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Yfirlýsing höfundar 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er samin af mér og að hún hefur hvorki að hluta né í 

heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 

 

 

 

 

________________________________ 

Erla Sigurþórsdóttir 



 

Ágrip  

Hvort sem þau eru áhugamál eða ákveðinn lífstíll verða ferðalög á hestum oftar en ekki 

vinsælli með hverju árinu. Það að ferðast vekur eftirtekt einstaklinga á stöðum sem eiga sér 

sérstaka sögu eða fallega náttúru sem vert er að skoða. Umhverfið skiptir okkur miklu máli og 

viljum við að sem flestir fái að njóta þess. Ferðalagið snýst ekki bara um umhverfið og fallega 

náttúru því samvera mannsins við hestana er einstakt, það er eitt það helsta sem viðmælendur 

þessarar rannsóknar tala um.  Hestaferðamennska og tengslin við náttúruna er ógleymanleg, 

að sjá staði staði sem fáfarnir vegslóðar leiða ferðamanninn á gera ferðina einstaka. Við 

vinnslu þessarar ritgerðar var haft samband við ákveðin hóp sem hefur ferðast á eigin vegum í 

fjölda ferða á hestum og aflað gagna um reynslu þeirra. Margt þarf að hafa í huga við 

skipulagningu svona ferðar eins og öryggi hesta og manna, gistingu og val leiða.  

 

 

 



 

Abstract 

Whether it is a hobby or a certain lifestyle travelling with horses will become more popular 

each year. It draws travel parties attention to places that tell a special story or a beautiful 

natural environment which is worth checking out. The environment is very important to us 

and it is important to most of us to be able to enjoy it. Horse Tourism and relationship with 

nature is unforgettable, seeing places and locations. New beautiful tracks lead traveler in 

making the trip unique. For this paper a group that has made several trips on horseback 

independently was contacted. Things to keep in mind while planning such a trip is the safety 

of horses and men, lodging and alternative routes. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þessi ritgerð er tileinkuð tveimur einstökum félögum, föður mínum Sigurþóri Jóhannessyni og 

syni mínum Jóhannesi Bjarka. Faðir minn hefur leiðbeint mér í hestamennsku frá unga aldri 

og síðastliðin ár hefur hann tekið við að leiðbeina syni mínum sín fyrstu skref í 

hestamennskunni. Þeir hafa eignast einstakt samband sem er mér mikils virði. 

 

 



viii 

Efnisyfirlit 

Myndir ..................................................................................................................................ix 

Töflur ..................................................................................................................................... x 

Þakkir ...................................................................................................................................xi 

1 Inngangur ....................................................................................................................... 12 
1.1 Rannsóknin ............................................................................................................. 13 

1.1.1 Þróun í ferðamennsku .................................................................................. 13 

1.2 Reiðleiðir á Íslandi ................................................................................................. 14 
1.3 Hestaferðamennska ................................................................................................ 16 
1.4 Upplifun á ferðalögum ........................................................................................... 17 
1.5 Öryggisbúnaður manna og hesta ............................................................................ 18 

1.6 Aðstaða til áningar á hálendinu .............................................................................. 19 
1.6.1 Fjallaskálar á hálendi Íslands ....................................................................... 20 

2 Rannsóknaraðferð og gagnaöflun ................................................................................ 21 
2.1 Tafla 1 Viðtalsrammi ............................................................................................. 21 

3 Hestaferðir ...................................................................................................................... 23 
3.1 Undirbúningur ferðar ............................................................................................. 23 

3.2 Ferðin ..................................................................................................................... 24 
3.2.1 Ferðalýsing .................................................................................................. 25 

4 Niðurstöður .................................................................................................................... 28 

5 Umræða  ......................................................................................................................... 30 

Heimildir ............................................................................................................................. 32 
 



ix 

Myndir 

Mynd 1 Félagar við áningu við gamla slóða með vörðu í baksýn (Unnur Sigurþórsdóttir, 

2011) ................................................................................................................. 15 

Mynd 2 Áningastaður á hálendi þar sem trússinn hefur girt af fyrir hross (Unnur 

Sigurþórsdóttir, 2011) ...................................................................................... 19 

Mynd 4 Fremstaver (Unnur Sigurþórsdóttir, 2011) ............................................................ 25 

Mynd 5 Við Gíslaskála, Bláfell í baksýn. (Unnur Sigurþórsdóttir, 2011) .......................... 26 

Mynd 6 – Riðið heim í hlað á Sóltúni / Hjarðarlandi í Biskupstungum. (Unnur 

Sigurþórsdóttir, 2011) ...................................................................................... 27 

 



x 

Töflur 

2.1 Tafla 1 Viðtalsrammi ........................................................................................ 21 

 



xi 

Þakkir 

Eftir skemmtilegt nám er vert að þakka þeim fyrir hjálpina sem eiga það svo skilið. Höfundur 

vil þakka fjölskyldu sinni fyrir ómetanlegan stuðning á meðan náminu stóð, hefði ekki getað 

þetta án þeirra. Einnig fá leiðbeinendur mínir Guðrún Helgadóttir við Háskólann á Hólum og 

Katrín Anna Lund við Háskóla Íslands þakkir fyrir aðstoðina við vinnsluna á lokaverkefninu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Inngangur 

Allt frá landnámi hefur íslenski hesturinn gegnt mikilvægu hlutverki í samgöngum á Íslandi. 

Tengslin milli þessara ferðafélaga, manns og hests, hafa myndað ákveðna menningu sem 

hefur þróast mikið undanfarnar aldir. Það að ferðast er upplifun í sjálfu sér hvernig sem fólk 

lítur á það. Ferðalög á hestum er ekki bara að komast milli a og b heldur upplifun af sambandi 

hesta og manna auk tengsla við náttúruna (Guðrún Helgadóttir, 2006). 

Í dag er ferðamennskan að verða fjölbreytilegri og sækir hver og einn í það sem 

áhuginn liggur. Hestaferðamennskan fer sífellt stækkandi, samkvæmt opinberum tölum frá 

Ferðamálastofu Íslands fóru 17,3% erlendra ferðamanna sem komu hingað til lands árið 2011 

í hestaferð. Úrtakið var 4545 manns og var svarhlutfallið 51.9%. Það sem minnistæðast var 

við ferðalög þessara gesta samkvæmt þessari könnun var náttúran/landslagið eða um 31% 

svarenda og hestamennskan 8,2%. Einnig var lögð könnun fyrir íslenska ferðalanga og var 

úrtakið 1400 manns og var svarhlutfallið um 61%. Íslenskir ferðamenn nýttu sér mismunandi 

afþreyingu á ferðalagi sínu og voru hestaferðir um 3.2% sem er örlítil hækkun frá árinu á 

undan (Ferðamálastofa Íslands, 2012). Vissulega er íslenski hesturinn ákveðið aðdráttarafl 

sem veldur því að sífellt fleiri ferðamenn koma og velja sér lengri ferðir á hestum. Upplifunin 

að sitja hestinn í fallegu umhverfi er öðruvísi, tengslin við náttúruna opna fyrir 

ferðamanninum nýja sýn á landinu (Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl., 2003)  

Í dag er íslenski hesturinn notaður til þess að draga ferðamenn til landsins, bæði til að 

skoða náttúru þess á öðruvísi og skemmtilegan hátt á hestbaki og vegna sérstaks áhuga á 

hestum. Ekki eru það einungis erlendir ferðamenn sem skoða landið með þessum hætti því 

stór hluti hestamanna á Íslandi kýs að ferðast um landið á hestum sínum til að komast í tengsl 

náttúru landsins (e. nature tourism) og fara fáfarnar slóðir til að upplifa landið. Það er þó ekki 

einungis náttúran sem hestamaðurinn sækist eftir því hvatinn að sjá nýja staði með 

ferðafélögum og hestum eru viss upplifun sem gefur hestamanninum tilgang til þess að njóta 

ferðarinnar(Guðrún Helgadóttir, 2006). Hestamenn ferðast víða um landið og eru reiðleiðir 

misjafnlegar góðar. Gamlar þjóðleiðir og slóðar eru oftast notaðar til þess að komast milli 

áfangastaða (Hestamannafélagið Fákur, 2012).  
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Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvernig íslenskir hestamenn skipuleggja ferðir 

sínar um hálendið sjálfir og hvernig þeir framkvæma ferðina með tilliti til öryggis, gisti- og 

áningastaða ásamt upplifun. Rannsóknarspurningin sem sett var fram er: Hvernig er hestaferð 

íslendinga á eigin vegum um hálendi Íslands skipulögð og framkvæmd?  

Tekinn var fyrir ákveðinn hópur sem hefur í gegnum árin farið í hestaferðir um landið 

sem þau hafa skipulagt sjálf. Skoðað verður hversu mikinn undirbúning þessi hópur hefur 

þurft að hafa fyrir slíkar ferðir, hvað ber að varast og hvað þarf að hafa að leiðarljósi. Einnig 

verður skoðað hvernig einstaklingar úr hópnum upplifa íslenska hestinn á ferðalagi um 

hálendið. Til þess að komast að þessu var rannsóknin byggð á eigindlegri aðferðafræði þar 

sem notast var við hálf opin viðtöl (e.structured invterviews). Út frá þessari nálgun leitast 

rannsakandinn eftir að skilja athæfi og skoðanir í gegnum reynslu þeirra sem hann ræðir við 

eða fylgist með (Esterberg, 2002).  

1.1 Rannsóknin 

Þátttakendur voru valdir eftir hentugleikaúrtaki (e.convenience sampling) það er að þeir 

tengjast rannsakanda á ákveðinn hátt og hefur hann ferðast með þeim að hluta. Þeir voru 

valdir með það í huga að þeir geti gefið sem bestu mynd af viðfangsefninu. Þeir eru því valdir 

með hliðsjón af rannsóknarspurningunni.  

1.1.1 Þróun í ferðamennsku 

Helsta breytingin á ferðamennsku í dag er sú að gríðarleg eftirspurn hefur orðið í afþreyingu, 

náttúruhyggju og útivist. Þekking í ferðamálum er sífellt að aukast og það er mikill vöxtur í 

fagmennsku, markaðsetningu og möguleikum í ferðaþjónustu. Ferðamennska skilar eftirspurn 

og hagnaði til ferðaþjónustufyrirtækja. Þar sem ferðamennska fer vaxandi er nauðsynlegt að 

skipulag eigi sér stað við þróun á nýjum ferðaþjónustustöðum til að geta tekið á móti öllum 

þeim fjölda sem mun streyma á áfangastaðinn (Butler & Waldbrook, 2003:6). Samkvæmt 

Innskeep er gæða ferðamannastaður sá sem inniheldur takmarkaðan fjölda gesta, góða stjórn á 

þróun staðarins og hefur valið markaðshópinn sem hann vill höfða til (Innskeep, 1987).  

Sjálfbær þróun í ferðamennsku og ferðaþjónustu á við um hestaferðamennsku á 

Íslandi en þar mætast þarfir ferðamanna og heimamanna sem stuðla saman að verndun og 

auknum markaðstækifærum til framtíðar. Það er þó fyrirséð að sjálfbær þróun mun vera 

ríkjandi þáttur í stjórnun og ákvarðanatöku varðandi auðlindir og náttúruverðmæti í 

framtíðinni. Því þurfa hestamenn sem ferðast um landið á eigin vegum og ferðaþjónustuaðilar 
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að huga að því að fara vel með náttúruna ásamt því að bera virðingu fyrir umhverfinu svo að 

þolmörk staða haldi sér. Nauðsynlegt er því að leiðir þeirra sem eiga ferð um svæðin séu 

merktar og tengi saman áfangastaðina sem ferðast er til. Rannsóknir hafa sýnt að þolmörkum 

hefur verið náð á mörgum stöðum á landinu. Þar má einna helst nefna Landmannalaugar þar 

sem margir ferðamenn af öllu tagi koma saman til þess að njóta þess sama, náttúrunnar. Þarf 

því gott skipulag til þess að byggja staðinn upp til að koma í veg fyrir að viðkvæm náttúra láti 

á sjá. Þetta á við um alla ferðamennsku hvort sem það eru gönguferðamenn, hestaferðamenn, 

hjólreiðamenn, jeppaferðamenn eða aðra afþreyingarferðamennsku (Anna Dóra Sæþórsdóttir 

o.fl. 2003)  

1.2 Reiðleiðir á Íslandi 

Þróun samgangna hefur verið hröð á síðari árum en var þó hæg frá landnámi og fram til ársins 

1900. Á árunum 1873 til ársins 1930 voru skipulagðir flutningar póstsins milli staða og voru 

samgöngurnar ekki oft góðar. Notast var við tvo jafnfljóta og menn á hestum sem ferðuðust 

með nokkra hesta sem mynduðu lestir. Hestarnir voru klyfjaðir með póstkoffortum, oft tvö á 

hvern hest. Á þessari hálfu öld voru samgöngurnar mjög hægar og voru leiðir ekki færar 

vögnum fyrr en um aldamótin 1900 (Heimir Þorleifsson, 2004).   

Reiðleiðir á Íslandi tengjast oft á tíðum sögu landsins og bera þær oft örnefni sem 

tengjast þeim stöðum sem fólk var að ferðast til. Leiðirnar tengjast til dæmis slóðum biskupa, 

síldarverkafólks eða póstmanna á ferð um landið eða verslunarmönnum sem seldu varninga á 

milli landshluta. Til dæmis Kóngsvegur, sem liggur um Haukholtaland og um Brúarhlöð á 

Suðurlandi. Vegurinn var lagður fyrir komu Friðriks VIII Danakonung árið 1907 og hans 200 

manna fylgdarlið. Þetta var þjóðhöfðingi Íslendinga á þeim tíma og lagði hann það á sig að 

heimsækja landið. Í tengslum við heimsókn hans var vegurinn sem hann fór eftir nefndur. 

Kóngsvegur, sem átti vel við. Þennan veg má enn sjá ummerki um og er notaður til útivistar 

meðal göngufólks og hestamanna (Gísli Sigurðsson, 2008, 4.maí).  

Fyrr á öldum tengdust allar leiðir að einum stað, Þingvöllum þar sem Alþingi Íslendinga 

var stofnað árið 930. Reiðleiðirnar á Þingvelli hétu þingmannaleiðir, þær lágu úr öllum 

landshlutum og að hluta um hálendi. Það hafa orðið miklar getgátur um af hverju þessi 

staðsetning hafi orðið fyrir valinu því byggð var mjög dreifð. Ef hesturinn hefði ekki verið til 

staðar á þessum tíma hefði verið óhugsandi að stofna þing á þessum stað. Hinar fornu 

hestagötur liggja úr öllum áttum og vel hægt að sjá að leiðirnar hafa verið sumar hverjar 
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hrikalegar yfirferðar. Enda er landið víða mjög grýtt og gróðursnautt og þarf jafnvel að fara 

yfir hraun, ár og fjöll. Með ferðum á allsherjarþing á Þingvöllum má fullyrða að með þeim 

hafi verið lagður ákveðinn grunnur að þeirri menningu að ferðast um langan veg á hestum. 

Ferðalög sem leiddu menn óraleiðir á mannfagnað til þess að selja og kaupa vörur og hitta 

mann og annan (Gísli B.Björnsson o.fl. 2004).  

Þessar gömlu ferðamannagötur setja all víða svip sinn á landi þar sem þær liggja oft 

meðfram þjóðveginum. Í dag eru þessir vegir oft notaðir sem reiðvegir þar sem umferð 

ökutækja getur reynst varasöm fyrir hesta og menn. Það er því ekki oft ákjósanlegt að ferðast 

meðfram þeim vegum því hestar og menn eru misvanir umferðinni. Því eru reiðvegir mjög 

mikið hagsmunamál hestamanna, bæði fyrir hestaleigur og þá sem ferðast á eigin vegum 

(Ingibjörg Sigurðardóttir, 2007 bls 50). 

Víða má sjá að þessir gömlu vegir eru merktir með vörðum með ákveðnu milli bili en 

þetta var öryggi sem nýttist vel í gamla daga. Veðurfar var og er mjög breytilegt og voru 

vörðurnar notaðar fyrir tíma gps tækja. Það er gömul þjóðtrú sem segir til um að í hvert sinn 

sem þú ferð fram hjá vörðu á ferðalagi þínu áttu að kasta steini í hana. Það færir 

ferðamanninum gæfu á ferð sinni (Þjóðminjasafn Íslands, án árs).  

 Réttur 

hestamanna að ferðast um 

landið er misjafn því 

almannaréttur eða réttur til 

frjálsrar yfirferðar um landið 

er ekki ótakmarkaður. 

Almannarétturinn hefur verið 

skilgreindur sem réttur manna 

að ferðast um landið yfir ár 

og vötn og umgengni við 

náttúru landsins. Þetta hugtak 

er þó á margan hátt mjög 

óljóst því það er ekki alltaf allt 

skilgreint hversu frjáls 

Mynd 1 Félagar við áningu við gamla slóða með vörðu í 
baksýn (Unnur Sigurþórsdóttir, 2011) 
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ferðamaðurinn má vera og því gildir almannaréttur af gildandi lögum hverju sinni 

(Innanríkisráðuneytið, 1999)  

Samkvæmt náttúruverndarlögum nr 93/1996 getur landareigandi takmarkað umferð 

almennings um eignarland sitt. Hestamenn þurfa samt að fá ákveðin leyfi landareigenda ef um 

ræðir að fara í gegnum land sem er girt og þeir hafi ekki í för með sér ónæði. Hestamenn 

verða því að virða þessar takmarkanir til þess að fá að fara frjálsum ferðum um landið 

(Nefndarálit reiðveganefndar,1999). 

1.3 Hestaferðamennska 

Ferðaþjónusta á Íslandi hefur margt upp á að bjóða og er íslenski hesturinn eitt af mörgum 

aðdráttaröflum sem hægt er að bjóða upp á. Hestaferðamennska er ein afþreying 

ferðamennsku sem hefur vaxið mikið bæði á Íslandi og erlendis. Á Íslandi hefur hesturinn 

verið allt frá örófi alda einn helsti fararskjóti fólks. Því er hægt að segja að með honum hafi 

menning landsins vaxið þar sem hann kom fólki á staði þar sem mannamót voru haldin. Sjálf 

hestamennskan er orðin að afþreyingu í dag miðað við fyrri aldir og hefur hún þróast út í 

ákveðinn lífstíl og tómstundargaman hjá fólki sem stundar hana. Hestamennskan krefst mikils 

af þeim sem stunda hana enda mikið sem þarf að gera fyrir hestinn hverju sinni og samvistir 

við hestana getur veitt mikla gleði og haft félagsskap í för með sér (Gísli B.Björnsson o.fl. 

2004 bls 159). 

Út frá sögunni hefur hesturinn myndað afgerandi þátt í samgöngum fyrir ferðamenn 

víða um heim, hvort sem það er í einkaerindum, viðskiptatengdum eða fyrir herþjónustu. Í 

sumum löndum eru þeir enn notaðir við þessar aðstæður en þó aðallega í dreifbýli (Ollenburg, 

2005). Það er ekki bara á Íslandi þar sem hesturinn er notaður í ferðaþjónustu heldur er þessi 

afþreying notuð víða um heiminn. Íslenski hesturinn er líka orðin vel þekktur um allan heim 

og hrifning fólks á honum mikil. Ferðamenn koma hvaðan af úr heiminum í eins konar 

pílagrímsferðir til þess að kynnast upprunalandi hestsins. Með heimsókn af þessu tagi er verið 

að komast í tengsl við hestinn í sinu náttúrulega umhverfi (Tómas I. Olrich, 2001). Ferðalög á 

hestum er misjöfn eftir því hvert er farið og er hægt að fullvissa sig um að engin ferð er eins 

(Horse Riding Holidays worldwide, á.á.).  Hestaferðaþjónusta er ekki gömul hér á landi þrátt 

fyrir að hesturinn hafi verið nýttur til ferðalaga í margar aldir. Upp úr 1970 voru fyrstu 

hestaleigurnar stofnaðar og er upphaf greinarinnar miðuð við það (Ingibjörg Sigurðardóttir, 

2005). Tengja má hestaferðamennsku við náttúrutengda ferðaþjónustu þar hestamaðurinn 
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tengist náttúrunni og þeim náttúruperlum sem á vegi hans verða. Náttúrutengd ferðaþjónusta 

(e. nature based tourism) byggir á þekkingu sem tengist náttúrunni sem nær til auðlinda sem 

og dýralífs á viðkomandi stöðum. Til Íslands koma flestir ferðamenn í þeim tilgangi til þess 

að skoða náttúruna eða um 75% þeirra sem koma hingað til lands (Ferðamálaráð Íslands, 

2004). 

1.4 Upplifun á ferðalögum 

Upplifun á ferðalögum er visst ímyndunarafl sem ferðamaðurinn lætur sig dreyma um áður en 

hann leggur af stað í ferð. Hvernig mun staðurinn vera, hvernig ætli umhverfið hafi áhrif á 

einstaklinginn? Þetta eru spurningar sem hægt er að spyrja sig oft því enginn upplifir sama 

staðinn eins. Hver ferðamaður safnar táknum í umhverfinu í gegnum glápið (e. Gaze) sem 

tekið er með heim til þess að segja frá. Myndatökur á ferðalögum sýna ákveðin tákn sem 

ferðamenn hafa til þess að staðfesta viðveru sína á staðnum. Út frá því sem hugmyndir Urry´s 

segja til um eru ferðamenn almennt að sækjast eftir ákveðinni upplifun með ímyndunaraflinu 

áður en ferðalagið hefst (Urry, 1990). Með gláp hugtakinu er ákveðin hegðun hjá 

ferðamanninum dregin fram og eitt er víst að margir ferðast með glápið að leiðarljósi en 

spurningin er hvort það á við um hestaferðafólk.  

Upplifun ferðamannsins getur verið misjöfn líkt og áhuginn á því að ferðast á hestum 

eða njóta augnabliksins með áhorfi. Sumir vilja ferðast í lengri ferðum meðan aðrir vilja horfa 

á hestinn á stórum mótum. Hestaferðirnar sjálfar eru oftast vel skipulagðar af ferðalöngum 

sem þekkja best til svæðisins sem ferðast er um. Fjölbreytileiki náttúrunnar skiptir máli þar 

sem undirlag leiða getur verið frá mjúkum moldargötum í grýtta vegslóða. Leiðin þarf að vera 

hentug því ekki er gott að fara yfir grýttan slóða í langan tíma og fá sára hófa, þá getur 

hesturinn meiðst og knapinn einum eða fleiri hestum færri (Unnur Sigurþórsdóttir, munnleg 

heimild 25.janúar 2012). Víðátta Íslands er stórfengleg, ferðir á íslenska hestinum gerir hana 

enn meiri. Tengslin milli manns og hests eru órjúfanleg úti í náttúrunni. Hjá flestum er 

hestamennskan ástríða og ferðalagið um náttúru Íslands verður meiri upplifun og tengdara 

upprunalegum ferðamáta um landið (Guðrún Helgadóttir, 2006).  
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1.5 Öryggisbúnaður manna og hesta 

Hvert sem ferðast er og hvort sem það er á hestum, í bíl, flugvél eða fótgangandi þar alltaf að 

hafa hugann við eigið öryggi. Hestamenn þurfa að hafa öryggið í fyrirrúmi því slys verða líka 

í hestamennsku. Mörg tryggingafélög hafa gefið út upplýsingar um hvað skal notast við til 

þess að öryggið sé í lagi. Forvarnarhús Sjóvá Almennra hefur tekið saman margskonar 

upplýsingar fyrir hestamenn sem kemur að góðum notum hvort sem farið er í stuttan 

útreiðartúr eða lengri ferðir.  

Til að fyrirbyggja að falla af hesti, skal hestamaður: 

 Velja hest sem hæfir getu hans.  

 Velja öruggt umhverfi sem hæfir getu hans.  

 Sækja námskeið til að læra einfalda tækni, s.s. hvernig skal beygja, stoppa og detta 

rétt.  

 Vera meðvitaður um hættur í umhverfinu.  

Til að tryggja öryggi hestamanna er mikilvægt að þeir noti eftirfarandi öryggisbúnað: 

 Reiðhjálmur   

 Öryggisvesti   

 Reiðstígvél   

 Endurskinsmerki   

 Hanskar   

 Öryggisístöð  

Fylgið leiðbeiningum varðandi stillingar og umhirðu öryggisbúnaðs.(Sjóvá Forvarnarhús, á.á) 

Þessir öryggisstaðlar eru ekki skylda samkvæmt lögum fyrir knapann en þetta er vert að 

yfirfara á hverju ári því öryggið skiptir miklu máli. Víðast hvar í heiminum eru til dæmis 

öryggisvestin skyldubúnaður hjá börnum yngri en 14 ára sem stunda hestamennsku, þó ekki 

hérlendis (Landsamband hestamanna, á.á). Þó eru reiðskólar á höfuðborgarsvæðinu sem 

notast við þessi vesti fyrir börnin sem sækja námskeið hjá þeim (Reiðskóli Reykjavíkur, á.á) 

 Hestaíþróttin er ekki árstíðabundin heldur er hún stunduð allt árið um kring, því er vert 

að huga að því að á Íslandi eru veturnir dimmir og hætturnar meiri. Það er þó ráðlagt að hestar 
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fá hvíld í haga í um það bil tvo 

mánuði á ári. Hestar eru viðkvæm 

dýr sem hræðast oft snögga 

hreyfingu, hljóð og aðra þætti í 

umhverfinu. Þess vegna er 

nauðsynlegt yfir dimmustu 

mánuðina að bera 

endurskinsmerki bæði á hesti og 

knapa (VÍS, á.á). 

 Öryggi knapans er ekki eina 

það sem hafa þarf augun á því 

hesturinn þarf að henta knapanum ásamt því að umhirða hans skiptir máli. Góð meðferð og 

umhirða hests er mjög mikilvægt atriði, hann þarf að vera vel fóðraður og í góðri þjálfun. 

Fyrir hestaferðir þarf hesturinn að vera í góðu ásigkomulagi til þess að ferðast yfir fjöll og 

fyrnindi. Hreint vatn og regluleg fóðrun er nauðsynleg, hestur þarf í kringum 30-40 lítra af 

vatni á dag og mega ekki vera fóðurlausir lengur en 14 klst. Því þarf að hafa það til hliðsjónar 

þegar farið er í hestaferð að þetta sé til staðar á áningastöðum ferðarinnar (Ingibjörg 

Sigurðardóttir, 2005 bls 74-75).  

1.6 Aðstaða til áningar á hálendinu 

Áning er aðstaða sem byggð er fyrir ferðamenn á hestum til hvíldar. Þessir staðir geta verið 

allt frá girðingum í beitarhólf og niður í aðstöðu til þess að binda hesta sína meðan höfð eru 

hestaskipti. Við staðsetningu á áningastöðunum þarf að hafa í huga að gætt sé að viðkvæmu 

landi. Á þeim svæðum sem eru fjölfarin skal einnig huga að öðrum sem stunda útivist svo 

samnýting geti orðið á staðnum, svo sem á gistingu, salerni og þess háttar (Vegagerðin, 2006).  

Áningar milli náttstaða þurfa ekki að vera ákveðnar áður en ferðalagið hefst, því engin 

veit hvernig ferðin þróast frá degi til dags. Aðstaða til áninga á hálendinu er þó misjöfn því 

ekki er hægt að treysta á að girðingar eða gerði séu á staðnum þar sem stutt stopp eiga stað til 

þess að hafa hestaskipti eða til að nesta sig. Stutt stopp eru gerð oft á hverri dagleið og eru 

hestamenn oftast með svo kallaðar skotlínur með í för. Skotlína er verkfæri sem notast er við í 

byggingariðnaði til þess að mæla út ákveðin flöt á gólfi eða jörðu. Þetta er band sem er hægt 

Mynd 2 Áningastaður á hálendi þar sem trússinn hefur 
girt af fyrir hross (Unnur Sigurþórsdóttir, 2011) 
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að draga út og í það halda hestamenn til þess að halda hestarekstrinum saman, oft eru fleiri en 

eitt með í hverri ferð. Þó er þetta ekki það eina sem ferðamenn notast við því trússinn í 

ferðinni, sá sem fylgir hópnum eftir á bíl með allar auka birgðir,  sér oft um að keyra á undan 

hópnum til þess að útbúa girðingu fyrir hestana ef um lengra stopp er að ræða. Trússar geta 

aðeins útbúið girðingu sé bílfær vegur að áningastað. (Sigurþór Jóhannesson, munnleg 

heimild 6.maí 2012). 

1.6.1 Fjallaskálar á hálendi Íslands 

Víðsvegar um hálendi Íslands eru skálar sem almenningur getur notast við í ferðum sínum. 

Fyrstu skálarnir sem byggðir voru lágu þó við strandlínuna og voru kallaðir neyðarskýli fyrir 

sjómenn og risu fyrstu skýlin upp úr 1903. Síðan hófst uppbygging sæluhúsa sem voru af 

svipuðum toga og neyðarskýlin en upp á hálendi landsins. Sæluhúsin voru staðsett á 

fjölförnum þjóðleiðum fyrri tíma sem var ákveðið öryggi fyrir ferðamenn ef vond veður 

kæmu yfir. Þessi hús björguðu mörgum mannslífum á fyrri tímum og gera enn í dag ef 

ferðalangar villast af alfaraleið (Jón G. Snæland, 2010). 

Skálarnir eru misjafnir að stærð og í misjöfnu ástandi, ekki er rennandi vatn á öllum 

stöðum en húsaskjól eru þeir fyrir ferðalanga. Alls eru skálarnir í kringum 400 ef telja má 

neyðarskýli og sæluhús með en skálarnir sem leigðir eru út fyrir almenning eru um 60 talsins 

og eru það allskyns útivistarfólk sem nýtur góðs af þeim. Þó þarf að hafa gætur á að athuga 

hvort skálinn sé opinn áður en lagt er af stað.  Sumir skálanna eru í einkaeigu og þarf að hafa 

samband við þá aðila sem hafa umsjón með hverjum skála til þess að fá leyfi til að nýta þá. 

Þetta er visst öryggi fyrir ferðamenn að komast inn í húsaskjól ef veður versnar, enda eru 

þessir skálar búnir fyrir menn og dýr. Hesthús og girðingar standa við skálana svo hægt sé að 

hýsa einnig hesta ef veður versnar.  Gistirými skálanna er misjafnt og er gefið upp hjá 

umsjónaraðila hvers skála fjöldinn sem getur gist í húsunum en það er ávallt hægt að koma 

með sína eigin dýnu og bæta við gistiplássum. Oftast eru þessir skálar, sem reistir eru upp á 

hálendi, byggðir í sjálfboðavinnu og er leitt að sjá hvernig sumt fólk gengur um enda í þágu 

allra að vel sé gengið um. Slæm ungengni skilar sér nánast undantekningalaust í auknum 

kostnaði við rekstur skálanna.  Þegar skáli hefur verið leigður út þá eru ákveðnar kvaðir um 

hvernig skal ganga frá eftir sig. Oft eru leiðbeiningar til þess að fara yfir hvað þarf að vera 

lokað og þess háttar til þess að skemmdir verða ekki á skálanum út frá raka, myglu og veðri 

(Jón G.Snæland, 2010).   
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2 Rannsóknaraðferð og gagnaöflun 

Eins og fram hefur komið voru viðmælendur valdir með hentugleikaúrtaki 

(e.convenience sampling) og voru spurningar lagðar fyrir þá sem miðaði að því að ná fram 

ákveðnum þáttum í rannsókninni. Spurningarnar voru samdar af rannsakanda sem náði til 

allra þátta rannsóknarinnar. Út frá þessum spurningum var til ákveðinn rammi sem 

rannsakandi hafði sem viðmið. Viðmælendur fengu líkar spurningar svo hægt væri að bera 

saman svör þeirra, og fá með því ákveðna línu í rannsóknina.  

Þar sem tenging rannsakenda við viðmælendur var náin var auðvelt að nálgast 

upplýsingar ef eitthvað vantaði uppá. Viðtölin voru við einstaklinga sem hafa ferðast á eigin 

vegum um landið á hestum og náð þannig tengslum við náttúruna, hestana og ferðafélaga á 

skemmtilegan máta. Rannsakandi hefði getað fengið fleiri viðmælendur en fannst nægilegt að 

fá upplifun þessara tveggja til þess að fá gögn að vinna með og útfrá.  

Rannsakandi fékk Unni Sigurþórsdóttur, viðmælenda til þess að halda einskonar 

ljósmyndadagbók úr hestaferðinni 2011 og fékk rannsakandi meiri innlifun í ferðina hvað 

varðar mhverfi og náttúru. Myndirnar hjálpuðu mikið til þess að sjá hvernig reiðvegir voru 

misjafnir, hvernig aðstaða á áningastöðum og skálum var og sjá hvernig landið liggur. 

Viðtölin sjálf voru tekin augliti til auglits og með því komst meiri tenging um efnið við 

viðmælendur.  Þekkingin og reynslan leyndu sér ekki í svörum viðmælenda. 

2.1 Tafla 1 Viðtalsrammi 

Þeir viðmælendur sem voru valdir.  

Unnur Sigurþórsdóttir, deildarstjóri fræðsludeildar Fjölskyldu og húsdýragarðsins. BS nám í 

landfræði, hún ferðast mikið og hefur stundað hestamennsku frá blautu barnsbeini. 

Sigurþór Jóhannesson, húsasmíðameistari. Hann hefur stundað hestamennsku til fjölda ára og hóf 

sína hestamennsku með föður sínum í bílskúr við Langholtsveg í Reykjavík. Hann hefur mikla 

reynslu á ferðalögum á hestum. 

Vilborg Guðmundsdóttir, húsfreyja og ferðaþjónustubóndi á Myrkholti. Hefur umsjón með 

fjallaskálum. 
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Viðtölin tóku að jafnaði um 30-40 mínútur en þar sem tengslin við fyrstu tvo 

viðmælendur eru náin var oft rætt um efnið þegar viðmælendur og rannsakandi hittust. 

Viðtalið við Vilborgu Guðmundsdóttur var í gegnum síma og sendi hún mér þær upplýsingar 

sem ég sóttist eftir í tölvupósti, það voru tölulegar upplýsingar um fjölda hestamanna og hesta 

sem áttu viðkomu í fjallaskálunum sem hún hefur umsjón yfir. Einnig leitaði rannsakandi eftir 

umræðum á kaffistofum hesthúsa sem hann heimsótti í vetur til þess að sjá hvað það var sem 

ferðamennirnir sóttust eftir á ferðalagi sínum á hestum. 
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3 Hestaferðir 

Hestaferðir eru skemmtileg dægradvöl sem og íþrótt sem kemur einstaklingum í tengsl við 

bæði náttúru og slóðir sem tengja má við sögu landsins. Slóðar sem hestaferðamenn velja sér 

eru margs konar, allt frá sérstökum reiðvegum út í eldri slóða sem voru þjóðvegir landsins.  

Margir hestamenn hafa það sem árlegan viðburð að komast í ferðir með góðum hópi 

félaga og skoða landið á hestum. Þessar ferðir geta verið mismunandi langar og þurfa 

ferðamenn að huga að því hvernig reiðfærið er ásamt því að kynna sér vel aðbúnað á 

áfangastöðum. Með hestaferðum má í raun segja að hesturinn sé að launa eiganda sínum erfiði 

vetrarins með að skapa honum tengsl við náttúru, ævintýri og upplifun sem endist fyrir lífstíð.  

Ákveðinn hópur var tekinn fyrir sem hefur ferðast saman um árabil. Sumarið hófst 

með svo kölluðum sleppitúr þar sem riðið var með hestana í sumarbeitina. Hópurinn hefur þó 

alltaf farið í um það bil tvær ferðir á sumri. Sumarið 2011 var ákveðið að fara í ferð á 

Suðurlandi sem stóð yfir í fjóra daga og þrjár nætur og var farið frá Sóltúni í Biskupstungum. 

Hópurinn saman stóð af átta einstaklingum, 30 hrossum og einum bíl, knapar voru sjö talsins 

og einn trúss. Trússinn ók bíl með vistum ferðamanna milli áfangastaða.  

3.1 Undirbúningur ferðar 

Undirbúningur ferðarinnar hófst fljótlega eftir að hestar voru komnir á hús í byrjun janúar 

eftir nokkra mánaða beit í haga. Umræður á kaffistofu og hugmyndir um leiðir komu upp á 

borðið. Það er þó misjafnt hvenær skipulag byrjar því það er margt sem getur komið upp á, 

líkt og sumarið 2010 var hestaflensa í gangi og þurfti að hætta við ferð sökum þess. Val 

áfangastaða skiptir miklu máli fyrir hópinn og að dagleiðir séu hæfilega langar bæði fyrir 

hesta og menn. Huga þarf að því hvort farið sé yfir eignarlönd og þarf þá að hafa samband við 

landeigendur um hvort leyfi sé fyrir því að fara yfir landið. Hvað skal hafa með í nesti er oft 

skoðað hvað hefur verið með í fyrri ferðum og reynt að halda því til haga því nauðsynlegt er 

að vita hvað kom heim aftur og hvað fór mest af (Sigurþór Jóhannesson, munnleg heimild 

13.maí 2012). Athugað er með gistingu í skálum á leiðinni fljótlega eftir að leiðin hefur verið 

valin því margir af þeim eru orðnir yfirfullir þegar líður á apríl (Vilborg Guðmundsdóttir, 

munnleg heimild 22.apríl 2012). Þörfin fyrir að vita hvernig landið liggur er mjög ofarlega í 
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huga hestamannsins því hestarnir eiga ekki að þurfa að fara yfir ill farna vegi.Ferðin 

síðastliðið sumar heppnaðist vel og eitt af því sem einkenndi ferðina voru góðir reiðvegir, sem 

var þægileg yfirferðar að langmestu leyti. Umhverfið og náttúrufegurðin kemur þó alltaf 

sérstaklega á óvart og þörfin mikil að fá tengingu við hana (Sigurþór Jóhannesson, munnleg 

heimild, 25.janúar 2012). Hestarnir jafnt og knapar þurfa að vera í mjög góðu formi þegar lagt 

er af stað í svona ferð og huga þarf að öryggi og að allt sé í lagi, reiðtygi, fatnaður og 

öryggihjálmar. Það skiptir máli að hestar séu vel járnaðir og gott er að járna með nokkra daga 

fyrirvara áður en haldið er af stað í ferð. Hver og einn sér um sína hesta og ef skeifur detta af í 

ferð hjálpast allir að (Unnur Sigurþórsdóttir, munnleg heimild 13.maí 2012).  

3.2 Ferðin  

Þegar lagt er af stað í hestaferð er nauðsynlegt að hafa allt tilbúið sem fara á með í ferðina og 

koma því fyrir í bílnum sem fylgir ferðalöngum. Trússinn sér um að allt sé á sínum stað og 

auðvelt sé að finna hlutina. Auka fatnaður, matur, reiðtygi og svefnpokar eru með í för, það 

skiptir miklu máli hvað fer með því enginn vill verða blautur, svangur og kaldur á leiðinni. 

Matarvalið skiptir miklu máli því að stundum er ekki hægt að komast í kæli með matvöruna 

og huga þarf vel að hafa meðferðis mat sem skemmist ekki svo auðveldlega. Skeifur, 

hóffjaðrir og verkfæri til þess að járna ásamt sjúkravörum fyrir hesta og menn fylgja 

trússanum enda þungt að bera á hesti ( Sigurþór Jóhannesson, munnleg heimild, 22.janúar 

2012).  

Ferðin er að hefjast og gott er að leggja á hest sem er vanur ferðalögum. Það er margt sem 

getur komið í veg fyrir að ferðin hefist eins óskað er. Klukkan þarf að fá að vera heima í 

svona ferðum, því þegar komið er í tengsl við náttúruna er nauðsynlegt að hafa allan tímann 

fyrir sér. Alls kyns uppákomur geta hent í svona ferðum og gerðist slíkt í þessari ferð. Þegar 

ferðin hófst og búið var að ríða áleiðis tók hrossahópurinn á rás og einn hljóp til baka. Einn úr 

hópnum fór því til baka á eftir hrossinu til þess að sækja það, meðan biðu hinir á einum 

áningastað. Það liðu fáeinir tímar að það væri hægt að halda förinni áfram því sækja þurfti 

hrossið. Sum hross eru þrjóskari enn önnur og vilja stundum ekki fylgja með hópnum en 

svona uppákomur gera ekki boð á undan sér. Þegar um rekstur hesta er að ræða eru ákveðnir 

aðilar sem eru í forreið og aðrir sem ríða á eftir hópnum. Skipting manna í forreið og eftirreið 

er oft þannig að fleiri eru fremstir, því oft þarf að skilja menn eftir til þess að fara fyrir vegi og 

ristarhlið á leiðinni rest fylgir hópnum. Ef hestur tekur á rás út úr hópnum fer sá sem er næstur 
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á eftir honum í þeirri von um að ná honum inn í hópinn aftur. Þetta tók sinn tíma en þegar 

ferðin hélt áfram gekk hún vel og 

hrossin komin í ferðagírinn (Sigurþór 

Jóhannesson, munnleg heimild, 

22.janúar 2012). 

 

 

 

 

3.2.1 Ferðalýsing 

Fyrsti áfangi ferðarinnar var þegar riðið var frá Hjarðalandi / Sóltúni í Biskupstungum að 

Fremstaveri sem er sunnan undir Bláfelli. Leiðin sem var farin var einstaklega falleg, upp með 

Tungufljótinu að Einiholti og svo Brattholti þar sem riðið var meðfram gljúfrunum við Hvítá. 

Reiðleiðirnar sýndu mismunandi reiðvegi sem voru frá moldargötum til fornra vegaslóða. 

Þessi fyrsti áfangi ferðarinnar var um 30-35km og tók um 6 -7 klst. Skálinn sem gist var í er 

rúmgóður og tekur um 25 manns í gistingu og öll aðstaða til fyrirmyndar bæði fyrir hesta og 

menn að sögn viðmælenda. Þrátt fyrir að ekkert rafmagn var í skálanum þá var rennandi vatn 

og salerni í kamarhúsi fyrir utan. Þar var ágætis girðing fyrir hestana sem þeir höfðu aðgang 

að vatni og keypt var heyrúlla á staðnum. Verkaskipting ferðamanna á áfangastað er mjög 

misjöfn hver sér um að koma sínum reiðtygjum á einn stað, einn sér um að vatn og hey sé 

komið í beitarhólf og með eldamennskuna hjálpast allir að. Þó voru það kvennmennirnir tveir 

sem voru í hópnum sem dekkuðu borð og sáu um að allt meðlæti væri á borðum (Unnur 

Sigurþórsdóttir, munnleg heimild 25.janúar 2012).  

Umhverfið í kringum skálann er æðislegt og kjörið til frekari útivistar og 

náttúruskoðunar, það var þó ekki tími til þess að skoða það í þessari ferð sökum þess að huga 

þurfti að hestum (Gljásteinn, á.á.). Síðastliðið sumar var mikil fjöldi hestamanna sem fór um 

þennan skála enda mikil náttúru paradís í kring. Yfir ferðatímabilið, júní til ágúst, komu um 

224 hestamenn og 787 hross sem er þó nokkur fjöldi, enda aðstaða til fyrirmyndar fyrir bæði 

hesta og menn (Vilborg Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 22.apríl 2012).   

Mynd 3 Fremstaver (Unnur Sigurþórsdóttir, 

2011) 
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Dagur 2, Fremstaver – Gíslaskáli 

sem staðsettur er í Svartárbotnum. Þessi 

áfangi leiðarinnar var frekar í lengri 

kantinum, farnir voru 45km og tók þessi 

leið um 8 – 9 klst. Lagt var af stað rétt 

undir hádegi eða milli kl.10 og 11, þá hafa 

hestamenn gengið frá eftir sig í skálanum 

og komið því sem þarf að fara í bílinn.  Sá 

sem tekur ákvörðunina hefur kynnt sér 

aðstæður og metur hvað tekur langan tíma 

út frá veðri og fjölda annarra hópa sem eru á 

ferð. Aðstaða ferðamanna í Gíslaskála er til fyrirmyndar, eldunaraðstaða, rennandi vatn með 

sturtu og salerni innandyra. Húsið er frekar stórt og tekur um 40-50 manns í gistingu. Einnig 

er aðstaða fyrir hrossin mjög góð, þar sem gott gerði, hesthús og inniaðstaða fyrir reiðtygi og 

fóður fyrir hesta keypt á staðnum (Sigurþór Jóhannesson, munnleg heimild, 22.janúar 2012). 

Fjöldi hestamanna sem nýttu sér Gíslaskála sumarið 2011 var um 190 manns og 390 hross 

(Vilborg Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 22.apríl 2012).  Gíslaskáli dregur nafn sitt af 

Gísla Einarssyni, bónda í Kjarnholtum, hann var einnig oddviti Biskupstungnahrepps á 

árunum 1974-1998. Forveri skálans var fyrst um sinn hermannabraggi í eigu 

verkalýðsfélagsins Dagsbrúnar en varð síðasr í eigu Biskupstungnahrepps. Skálinn er frekar 

nýr á þessum stað en árið 2000 var hann fluttur við Svartá og stækkaður síðan árið 2004 (Jón 

G. Snæland, 2010).  

Dagur 3, Gíslaskáli – Svínárnes sem stendur við Svíná innan við Búrfell á miðjum 

Hrunamannaafrétti. Dagleiðin var í kringum 35km og tók um 6-7 tíma að fara og enn léku 

veðurguðirnir við hesta og menn sem gátu ekki kvartað. Viðmælendur vildu lýsa skálanum í 

Svínárnesi sem „sjarmerandi“ góðum skála, lítill og kósý með gömlum torfkofa. Gott gerði 

fyrir hross, hesthús og inniaðstaða fyrir reiðtygi líkt og í Gíslaskála. Skálinn er með rennandi 

vatni, salerni í kamarhúsi fyrir utan og tekur um 15 manns í gistingu í kojum og á svefnlofti 

(Unnur Sigurþórsdóttir, munnleg heimild 25.janúar 2012). Skálinn í Svínárnesi var byggður 

árið 1970 og gerður upp árið 1995, grjóthlaðnir veggir eldri skála eru á staðnum. Skálinn sem 

er frá árinu 1956 var ætlaður til skjóls fyrir gangnamenn sem voru í leit af rollum. Í Svínárnesi 

er hey selt á staðnum sem sett var út í beitarhólf hjá hestunum og aðgangur að vatni fyrir þá.  

Mynd 4 Við Gíslaskála, Bláfell í baksýn. 

(Unnur Sigurþórsdóttir, 2011) 
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Dagur 4, Svínárnes – Sóltún / 

Hjarðarland. Í þessum áfanga var riðið 

heim á leið Mikil sól var þennan dag og 

hitinn yfir 20°C sem var frekar mikið, því 

gott er að hafa örlitla golu með svona 

góðu veðri. Á þessari leið þurftu 

hestamenn að teyma hesta sína góðan spöl 

því hrossin fundu vel fyrir hitanum. Farið 

var hægt yfir enda ekki annað hægt, leiðin 

var um 30 – 35 km og tók um 6 klst. Þegar 

í hlað er komið á lokaáfangastaðnum er þreyttum hestum hleypt út í haga þar sem þeir fá að 

dvelja fram að næsta reiðtúr. Þreyttir ferðamenn leggja frá sér reiðtygi og fara í mat sem hefur 

verið gerður tilbúinn af húsfreyjunni á bænum. Á þessum áfanga er það hver og einn sem sér 

um að koma sínu dóti á þann stað sem það á að fara. 

Mynd 5 – Riðið heim í hlað á Sóltúni / 

Hjarðarlandi í Biskupstungum. (Unnur 

Sigurþórsdóttir, 2011) 
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4 Niðurstöður 

Skipulagning hestaferðar á eigin vegum er gerð í samráði við þess hóps sem ferðast saman, 

rætt er um ferðina á kaffistofunni í hesthúsinu um hvert skal halda. Undirbúningurinn er 

misjafn því það fer eftir því hve löng ferðin er og hversu mörgum náttstöðum þarf að gera ráð 

fyrir. Skálar eru oft ekki lausir á þeim tímum þannig að líta þarf í aðrar áttir til þess að finna 

skála sem eru í með góðum dagleiðum á milli. Undirbúningurinn hefst svona 7 mánuðum 

fyrir brottför ef reikna má ferðina sem fjallað er um. 

Huga þarf að ýmsum þáttum sem stuðla að því að öryggið sé í fyrirrúmi fyrir alla aðila, 

menn og hesta. Það er misjanft hvenær undirbúningur hefst því óviðráðanlegar aðstæður geta 

komið upp líkt og gerðist sumarið 2010 þegar hestaflensa gerði vart við sig. Flensan hafði þær 

afleiðingar að öll hestaumferð var bönnuð sökum smithættu milli sveitafélaga og 

hesthúsahverfa.  

Það að ferðast er daglegur atburður sem á sér stað hjá all mörgum einstaklingum. 

Ferðamennska hefur tekið miklum breytingum síðustu áratugi með hjálp tækninnar, sem hefur 

náð miklum hraða. Tenging ferðamennskunar á sér oft stað við umhverfið og sögu staðanna 

sem eru heimsóttir. Ferðamáti hvers og eins stuðlar að því hvernig áhugamálið liggur og velur 

hver og einn sinn ferðamáta. Það er þó ekki nóg að hugsa um hvert eigi að fara því aðstæður 

til ferðalaga þurfa að vera til staðar og huga þarf að mörgum þáttum. Í þessari rannsókn var 

farið í þrjú þemu sem gott er að hafa til umhugsunar þegar freðalag á hestum er skipulagt. 

Öryggi er eitt af þessum þremur þáttum sem hefur komið fram, huga þarf að því út frá bæði 

mönnum og hestum. Öryggi hestamannsins þarf að vera tryggt út frá góðum útbúnaði sem er 

nauðsynlegur. Reiðhjálmur, fatnaður sem hennta til útreiða, endurskynsmerki þegar við á og 

öruggur hestur sem hæfir hverjum og einum. Hesturinn þarf einnig að vera í góðu formi sem 

skilar sér í hvernig umgengni við hann hefur verið, út frá tamningu, fóðurgjöf og hreyfingu.   

 Reiðleiðirnar eru margar enda margir gamlir slóðar sem binda saman söguna um hálendi 

Íslands. Þær eru þó miserfiðar og þurfa hestamenn að velja þá leið sem hennta sínum hestum 

á ferðalagi sínu. Lög segja til um verndun landsins og við þurfum því að fara vel að því svo 

aðrar kynslóðir fái að njóta þess sama. Aðstaða hestamanna og hesta á hálendinu er góð ef rétt 
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leið er valin. Í þessari rannsókn kom fram að áningastaðir hestamanna eru í misjafnlega góðu 

ástandi bæði aðstaða fyrir hesta og menn.  

Tengslin við náttúruna er einstök upplifun og spinnur upp ákveðin lífstíl hjá 

hestaferðamanninum. Það fylgir áhætta öllu sem við tökum okkur fyrir hendur og þarf að 

gæta að örygginu í einu og öllu. Hestaferðir á eigin vegum eru ferðir sem farnar hafa verið í 

mörg ár og verður þetta árlegur viðburður hjá mörgum hópum. Hestamenn eru ánægðir að 

komast í tengsl við hestinn á ferðalagi sínu um náttúruna og upplifa landið á skemmtilegan 

máta með góðra vina hópi. 
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5 Umræða  

Þessi ferð var einstaklega vel heppnuð að mati viðmælenda og ekki skemmdi fyrir hvað 

veðrið var yndislegt á meðan á ferðinni stóð. Sól, hiti og góður félagsskapur tví- og 

fjórfætlinga var það sem gerði ferðina ógleymanlega. Náttúran sagði sína sögu með 

mismunandi landslagi sínu sem kom ferðalöngum í nálægð við hana. Á þennan hátt nær fólk 

að upplifa landið á annan hátt en þann sem fæst úr ferðalagi á bílum vegna þess hve fáfarnar 

leiðir eru farnar. Í kaflanum um reiðleiðir á Íslandi eru nefndar tengingar reiðvega sem gefur 

ferðamanninum meiri innsýn í umhverfið um hvað var á þessum slóðum. Þótt ferðalagið 

byggist ekki endilega upp út frá því að kynna sér söguslóðir er gaman að vita um staðina sem 

ferðast er um. Sem hestamaður er nauðsynlegt að vera meðvitaður um sjálfið og samfléttun 

þess við umhverfið sem farið er um, því þörfin á því að vita hvernig landið liggur er sterk í 

huga ferðamannsins. Einnig að reyna að hafa sem minnst áhrif á landið svo fleiri fá að njóta 

þess sem óspilltustu (Unnur Sigurþórsdóttir, munnleg heimild 25.janúar 2012).  

Heimleiðin er oftast skemmtilegust, því þá er lagt á þann hest sem þekkir 

heimahagann best. Þrátt fyrir að löng leið sé að baki ná hestarnir alltaf að fá smá orku til þess 

að skemmta eiganda sínum.  Þó svo að hesturinn verði sáttur þá er knapinn sáttari að koma til 

síns heima, oft er búið að setja upp góða veislu til þess að fagna góðri ferð sem er að baki. 

Oftast er það húsfreyjan í hlaði sem hefur tilbúin mat fyrir þreytta ferðamenn og oftast er það 

hin íslenska kjötsúpa sem er í boði enda matmikil og hressandi (Sigurþór Jóhannesson, 

munnleg heimild 22.janúar 2012).  

Það sem stóð mest upp úr þessari ferð að mati viðmælenda var leiðin frá Gíslaskála að 

Svínárnesi. Þar tók á móti þeim fjölbreytilegt landslag sem riðið var í gegnum, grýttir melar, 

grasi vaxnir árbakkar með Bláfell í augnsýn nánast allan daginn (Unnur Sigurþórsdóttir, 

munnleg heimild 25.janúar 2012). Minnistæðast úr ferðalögum í könnun sem lögð var fyrir á 

vegum Ferðamálastofu var einmitt nefnt að landslagið og náttúran átti þar stærstan hlut í 

ferðalagi sínu. Þetta gefur góða mynd af því sem þessi hópur átti við, Ísland bíður upp á 

mikinn fjölbreytileika í náttúru sem vert er að skoða á ýmsan hátt. 



31 

Hluti hópsins sem rætt var við er strax farið að ákveða næstu ferð og umræður á 

kaffistofunni í hesthúsinu farnar í gang. Ferðin árið 2012 hefst frá sama stað, Hjarðarlandi / 

Sóltúni í Biskupstungum og í heild verður þetta fjögurra daga og þriggja nátta ferð og verður 

farið aðra helgina í ágúst. Þessi ferð verður þó styttri í kílómetrum heldur en ferðin 2011, eða 

dagleiðir eru frá 25-30km langar. Farið verður um slóðir sem hópurinn hefur áður farið sem 

segir til um að eitthvað dregur þá aftur á staðinn. Ferðin hefst á Hjarðalandi / Sóltúni og farið 

verður upp með Einholtsmelum upp Tungufellsdal um Hrunamannaafrétti um línuveginn að 

Helgaskála sem er fyrsti náttstaður. Þaðan verður haldið að Kletti og síðan í Árnes og frá 

Árnesi er riðið meðfram veginum að Hjarðalandi /Sóltúni aftur (Sigurþór Jóhannesson, 

munnleg heimild 3.maí 2012).  

Eftir að rannsakandi hafði setið eina kvöldstund með hestamönnum að spjalli voru 

hestamenn einróma um af hverju skal haldið í svona ferðir, það er frelsið, upplifunin og 

tengslin við náttúruna. Fólk sem hefur ferðast í og yfir 20 ár á hestum segir að reynslan komi 

manni alltaf á óvart í þeirri merkingu að landslagið á Íslandi er svo fjölbreytt og erfiði ferða 

misjöfn. Félagsskapur og margskonar veðurbreytingar kemur fólki sífellt á óvart. Hestarnir 

koma líka á óvart með dugnaði og þrótti sem í þeim er.  
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