð 
 
Lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 
Lög um náttúruvernd nr. 44/2000 
Skipulags- og byggingalög nr. 73/1997 
Umferðalög   nr. 50/1987 
Vegalög  nr. 45/1994 
Þjóðminjalög nr. 107/2001 
 
Skipulagsreglugerð nr. 400/1998 

 

Rekstrarform og skráning fyrirtækja 
 
Lög um einkahlutafélög  nr. 138/1994 
Lög um hlutafélög nr. 2/1995 
 

Reglugerð um útgáfu kennitölu við skráningu í fyrirtækjaskrá  nr. 474/2003 
Reglugerð um yfirfærslu einstaklingsrekstrar yfir í einkahlutafélag  nr. 
223/2003 
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Skattar og launamál 
 
Lög um orlof   nr. 30/1987 
Lög um staðgreiðslu opinberra gjalda  45/1987 
Lög um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda nr. 55/1980 
Lög um tekjuskatt og eignaskatt  nr. 90/2003 
Lög um tryggingagjald 113/1990 
Lög um tryggingasjóð sjálfstætt starfandi einstaklinga  nr. 46/1997 
Lög um virðisaukaskatt  nr. 50/1988 

 

Reglugerð um ábyrgðargjald atvinnurekenda  870/2002 
Reglugerð um frádrátt frá tekjum af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi  
nr. 483/1994 
Reglugerð um frádrátt frá tekjum í atvinnurekstri  nr. 483/1994 
Reglugerð um innskatt  nr. 192/1993 
Reglugerð um launa, greiðslur og hlunnindi utan staðgreiðslu nr. 591/1987 
Reglugerð um launaafdrátt  nr. 124/2001 
Reglugerð um launabókhald í staðgreiðslu  nr. 539/1987 
Reglugerð um persónuafslátt og sjómannaafslátt  nr. 10/1992 
Reglugerð um rétt sjálfstætt starfandi einstaklinga til greiðslna úr 
Atvinnuleysistryggingasjóði  nr. 316/2003 
Reglugerð um skil staðgreiðslu útsvars, tekjuskatts og tryggingagjalds nr. 
13/2003 
Reglugerð um skráningu virðisaukaskattsskyldra aðila  nr. 515/1996 
Reglugerð um tímabundna endurgreiðslu 2/3 hluta virðisaukaskatts vegna 
kaupa eða leigu hópbifreiða  nr. 540/2001 
Reglugerð um tryggingasjóð sjálfstætt starfandi einstaklinga  nr. 317/2003 
Reglugerð um tryggingasjóð sjálfstætt starfandi einstaklinga  nr. 317/2003 
Reglugerð um virðisaukaskatt af eigin þjónustu og úttekt til eigin nota innan 
óskattskyldra fyrirtækja og stofnana  nr. 562/1989 

 
Bókhald og ársreikningar 

 
Lög um ársreikninga nr. 144/1994 
Lög um bókhald  nr.  145/1994 
 

Reglugerð um arðsfrádrátt 297/2003 
Reglugerð um ársreikningaskrá, skil og birtingu ársreikninga  nr. 319/2003 
Reglugerð um ársreikningaskrá, skil og birtingu ársreikninga  nr. 319/2003 
Reglugerð um bókhald og tekjuskráningu virðisaukaskattsskyldra aðila   nr. 
50/1993 
Reglugerð um bókhald, geymslu rafrænna gagna og lágmarkskröfur til 
rafrænna bókhaldskerfa  nr. 598/1999 
Reglugerð um framsetningu ársreikninga í samandregnu formi  nr. 694/1996 
Reglugerð um færslu og geymslu lausblaðabókhalds nr. 600/1999 
Reglugerð um grænt bókhald nr. 851/2002 
 



Hestatengd ferðaþjónusta á Íslandi                                                                                Bls. 74 

Lokaverkefni í rekstrardeild HA                                                            Ingibjörg Sigurðardóttir 

Tryggingar 
 
Lög um lögboðna brunatryggingu húseigna  nr. 809/2000 
 

Aðrir rekstrarþættir 
 
Reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl.  nr. 916/2001 
 

Reglur reikningsskilaráðs 
 
Regla reikningsskilaráðs um bókhald 
Regla reikningsskilaráðs um grundvöll reikningsskila   
Regla reikningsskilaráðs um reglulega og óreglulega reikningsliði 
Regla reikningsskilaráðs um sjóðstreymi 
(Regla reikningsskilaráðs um birgðir) 
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Viðauki 2 - Kostnaður vegna bankatrygginga 
hestaferðafyrirtækja 

Reiknað er með að taka bankatryggingu upp á 1 milljón (sem er lágmark).  

Tryggingin er tekin til tveggja ára þar sem að leyfið er veitt til tveggja ára í 

senn.  Tryggingarnar eru almennt ódýrari eftir því sem þær eru teknar til lengri 

tíma í senn.  Unnið er útfrá verðskrá bankanna sem fengust uppgefnar hjá 

starfsmönnum hvers banka fyrir sig, miðað við að tekin væri trygging fyrir 

hestaferðafyrirtæki.  Hjá KB banka og Landsbanka er verð breytilegt eftir því 

hversu góðar tryggingar (ábyrgðir) hvert fyrirtæki hefur.  Því er þetta verð 

aðeins meðaltal úr verðskrá bankanna. Gjald vegna sérsaminna 

ábyrgðaryfirlýsinga og annarrar skjalagerðar getur numið 5.000 - 50.000 kr. 

hjá KB banka ef til slíkra hluta kemur en það er ekki reiknað hér með. 

Spron: 

Ábyrgðarskjal 2.000     

Fyrstu 6 mán = 1,25% af tryggingu 12.500   

Eftir það (18 mán) = 0,25% af tryggingu fyrir hverja byrjaða 3 

mán. 

18/3=6 skipti sem á leggjast 0.25% af tryggingu 

1.000.000*0,25% =2500 = upphæð hvert skipti 

2500*6 15.000     

Samtals fyrir 24 mánuðir (2 ár) 29.500     

KB banki 

Ábyrgðarskjal/breytingaskjal 2.000     

Fyrstu 3 mán = 0,5-1,13% af tryggingu - meðaltal=0,815% 8.150     

Eftir það (21 mán) = 0,20-0,83% fyrir hverja byrjaða 3 mán. - 

meðaltal=0,515 

21/3=7 skipti sem á leggjast 0,515% af tryggingu 

1.000.000*0,515% =5150 = upphæð hvert skipti 

5150*7 36.050     

Samtals fyrir 24 mánuðir (2 ár) 46.200     
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Íslandsbanki 

Afgreiðslugjald 1.100     

Fyrstu 6 mán = 1,9% af tryggingu 19.000     

Eftir það (18 mán) = 0,072% af tryggingu fyrir hverja byrjaða 3 

mán. 

18/3=6 skipti sem á leggjast 0.72% af tryggingu 

1.000.000*0,72% =7200 = upphæð hvert skipti 

7200*6 43.200     

Samtals fyrir 24 mánuðir (2 ár) 63.300     

Landsbanki 

Afgreiðslugjald 1.000     

Gjald pr. ár = 5,25%*1.000.000 = 52.500 

Gjald tveggja ára 105.000     

Samtals fyrir 24 mánuðir (2 ár) 106.000     

(Íslandsbanki. 2004, KB banki. 2004, Landsbanki Íslands. 2004 og  Spron. 2004) 

 
Meðalkostnaður vegna bankatrygginga hjá öllum bönkunum, miðað við 

fyrrgefnar forsendur (útreikningur fyrir töflu 2): 

 

Spron 29500 

KB banki 46200 

Íslandsbanki 63300 

Landsbanki 106000 

Meðaltal á tveim árum 61250 

Meðaltal pr. ár (61.250/2) 30625 
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Viðauki 3 - Útreikningur á áætluðum gestafjölda 
hestaleiga og hestaferðafyrirtækja 

 

Reiknað er út frá könnun Ferðamálaráðs á fjölda gesta sem fóru um 

Keflavíkurflugvöll og höfðu farið á hestbak á ferð sinni um landið í sep 2001 - 

sep 2002, sem og út frá könnun Ferðamálaráðs í júní - ágúst 2002.  

Heildargestafjöldi miðast við komufarþega á Keflavíkurflugvelli árið 2002. 

 

Heildargestafjöldi pr. ár á Keflavíkurflugvöll 248.580     

Fjöldi gesta júní-ágúst (52% af heildarfjölda)                129.262     

Fjöldi gesta sep.- maí (48% af heildarfjölda) 119.318     

Gestir sem fóru á hestbak að sumri: 

19,5%*129.262 25.206     

Gestir sem fóru á hestbak að vetri: 

13,9%*119.318 16.585     

Áætlaður fjöldi gesta á hestbak pr. ár 41.791     
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Viðauki 4 - Sérstaða og einkenni íslenska 
hestsins 

Margir þættir hafa frá upphafi byggðar á Íslandi lagt sitt af mörkum við að 

móta íslenska hestinn í það sem hann er í dag og marka honum þá sérstöðu 

sem hann hefur á meðal hestakynja heimsins.  Meðal þessara þátta eru:  

Aðstæður frá náttúrunnar hendi s.s. veðurfar, náttúruhamfarir, landslag, 

náttúruúrval og erfðabundnir þættir.  Einnig þættir sem maðurinn hefur haft 

aðstæður til að hafa áhrif á eins og ræktun og aðbúnaður s.s. fóðurgjöf, 

húsaskjöl og fleira slíkt. 

 

Ganghæfni Mikil geta á tölti og skeiði 

Fjölskrúðugir litir Mun fleiri litir en algengt er hjá öðrum 
hestakynjum 

Hreint kyn Engin blöndun við önnur kyn sl. 900 ár 
Mikil nýting gróffóðurs Meltingarfærin hafa hæfileika til að nýta 

sérstaklega vel lélegt fóður eins og sinu 

Þrautseigja, þol og fimi Mikil þrautseigja og þol miðað við stærð.  
Hæfni til að ferðast langar dagleiðir yfir 
erfitt landslag með þungar birgðar án þess 
að eiga vanda til að verða fótaskortur 

Geðprýði og mikill persónuleiki Þetta er þáttur sem erfitt er að leggja mat á 
en algengt er að þeir sem kynnst hafa 
mörgum hestakynjum, nefni þennan þátt 
sem sérstöðu hins íslenska kyns 

Náttúruleg aðlögun að aðstæðum Hefur þróast í kjölfar erfiðra lífskilyrða, í þá 
átt að hafa stóran búk, stutta fætur, stuttan 
háls og þykkt höfuð með tiltölulega lítil 
eyru, til að verjast kulda.  Safnar fituforða 
að sumri og kemst af með mjög lítið fóður 
til viðhalds á vetrum með því að hægja á 
líkamsstarfsemi. Fer í þykkan vetrarfeld 
þegar haustar en fer svo úr hárum að vori 
þannig að eftir stendur snöggur feldur 

Lág tíðni sjúkdóma Kynið er tiltölulega sjúkdómafrítt miðað við 
önnur hestakyn 

Góð frjósemi Æxlun fer fram á náttúrulegan hátt og í 
langflestum tilfellum án vandræða en slíkt 
er ekki sjálfgefið meðal kynja sem ræktuð 
hafa verið um langt skeið 

Tafla 1. Sérstaða og einkenni íslenska hestsins   Höf. Ingibjörg Sigurðardóttir 
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Viðauki 5  -  Gangtegundir íslenska hestsins 
Fet 

Fet er fjórtakta, stikandi gangtegund þar sem samband hestsins við jörðina 

rofnar aldrei eitt augnablik.  Fetið er eina gangtegundin sem ekki er fjaðrandi, 

þar sem fæturnir styðja við jörðina í lengri tíma en þeir svífa.  Fótaröðun fets 

er. vinstri aftan, vinstri fram, hægri aftan, hægri fram.  (Andrea-Katharina 

Rostock og Walter Feldmann. 1990. Bls. 226) 

Brokk 

Brokk er tvítakta gangtegund með svifi.  Á milli þess sem skástæðir fætur 

stíga upp og skástæðir fætur stíga niður er svif.    (Andrea-Katharina Rostock 

og Walter Feldmann. 1990. Bls. 232) 

Tölt 

Fótaröðun á tölti er sú sama og á feti, en tölt er hlaupin gangtegund en ekki 

stikandi eins og fetið.  Fótaröðun er vinstri aftan, vinstri fram, hægri aftan, 

hægri fram.  (Andrea-Katharina Rostock og Walter Feldmann. 1990. Bls. 248) 

Skeið 

Skeiðhestar eru allir hestar sem geta farið á gangi þar sem að samhliða fætur 

lyftast frá jörðu, sveiflast fram og snerta jörð á svo til sama tíma. Á skeiði 

stekkur hesturinn milli tveggja hliðstæðra fóta. Þetta er einfölduð skilgreining 

á skeiði en séu hreyfingar hestsins skoðaðar nákvæmlega, sést að afturfótur 

snertir aðeins á undan samhliða framfæti, og að framfótur lyftist samkvæmt 

því rétt á eftir afturfæti. (Andrea-Katharina Rostock og Walter Feldmann. 

1990. Bls. 271) 

Stökk 

Stökkið er sú gangtegund sem hesturinn kemst hraðast á.  Frá ytri afturfæti 

hestsins kemur meginspyrna og hraði sem ýtir skrokknum fram, skástæðir 

fætur taka við, síðan innri framfótur og loks stekkur hesturinn upp og svífur.  

Að loknu svifi lendir hesturinn á ytri afturfæti sem sveiflast hefur langt 

innundir hann.  Greint er á milli hægra og vinstra stökks.  Vinstra stökk 

þekkist t.d. á því að vinstri framfóturinn er sá sem síðast sleppir jörðu innan 

hverrar stökkhreyfingar.  Almennt er riðið vinstra stökk á vinstri hönd.  

(Andrea-Katharina Rostock og Walter Feldmann. 1990. Bls. 239) 
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