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Abstract
Tourism in Iceland is a very fast growing industry and horse-based tourism and the nature 

of Iceland are a big part of it. The aim of this analyse was to describe the context of nature-

based and horse-based tourism and particularly the influence of Iceland's nature on horse-

based tourism: What importance does nature have for the participants' decision to go on a 

longer horse trip in Iceland? To analyse the incentive, why people take part in a longer 

horse trip and to figure out what they consider as positive experience, open ended 

interviews were conducted with four individuals who had participated on a longer horsetrip 

in Iceland.

The main conclusion of existing literature and the submitted research is that the horses and 

the nature are inseparable in the participants' minds. Nature-based and horse-based tourism 

have an important impact on each other and they are in close interaction. Considering this 

positive relation, it can be stated that environmental potection in Iceland is important for 

further development of horse-based tourism.

Keywords: Nature-based tourism, horse-based tourism, Icelandic horse, nature, experience
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Útdráttur
Ferðaþjónusta á Íslandi er mjög hratt vaxandi grein og er hestatengd ferðaþjónusta eins og 

náttúra Íslands stór hluti af því. Meginmarkmið með þessari ritgerð var að komast að því 

hver eru tengsl  náttúrutengdrar og hestatengdrar ferðaþjónustu og sérstaklega hvaða áhrif 

náttúra Íslands hefur á hestatengda ferðaþjónustu meðal annars í sambandi við val 

þátttakenda að fara í hestaferðir sem eru lengri en sólarhringur. Til að komast að því hvaða 

hvata fólk hefur þegar það ákveður að fara í hestaferð og hvað bætti upplifun þess meðan á 

ferðinni stóð voru tekin hálfopin viðtöl við fjóra einstaklinga sem hafa komið í langa 

hestaferð á Íslandi. 

Með samanburði fyrirliggjandi fræðigreina og niðurstaðna þessarar rannsóknar, kom í ljós 

að hesturinn og náttúran eru eitt og hið sama í huga fólksins og að náttúrutengd og 

hestatengd ferðaþjónusta hafa gríðarlega mikil áhrif á hvort annað eins og að samspil milli 

þessara þátta er mikið. Það sýnir jákvæð tengsl  milli þessara  þátta sem og mikilvægi þess 

að huga að náttúruvernd.

Lykilhugtök: Náttúrutengd ferðaþjónusta, hestatengd ferðaþjónusta, íslenski hesturinn, 

náttúra, upplifun
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1 Inngangur
"Ferðalög á hestbaki njóta aukinna vinsælda og íslenskir hestamenn leggja sig fram við að 

ganga  vel  um  landið"  (Hulda  Geirsdóttir,  2006:22).  Er  þetta  sýnilegt  í  sambandi  við 

hestatengda  ferðaþjónustu  á  Íslandi  í  dag.  Sumarið  2011  borgaði  til  dæmis  17,5%  af 

erlendum ferðamönnum fyrir það að fara á hestbak og veturinn 2011-2012 voru það 10,3% 

(Markaðs og miðlarannsóknir, 2012). Hestatengd ferðaþjónusta og möguleikinn á því að 

upplifa íslenska hestinn á Íslandi, í hans venjulega umhverfi er þess vegna orðin vel sótt  

afþreying í ferðaþjónustu á Íslandi sem gefur einnig tækifæri til að kynnast náttúrunni, sem 

er aðal aðdráttarafl Íslands (Oddný Óladóttir, 2014:13) á annan hátt en venjulega. Þegar 

talað er um hestatengda ferðaþjónustu við almenning, virðist  sem aðalatriði  hennar séu 

hestaleigur  og hestaferðir  (Ingibjörg Sigurðardóttir,  2004:6)  en um getur verið að ræða 

ýmislegt fleira í tengslum við hestatengda ferðaþjónustu en verður um það rætt seinna í 

ritgerðinni.

"Íslenski  hesturinn  er  svo  sannarlega  einstakur  –  hreinræktaður  og  náttúrulegur, 

einangraður langt norður í Atlantshafi" (Hulda Geirsdóttir, 2006:21) og gerir það hestinn 

svo sérstakann og sýnir bein tengsl við náttúruna. Vegna þessa langaði mig að rannsaka í 

ritgerðinni minni samspil á milli hestatengdrar og náttúrutengdrar ferðaþjónustu, þar sem 

íslenski hesturinn var megin ástæða þess að ég ákvað sjálf að flytja til Íslands. Hestaferðir 

og náttúran hafa því alltaf verið mikilvægur hluti fyrir mig eftir að ég kynntist því hvað það 

þýðir að vera með rekstur í hestaferð úti í náttúrunni. Hvaða gleði það er fyrir manninn að 

ferðast á svona skemmtilegan og náttúrulegan hátt og upplifa hvað hesturinn er flinkur að 

hlaupa í gegnum þúfurnar og margt fleira. Einnig er tilfinningin ólýsanleg að vera á baki og 

njóta útsýnisins í óspilltri náttúru og vildi ég þess vegna rannsaka þetta samspil meira og 

einnig hvort  það eru fleiri  sem upplifa sambærilegar tilfinningar og ég og þá hvort  og 

hvernig mögulegt er að nýta sér það í uppbyggingu hestatengdrar ferðaþjónustu.

Því verður hér reynt að komast að því hvaða áhrif náttúran hefur á erlenda gesti varðandi 

það að fara í  hestaferð á Íslandi  og er meginrannsóknarspurningin:  Hvert  er  mikilvægi  

náttúrunnar þegar kemur að því að taka ákvörðun um að fara í hestaferð?
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Í fræðilega kaflanum verður talað um hestatengda ferðaþjónustu í tölum og skilgreiningu 

hennar,  bakgrunn  hestatengdrar  ferðaþjónustu  og  upplifun  ferðamannsins  af  þessari 

afþreyingu. Auk þess verður lögð áhersla á náttúrutengda ferðaþjónustu og samspil náttúru- 

og hestaferðaþjónustu og eins verður talað um aðra flokka svo sem ævintýraferðamennsku, 

afslöppun og heilsuferðaþjónustu, í samspili við hestatengda ferðaþjónustu.

Í fjórða kafla verður gerð grein fyrir rannsókninni sjálfri sem framkvæmd var í gegnum 

hálfopin viðtöl við gesti sem farið höfðu í langar hestaferðir á Íslandi. Að endingu verða 

teknar saman niðurstöður þar sem leitast verður við að svara rannsóknarspurningunni sem 

sett er fram hér að ofan. Í umræðukaflanum verður fléttað saman samspil hestatengdrar og 

náttúrutengdrar ferðaþjónustu ásamt því á hvað ferðamenn leggja mesta áherslu þegar farið 

er í hestaferð sem er lengri en einn sólarhringur.
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2 Hestatengd ferðaþjónusta

2.1 Skilgreining og eðli hestatengdrar 

ferðaþjónustu

Ferðaþjónusta (e. Tourism industry) er skilgreind á Íslandi sem „atvinnugrein sem tekur til 

allra fyrirtækja og einstaklinga sem vinna störf tengd ferðalögum“ (Samgönguráðneytið, 

1996:15). Í framhaldi skilgreiningarinnar á ferðaþjónustu er hægt að segja að hestatengd 

ferðaþjónusta sé í rauninni öll sú þjónusta sem hvort heldur einstaklingar eða fyrirtæki geta 

veitt ferðafólki í sambandi við hesta. Þá gildir einu í hverju sú þjónusta er fólgin. Svo sem í  

sögu  hestsins,  ímynd  hans,  reiðmennsku,  afurðum eða  þeim stóra  þætti  sem hann  á  í 

atvinnu- og menningarsögu Íslendinga (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2004:6).

Hestatengd ferðaþjónusta snýst mest um þá þjónustu sem veitt er ferðamönnum í tengslum 

við  hesta  frá  sérstökum fyrirtækjum eða  einstaklingum.  Þegar  talað  er  um hestatengda 

ferðaþjónustu er oftast átt við hestaleigu og hestaferðir en einnig hestasýningar, íþróttamót, 

stóðréttir og dagskrár eða sýningar um sögu og sérkenni íslenska hestsins í sambandi við 

hestatengda ferðaþjónustu (Stöðumat, 2005:15). Ekki er þó til opinber skilgreining á hvað 

hestaferðaþjónusta er. Hestatengd ferðaþjónusta er mikilvægur hluti þeirrar afþreyingar sem 

í boði er á Íslandi, og hægt er að segja að margir þættir í ferðaþjónustu geti tilheyrt hestum. 

Þetta  getur  verið  ferðaþjónusta  á  sveitabæjum,  ævintýra  ferðamennska  og  sumt  er 

ferðaþjónusta í þéttbýli (Ollenburg, 2005:1). Því er úrvalið af hestatengdri ferðaþjónustu 

fjölbreytt og eru hestar mikilvægur hluti ferðamennsku í þéttbýli og dreifbýli. Þeir eru hluti  

af ævintýraferðamennsku og íþróttum (Ollenburg, 2005:2). Einnig tekur Ollenburg fram að 

með annars konar ævintýraferðamennsku, öðruvísi reiðmennsku ferðamanna fáist vörur á 

mismunandi verði á hinum ýmsu stöðum, fyrir misvana viðskiptavini (2005:1). Þar kemur 

vel fram hve hestatengd ferðaþjónusta getur verið um margt mismunandi og þarf ekki bara 

að vera áhugaverð fyrir fólk sem umgengst hross, heldur getur hún líka verið spennandi 

fyrir fólk sem hefur aldrei áður verið í snertingu við þessi dýr. Á heildina er því til dæmis 

hægt að segja að hestatengd ferðamennska sé í raun mjög vítt hugtak þar sem átt er við 
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hinar ýmsu myndir ferðamennsku þar sem hestar koma við sögu í upplifun ferðamannsins 

(Buchmann, 2014:2).

2.1.1Viðskiptavinir og markhópar

Samkvæmt rannsóknum sem Anne Buchmann gerði í Ástralíu eru hinar ýmsu aðstæður og 

hegðun ástæður fyrir því að fólk langar til að fara á hestbak, og þar á meðal er fólk sem 

alltaf hefur langað til þess að fara á bak, fólk sem einhvertíman hefur átt sinn eigin hest og 

saknar þess að umgangast hesta. Einnig er um að ræða fólk sem er að byrja á útreiðum eftir 

að hafa lent í slysum, og svo mætti lengi telja (2014:9/10). Sýnir það enn fremur hvað 

hestatengd ferðaþjónusta  getur  þýtt  margt  fyrir  mismunandi  markhópa.  Á Íslandi  hefur 

komið í ljós að 82% af viðskiptavinum sem koma í hestaferðir eru konur en 63% þegar  

talað er um hestaleigu (Ingibjörg Sigurðardóttir og Guðrún Helgadóttir, 2015:7). Áhugavert 

er einnig þegar rætt er um mismunandi aldurshópa þegar komið er að því að greina á milli 

erlendra  og  innlendra  viðskiptavina.  Í  hestaleigu  er  meira  en  helmingur  innlendir 

viðskiptavinir  undir  20  ára  á  meðan  meðalaldur  erlendra  viðskiptavina  er  35  ára  í 

hestaleigu  og  32  ára  í  hestaferðum  (Ingibjörg  Sigurðardóttir  og  Guðrún  Helgadóttir, 

2015:7). Einnig er stór munur á milli tímabila í ákvarðanatöku, þegar um er að ræða að fara 

í styttri eða lengri ferðir. Þegar um er að ræða hestaleigu er algengast að ferðamennirnir 

ákveði með innan við sólarhrings fyrirvara að panta sér ferð. Hins vegar þegar um er að 

ræða hestaferðir eru þær að meðaltali ákveðnar með um sex mánaða fyrirvara (Ingibjörg 

Sigurðardóttir og Guðrún Helgadóttir, 2015:7). Þegar skoðuð er hestatengd ferðaþjónusta á 

Íslandi bendir rannsókn Ingibjargar Sigurðardóttur og Guðrúnar Helgadóttur á að ferðafólk 

sem fer í hestaleigu er yfirleitt að ferðast með fjölskyldunni, maka eða vinum, á meðan 

viðskiptavinir  sem fara  í  hestaferð  eru  yfirleitt  á  ferðalagi  með  vinum,  einir  eða  með 

fjölskyldunni (2015:8).

2.1.2Fyrirtæki í hestaferðaþjónustu

Ollenburg gerði könnun á því hverjir væru mikilvægustu þættirnir í sambandi við stjórnun 

hestafyrirtækja til þess að geta staðið í þessari atvinnugrein og kom þar fram að fyrst og 

fremst skiptir miklu máli að vera sífellt að finna nýja og nýja staði til að fara á og einnig að 

finna sífellt nýja viðskiptavini. Í öðru lagi skiptir það miklu máli fyrir flesta rekstraraðila að 

taka tillit til þess að í mörgum tilfellum ofmeta viðskiptavinirnir úthald sitt og hæfni við 
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reiðmennsku, og getur það valdið erfiðleikum á afskekktum svæðum þar sem hver og einn 

viðskiptavinur þarf að geta látið fara vel um sig á baki í marga klukkutíma á hverjum degi. 

Og loks tóku rekstraraðilarnir eftir því að reiðstíll og aðferðir geta verið mjög mismunandi 

eftir því hvaðan fólk er að í heiminum, og mörgum viðskiptavinum getur þótt óþægilegt að 

nota búnað sem þau þekkja ekki (2005:5/6). Mikilvægt er að huga að því að fólk sem aldrei 

hefur komið nálægt hestum áður geti jafnt komið í hestaleigu eins og þeir sem eru vanir, og 

skiptir það því gríðarlegu máli að starfsfólkið hafi þekkingu og getu til þess að vera öruggir 

reiðmenn og sjá um hestana og jafnframt haft stjórn á viðskiptavinunum og samskiptunum 

á milli  þeirra (Ollenburg,  2005:2). Vegna þess hve mismunandi markhópar geta mætt  í 

hestatengda  afþreyingu  er  mikilvægt  að  allir  rekstrarðilar  hafi  ekki  bara  gaman  af 

þjónustunni sem þeir bjóða upp á, heldur að þeir geri sér einnig grein fyrir því hvað það 

þýðir nákvæmlega að bjóða upp á hestatengda ferðaþjónustu. Eftir rannsóknum Guðrúnar 

Helgadóttur og Ingibjargar Sigurðardóttur kom einnig í ljós að þeir hestar sem notaðir eru 

við hestaleigu þurfa að vera sérstaklega vel þjálfaðir og áreiðanlegir, einnig verða þeir að 

vera öruggir í hvaða aðstæðum sem er með hverskonar knapa sem er hvort heldur hann er 

vanur  eða  óvanur  (2008:11).  Í  ljós  kom  að  í  hestatengdri  ferðaþjónustu  á  Íslandi  er 

starfsþjálfun í greininni eitt  af stærstu vandamálunum (Guðrún Helgadóttir og Ingibjörg 

Sigurðardóttir,  2008:11)  en  hægt er  að  kenna stuttri  árstíðarbundinni  ferðaþjónustu  um 

þetta.

Til þess að tryggja gæði hestatengdrar ferðaþjónustu heldur Ferðamálastofa Íslands utan um 

skráð fyrirtæki í  ferðaþjónustu og til  þess að fólki sé leyft  að bjóða upp á hestatengda 

ferðaþjónustu þarf að sækja um ferðaskipuleggjanda eða ferðaskriftstofuleyfi. Munurinn á 

því  er  hvort  fyrirtæki  vilji  bjóða upp á lengri  ferðir  en það er  nóg að sækja um leyfi 

ferðaskipuleggjanda ef ferðin tekur ekki  meira en sólahring (Ferðamálastofa,  á.á.).  Auk 

þessa þurfa öll slík fyrirtæki að hafa leyfi frá heilbrigðisnefnd viðkomandi sveitarfélags 

(Ingibjörg  Sigurðardóttir,  2007:12).  Í  dag  hafa  eitt  hundað  og  þrjátíu  fyrirtæki  eða 

einstaklingar tilkynnt að þau séu að bjóða upp á hestatengda ferðaþjónustu og eru þau öll 

með viðeigandi leyfi (Visiticeland, á.á).
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2.2 Hestatengd ferðaþjónusta í tölum

Opinberar tölur um fjölda gesta sem nýta sér hestatengda ferðaþjónustu eru ekki til þar sem 

að hverju fyrirtæki er í sjálfsvald sett hvort slíkar tölur séu skráðar eða ekki (Ingibjörg 

Sigurðardóttir  og  Guðrún  Helgadóttir,  2006:39).  Ef  miðað  er  við  fjölda  erlendra 

ferðamanna  sem komu til  landsins  árið  2002 má  ætla  út  frá  tölum Ferðamálaráðs  um 

hlutfall erlendra gesta sem fóru á hestbak meðan á dvölinni stóð, að um 42 þúsund gestir 

hafi  farið í  hestaleigu eða lengri hestaferðir það ár (Ingibjörg Sigurðardóttir  og Guðrún 

Helgadóttir, 2006:39).

Í  ferðaþjónustu  í  tölum  eftir  Oddnýju  Óladóttur  kemur  fram  að  17.3%  af  erlendum 

ferðamönnum sem koma til Íslands að sumri greiddu fyrir að fara í hestaferð og 10.3% 

gerðu það að vetrinum og er rannsóknartímabilið júni 2011 til maí 2012 (2014:13/14). Ekki 

kemur fram hvort talað er um lengri eða styttri ferðir. Hjá Íslendingum aftur á móti greiddu 

undir 10% árið 2013 fyrir hestaferðir (Oddný Óladóttir, 2014:18). Því er hægt að segja um 

hestatengdra  ferðaþjónustu  að  hún sé  ferðaþjónusta  sem sérstaklega  margir  útlendingar 

hafa áhuga á og eru til  í  að greiða fyrir.  Hestatengd ferðaþjónusta er því orðin nokkuð 

viðamikil atvinnugrein á Íslandi, en einnig má nefna að íslendingar fara mikið í hestaferðir 

á eigin vegum og má segja að slíkar ferðir séu hluti af hestatengdri ferðaþjónustu (Ingibjörg 

Sigurðardóttir, 2004:8).

2.3 Bakgrunnur hestatengdrar ferðaþjónustu

Sögulega séð hafa hestar verið mikilvægur hluta af samgöngukerfi heimsins (Ollenburg, 

2005:1). Þetta má einnig sjá í sögu íslenska hestsins þar sem hann var alltaf mikið notaður 

(Hulda Geirsdóttir, 2006:3). Fyrsti íslenski hesturinn kom til Íslands með víkingum sem 

komu til landsins á bátum í kringum 900. Þá blönduðust hestakynin við aðra hesta sem 

komu til landsins og íslenski hesturinn gat þróast, og er hann nú eina tegundin á Íslandi í 

dag (Íslenski hesturinn, á.á). Í aldaraðir var hesturinn eina farartækið á Íslandi fyrir utan 

báta, og var hann mikilvægasta vinnudýrið og þess vegna hefur hesturinn oft verið kallaður 

„þarfasti þjónninn“ (Hulda Geirsdóttir, 2006:3).
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Árið 1968 var fyrsta hestaferðafyrirtækið á Ísland stofnað og heitir það Laxnes Horse Farm 

og er staðsett í  Mosfellsbæ (Laxnes. á.á). Og með því má segja að á þeim tíma byrjaði 

öðruvísi notkun á íslenska hestinum og var það líka byrjunin á hestatengdri ferðaþjónustu.

Í  þróun  hestatengdar  ferðaþjónustu  á  Íslandi  er  hægt  að  sjá  hvernig  hrossabændur  og 

tamningamenn leita leiða til þess að nýta eigur sínar betur og bjóða því upp á hestatengda 

afþreyingu  og  afla  sér  tekna  með  því  (Ingibjörg  Sigurðardóttir,  2004:5).  Segja  má  að 

hestatengd ferðaþjónusta sýni á margan hátt daglegt líf margra Íslendinga, þar sem vinna 

við  hestatengda  ferðaþjónustu  þróast  oft  út  frá  áhugamálum einstaklinganna  og  vinnu 

þeirra sem tengist ræktun og tamningum (Guðrún Helgadóttir, 2006:537). Oft eru íslenskar 

hestaleigur  stofnaðar  sem  fjölskyldufyrirtæki  (Ingibjörg  Sigurðardóttir  og  Guðrún 

Helgadóttir, 2006:39) og sýnir það enn betur hvað atvinnugreinin skarast mikið við daglegt 

líf sumra Íslendinga. Hestatengd ferðaþjónusta er rekin sem raunveruleg atvinnugrein þar 

sem markmið fyrirtækisins er að skila hagnaði, þrátt fyrir að það séu erfiðleikar eins og 

stutt starfstímabil,  mikil starfsmannavelta og hár fastur kostnaður sem er þó sérstaklega 

þegar fyrirtækið á alla hestana sjálft (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2005:261). Það sést vel þegar 

ferðast er um landið hve margt er hestatengt og koma ferðamenn á ferð um landið þá auga á 

ýmis  konar  aðstöðu  fyrir  hesta,  marga  hesta  um túnin  og  því  má  segja  að  hestatengd 

afþreying  á  Íslandi  sé  mjög  augljós  og  stunda  hana  sennilega  mjög  margir  (Ingibjörg 

Sigurðadóttir og Runólfur Smári Steinþórsson, 2011:1).

2.4 Upplifun í hestatengdri ferðaþjónustu

Upplifunarferðaþjónusta, upplifunarferðir og upplifunarferðamennska eru hugtök sem eru 

nokkuð ný í íslensku máli þar sem áherslan er lögð á að veita ferðamönnum góða þjónustu 

og  aðbúnað  (Sigríður  Ó.  Kristjánsdóttir,  Selma  Dögg  Sigurjónsdóttir  og  Katrín  Dröfn 

Guðmundsdóttir, 2014:8) og er því hægt að segja að upplifunin sé eitthvað sem er innifalið 

í hestatengdri ferðaþjónustu og er mikilvægt atriði. Til þess að upplifunin verði sem best 

fyrir gestina þurfa gestgjafar að setja sig inn í tilfinningalíf og hugarheim gestanna þar sem 

upplifunin er í raun tilfinning og hughrif hvers og eins (Sigríður Ó. Kristjánsdóttir, Selma 

Dögg Sigurjónsdóttir og Katrín Dröfn Guðmundsdóttir, 2014:42) og skiptir það miklu máli 

í  hestaferðaþjónustu  að  hugsa  vel  um þessa  þætti  til  þess  að  standa  undir  væntingum 

viðskiptavinanna og gera þá ánægða með ferðina.
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Rannsóknir  á  væntingum og viðhorfum gesta  í  hestaferðaþjónustu  hafa  verið  gerðar  á 

vegum  Ferðamáladeildar  Hólaskóla.  Í  rannsóknunum  kom  fram  að  þjónustulund  og 

framkoma í  garð gestanna hefur mikið að segja um heildarupplifunina raunar meira en 

gæði reiðleiðanna og hestanna (Ingibjörg Sigurðardóttir og Guðrún Helgadóttir, 2006:38). 

Og  komust  Sigurðardóttir  og  Helgadóttir  einnig  að  þeirri  niðurstöðu  að  allir  þættir 

þjónustunnar í hestatengdri ferðaþjónustu innihalda ósýnilega þætti en það felur m.a. í sér 

að mikilvægt er að starfsmennirnir hafi  þekkingu á hestum og náttúrunni (2015:5), svo 

dæmi  séu  nefnd.  Einnig  er  áhugavert  í  sambandi  við  upplifun  íslenskra  gesta  í 

hestaferðaþjónustu að þeir virðast leggja meiri áherslu á að reiðleiðirnar séu skemmtilegar 

heldur en að þær séu öruggar (Ingibjörg Sigurðardóttir og Guðrún Helgadóttir, 2006:44). 

Það er því mjög mikilvægt að hugsa vel um upplifunarhagkerfi í ferðaþjónustu, en má ekki 

gleyma því að viðskiptavinirnir geta hvort heldur sem er haft jákvæð eða neikvæð áhrif á 

hvernig  aðrir  viðskiptavinir  upplifa  ferðina  (Ingibjörg  Sigurðardóttir  og  Guðrún 

Helgadóttir, 2006:39). Nauðsynlegt er þess vegna að gera sér grein fyrir því hvaða þættir 

eru  mikilvægir  í  sambandi  við  hestatengda  ferðaþjónustu  sem  styður  upplifun 

ferðamannsins. Í ljós kom til dæmis í rannsóknum Ingibjargar Sigurðardóttur og Guðrúnar 

Helgadóttur að Íslendingar leggja mikla áherslu á að hestarnir séu hlýðnir, en það hefur 

áhrif á heildaránægju með ferðina. Einnig skiptir máli að þeir séu töltgengir, en það hefur 

ekki  eins  mikla  fylgni  við  heildaránægju  með  ferðina  (2006:44).  Þegar  erlendir 

viðskiptavinir eru bornir saman við þá innlendu er hægt að sjá að upplifunarþættir eins og 

þekking  á  hestum  skiptir  meira  máli  fyrir  útlendinga  heldur  en  Íslendinga  og  eins 

framkoma starfsfólksins almennt og einnig allir þættir í sambandi við hestinn eins og að 

þeir  séu hlýðnir,  töltgengir  og viljugir  (Ingibjörg Sigurðardóttir  og Guðrún Helgadóttir, 

2015:10/11).

Þegar litið er til  upplifunarinnar í  heildina er hægt að tala um sex lykilatriði  í  íslenski 

upplifun sem innihalda þætti  sem myndu sennilega einnig stýra jákvæðri upplifun allra 

viðskiptavina í hestatengdri ferðaþjónustu. Þessir þættir eru settir saman úr því að Ísland sé 

ævintýri fyrir ferðamenn og einnig að náttúran sé ævintýraleg og bjóði upp á margvísleg 

tækifæri og skiptir hreinleiki landsins einnig miklu máli, sem og menningin (Sigríður Ó. 

Kristjánsdóttir, Selma Dögg Sigurjónsdóttir og Katrín Dröfn Guðmundsdóttir, 2014:28/29). 

Upplifunin getur einnig verið auðguð með öllum þeim sögum sem til eru um galdramenn, 

drauga, álfa, tröll og svo framvegis. Í lokin þá skiptir sjálfbærni miklu máli fyrir jákvæða 
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upplifun allra gesta í  ferðaþjónustu þar sem ferðaþjónusta  hefur áhrif  á  margt,  eins  og 

náttúru, efnahag, félagslegt umhverfi  og margt fleira (Sigríður Ó. Kristjánsdóttir,  Selma 

Dögg Sigurjónsdóttir og Katrín Dröfn Guðmundsdóttir, 2014:30) og skiptir það því miklu 

máli  að  hugsað  sé  á  sjálfbæran  hátt.  Upplifunin  á  þessum sex  lykilatriðum eða  hvort 

hestarnir  og  þjónustulundin  í  hestatengdri  ferðaþjónustu  séu  til  fyrirmyndar,  eru  mjög 

mikilvægir þættir sem miklu máli skiptir að huga að.

2.5 Náttúrutengd ferðaþjónusta

Fjölgun ferðalaga og ferðamanna hefur verið vaxandi grein alþjóðlega og einnig á Íslandi 

og  sérstaklega  má  nefna  gríðalegan  vöxt  erlendra  ferðamanna  til  Íslands.  Árið  2000 

heimsóttu  302.900  ferðamenn  Ísland  en  árið  2013  voru  þeir  orðnir  807.300  (Oddný 

Oladóttir, 2014:4).

Ísland  laðar  mikið  til  sín  fólk  sem  hefur  áhuga  á  náttúrunni  og  er  náttúran  því 

aðalaðdráttarafl landsins. Sérstaklega eru það erlendir ferðamenn sem nýta náttúrutengda 

afþreyingu meðan á ferðinni stendur og gefa henni einnig góða einkunn (Oddný Óladóttir, 

2014:13). Að sumri hafði íslensk náttúra áhrif á ákvörðun 79,7% ferðamanna að koma til 

Íslands en 71,3% yfir  vetrartímann (Oddný Óladóttir,  2014:13).  Sýna þessar tölur hvað 

náttúran  og  fegurð  hennar  skipta  gríðarlega  miklu  máli  fyrir  Ísland  og  íslenska 

ferðaþjónustu. Náttúran er virklega mikilvæg fyrir ferðafólk og hafa erlendar rannsóknir 

bent til  þess að þar sem til  staðar eru dýr sem hluti  af  náttúrutengdri ferðaþjónustu er  

aukinn  áhugi  fyrir  þeim  (Hall,  Robers,  Mitchell,  2003:90/91)  og  sýnir  það  hvernig 

náttúrutengd ferðaþjónusta gæti enn frekar dregið að sér fleiri ferðamenn. Samt má segja að 

í kjarna náttúrutengdar ferðaþjónustu liggi náttúran sjálf og upplifun ferðafólks af henni en 

náttúrutengd ferðaþjónusta felur  í  sér  t.d.  náttúruskoðun og aðra afþreyingu (Stöðumat. 

2005:15). Náttúrutengd ferðaþjónusta leggur oft mikla áherslu á að fræða fólk og túlka 

umhverfið, en bein upplifun af náttúrunni er alltaf lykilatriði (Stöðumat, 2005:20). Sem 

dæmi  um náttúrutengda ferðaþjónustu  má nefna  gönguferðir,  fuglaskoðun,  siglingar  og 

veiði sem og heimsóknir á söfn eða gripasýningar sem tengist náttúrunni.

Samkvæmt þessum punktum er  hægt  að sjá  að náttúrutengd ferðaþjónusta  getur  boðið 

ferðamönnum upp á margs konar mismunandi afþreyingu og skiptir náttúran, landslagið og 

hreinleiki mestu máli og er því það áhugaverðasta og jákvæðasta við Ísland (Ásta Möller, 
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Freyja  Hilmarsdóttir,  Hulda  Gústafsdóttir,  Kristinn  Hugason,  Magnea  Guðmundsdóttir, 

Pétur  Eiríksson  og  Sveinbjörn  Sveinbjörnsson.  2009:23).  En  samt  snýst  náttúrutengd 

ferðaþjónusta  ekki  bara  um  náttúruna,  heldur  vilja  ferðamenn  oft  einnig  upplifa 

heimafólkið og samspilið þar á milli. Þetta gæti kallast valkvæð ferðamennska, sem felst í 

því  að það sé form sem leggur áherslu á  meiri  skilning á  sambandi  milli  gestanna og 

gestgjafanna  og  einnig  á  milli  umhverfisins  og  ferðamannanna  (Newsome,  Moore  og 

Dowling,  2003:11).  Þannig  er  hægt  að  víkka  náttúrutengda  ferðaþjónstu  meira  út.  Oft 

skiptir  það ferðamenn  miklu  máli  hvernig ástandið  á  náttúrunni  er,  og  ferðast  þeir  þá 

yfirleitt til þess að geta notið náttúrunnar og stundað vellíðun og bætt heilsuna (Leitfaden 

Naturtourismus,  2008:15).  Náttúrutengd  ferðaþjónusta  er  þess  vegna  stór  hluti  í  okkar 

ferðamálum í dag og sérstaklega á Íslandi skiptir hún aðalmáli í ferðaþjónustu.

Náttúrutengd ferðaþjónusta er í  sínu náttúrulega umhverfi  og getur lagt meiri  áherslu á 

náttúruvernd og skilning á náttúrlegu umhverfi (Newsome, Moore og Dowling, 2003:14) 

og styrkir það ferðafólk í því að upplifa náttúratengda ferðaþjónstu með því að læra meira 

og skilja náttúruna betur með því að upplifa hana meðan á göngutúrum stendur eða með 

ferðum á hálendið til dæmis. En það er ekki bara á Íslandi sem náttúrutengd ferðaþjónusta 

skiptir miklu máli, oft er henni líst sem einum af hraðast stækkandi iðnaði í heiminum og 

það er mjög mikilvægt þegar kemur að náttúruvernd (Blamford, Beresford, Green, Naidoo, 

Walpole, Manica, 2009:2). Segja má að náttúrutengd ferðaþjónusta sé fjölþætt þar sem að 

hún er stór hluti af alþjóðlegri ferðaþjónustu og þessi hluti ferðaþjónustu er að vaxa hraðar 

heldur en aðrir hlutar ferðaþjónustunnar. Það er á margra höndum að sjá um náttúrutengda 

ferðaþjónustu það eru bæði einkaaðilar og svo eru einnig opinberar umboðsskrifstofur sem 

sjá  um ad  bóka  ferðir  fyrir  fyrirtæki.  Þetta  er  mjög  fjölbreytt  atvinnugrein  og  snýst  í  

rauninni líka að hlutum eins og að skoða dýralíf nánar. Það eru hugsanlega efnahagslegur, 

félagslegur og umhverfislegur kostnaður og hagur bundinn við náttúrutengda ferðaþjónustu 

(Pickering og Weaver, 2003:7) og skiptir það þess vegna milku máli að hugsað sé vel um 

náttúrutengda  ferðaþjónustu  svo  að  hægt  sé  að  njóta  hennar  enn  mörgum árum síðar. 

Mikilvægt  er  að  stjórnun  og  áætlanagerð  í  náttúrutengdri  ferðaþjónustu  sé  byggð  á 

hugmyndafræði  um  sjálfbærni  og  miðlað  þannig  áfram  til  ferðamannanna  (Pickering, 

Weaver, 2003:7).
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2.6 Samspil hestatengdrar og náttúrutengdrar 

ferðaþjónustu

Hægt  er  að  segja  að  það  sé  mikið  samspil  á  milli  hestatengdrar  og  náttúrutengdrar 

ferðaþjónustu  og  að  það sé  út  af  því  að  fólk  vill  upplifa  að  fara  á  hestabak  þar  sem 

hesturinn er hluti af Íslandi. Í því tilfelli er hægt að segja eftir rannsókn Beeton að á þann 

hátt sem við ferðumst um landið okkar sínum við tilfinningarnar til landsins (1999:255) og 

gefur  það fólki  sem fer  á  hestbaki  á Íslandi  tækifæri  til  tess  að upplifa  Ísland á  mjög 

sérstakan hátt. Einnig er hægt að segja að þannig hjálpum við hestatengdri ferðaþjónustu á 

Íslandi, vegna þess að ferðafólk getur upplifað landið á annan hátt en að vera labbandi eða 

keyrandi. Beeton segir reyndar að ríðandi fólk sé ekki í eins nánu sambandi við náttúruna 

eins og gangandi fólk, þar sem það beinlínis snertir náttúruna allan tímann (1999:255), en 

samt inniheldur það sérstaka upplifun fyrir fólk að vera á hestbaki út í náttúrunni, sem ekki 

er algeng upplifun í daglegu lífi.

„Mikið af ferðamönnum kemur til landsins til að ferðast á hestbaki um óspillta náttúru 

Íslands. Slík ferð er ógleymanleg upplifun þar sem hesturinn tengist náttúrunni og rennur 

saman við landslagið, klífur fjöll og veður fljót, hleypur um víðáttuna eða rennur ljúflega á 

tölti  inn  í  bjarta  íslenska  sumarnótt“  (Hulda  Geirsdóttir,  2006:16).  Miðað  við  þessa 

tilvitnun stendur hestatengd ferðaþjónusta í beinu samspili við náttúrutengda ferðaþjónustu, 

þar sem hesturinn er dýr sem lifir í náttúrunni, elst upp í henni og veit því hvernig honum 

ber að umgangast hana. Auk þess á hestatengd ferðaþjónusta sér yfirleitt  stað utandyra, 

nema haldið sé reiðnámskeið eða sýningar í  reiðhöllum eða hesthúsum, og tengist  slík 

ferðaþjónusta þess vegna mikið náttúrunni. Meðan hestaferðir eiga sér stað hafa ferðamenn 

tækifæri  til  þess  að  bæta  sambandið  við  sjálfið,  aðra  og  umhverfið  (Ingibjörg 

Sigurðardóttir.  2014:4)  og  styrkir  þá  staðhæfingu  að  hestatengd  og  náttúrutengd 

ferðaþjónusta séu í samspili. En einnig skipta gæði hestsins virkilega miklu máli í lengri 

eins og styttri ferðum, þar sem fólk fer á hestbak til þess að upplifa hestinn og er þess 

vegna mikilvægt að hann henti vel í það form afþreyingar sem boðið er. Undir það fellur að 

hesturinn  sé  með gott  geðslag  og tölt  og  helst  að  hann sé  með  mjúkt  brokk (Guðrún 

Helgadóttir og Ingibjörg Sigurðardóttir, 2008:11).
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Þegar maður ber saman hestatengda og náttúrutengda ferðaþjónustu er hægt að taka eftir 

því  að þar er  margt  líkt  og skarast  það mikið.  Fyrst  og fremst  falla  báðir  þættir  undir 

ferðaþjónustu og er það sama hvaða ferðaþjónustu maður er með í huga, þar þarf alltaf að 

huga  að  sömu  hlutum.  En  svo  er  það  miklu  meira  sem  tengist  hestatengdri  og 

náttúrutengdri  ferðaþjónustu.  Í  stöðumati  á  ferðaþjónustu  í  Skagafirði  kemur  fram  að 

„ofangreindir  flokkar  [menningarferðaþjónusta,  náttúrutengd  ferðaþjónusta,  íþróttatengd 

ferðaþjónusta  og  hestatengd  ferðaþjónusta]  skarast  talsvert  innbyrðis.  Til  dæmis  getur 

hestaferðaþjónusta falið í sér alla þessa flokka; stóðréttir eru hluti af menningu svæðisins, 

hestaferð kallar á náttúrutúlkun bæði á hestinum og umhverfinu og síðast en ekki síst hafa 

hestaíþróttir  vaxandi  aðdráttarafl  (2005:15).  Og er  því  hægt  að  segja  að  það sé  mikið 

samspil á milli hestatengdrar og náttúrutengdrar ferðaþjónustu, en þetta samspil getur verið 

á mismunandi hátt.

Náttúran er mjög viðkvæm og er hægt að segja út frá því að ferðaþjónusta sem er stunduð í 

henni er ekki endilega það jákvæðasta fyrir hana, en hún er samt sem áður aðdráttarafl í 

ferðamálum. Ísland er vel þekkt fyrir sína einstöku náttúru og er ferðaþjónusta vaxandi 

grein, en það getur haft neikvæð áhrif, þar sem að áhrifin á náttúru landsins hafa aukist 

(Ólafsdóttir og Runnström, 2013:65). Í dag hefur ferðafólk vaxandi áhuga á því að stunda 

hreyfingu utandyra eins og að fara á hestbak og hjóla eða fara í vélsleðaferð og margt annað 

(Ólafsdóttir og Runnström. 2013:65) það er þess vegna mikilvægt að hafa í huga að áhrif 

hesta jafnt og manna í náttúrunni getur verið neikvæð fyrir hana.  Mikilvægt er þess vegna 

að hugsa á sjálfbæran hátt, sem þýðir að vera sjálfbær fyrir framtíðina, þar sem tekið er 

tillit til sérstakra lífeðlisfræðilegra og félagslegra áhrif hesta eins og þau sem eru tengd við 

þvag  og  mykju,  beit  og  uppbyggingu  girðinga  (Pickering,  Hill,  Newsome  og  Leung, 

2010:551) og skiptir þess vegna miklu máli að hugsa út í það hvernig er best að bjóða upp 

á hestatengda ferðaþjónustu án þess að skaða náttúruna. Í mörgum heimshlutum eru hestar 

mikilvægur hluti af samgöngum og aukin notkun á hestum getur haft minni félagsleg og 

umhverfisleg áhrif heldur en gönguferðir þar sem einnig er oft aðgengi fyrir fjórhjóladrifin 

farartæki (Ollenburg, 2005:7).

Með vaxandi störfum í ferðaþjónustu, meðal annars hestatengdrar, er mjög mikilvægt að 

huga að réttri leið og reyna að vernda náttúruna. Miklu máli skiptir sérstaklega þegar riðið 

er  á  hálendi  Íslands  að  forðast  að  umhverfisáhrif  af  ferðaþjónustunni  valdi  þannig 

12



skemmdum að gildi náttúrunnar minnki, þar sem landslagið sem er náttúrulegt hefur lengi 

verið helsta auðlind íslenskrar ferðaþjónustu (Ólafsdóttir og Runnström, 2013:65) og ætti 

þess vegna að vera mikilvægt að vernda hana. Landnýtingastofnanir bera ábyrgðina á því 

að sjá um opinber landsvæði fyrir komandi kynslóðir og þurfa samkvæmt lögum að taka 

tillit  til  hefða, vísbendinga ferðamanna og afþreyingar ekki síður en umhverfisins og er 

dæmi um það til  dæmis  í  Queensland þar sem ekki er  lengur leyft  að ríða á hesti  um 

þjóðgarðinn, og í Suður Ástralíu eru hestar einungis leyfðir á ákveðnum vegum (Beeton, 

1999:258).

Að nota óspillta náttúru sem ferðaþjónustuvöru er mjög mikil áskorun fyrir áfangastaði þar 

sem ferðaþjónusta er eins ört vaxandi og á Íslandi (Sæþórsdóttir, 2014:65) en er það það 

mikilvægasta  til  þess  að  láta  hestatengda  ferðaþjónustu  ganga  upp  úti  í  náttúrunni. 

Hestatengd ferðaþjónusta er sjálf stór grein og hefur upp á margt að bjóða þó að ekki sé 

farið í ferðir þar sem náttúran er viðkvæmust. Erfiðleikarnir við óspillta náttúru í hugum 

ferðamanna  á  Íslandi  spilar  mikilvægt  hlutverk  fyrir  ferðaþjónustuna  og  allan  efnahag 

Íslands  (Sæþórsdóttir,  2014:73)  og  er  því  mikilvægt  að  bjóða  upp  á  hestatengda 

ferðaþjónustu þar sem starfsemi hennar skaðar náttúruna sem minnst. Í samband við að 

skaða íslenska náttúru kemur til dæmis fram að á Hveravöllum hafa bílar verið að aka utan 

vega til þess að elta reiðhópa. Því var hins vegar lýst yfir að utanvegaakstur skemmir mun 

meira  heldur  en  ríðandi  ferðamenn  (Schmudde,  2015:6)  og  sýnir  það  enn  fremur  að 

hestarnir geta auðvitað skaðað íslenska náttúru en áhrif bílanna eru margfalt verri. En það 

er mjög mismunandi hvað viðmælendur segja í sambandi við hestatengda og náttúrutengda 

ferðaþjónustu. Hestaferðir hafa til dæmis áhrif á náttúruna með því að slóðir verða breiðari 

og  mosinn  hverfur  vegna  umferðarinnar  og  það  er  lítill  gróður  á  sendnum  svæðum 

(Schmudde, 2015:6) en þá er spurningin hvort hestaferðir hafi meiri áhrif eða hvort að það 

séu of margir gestir á þessum svæðum almennt.

Oft stoppa ferðamenn, sem sjá hestahópa á ferðinni til þess að klappa hestunum eða til að 

taka  myndir.  Viðmælendur,  sem  Schmudde  talaði  við,  álitu  að  hestar  hefðu  mikið 

aðdráttarafl og hafa sumir viðmælendanna verið henni sammála um að fólk þekkti til þess 

mikilvægis  sem þeir  hefðu  fyrir  menningu  Íslendinga.  Viðmælendur  sögðu  frá  því  að 

venjulega  höguðu allir  hópar  sér  af  virðingu og kurteisi  þegar  þeir  hittust  (Schmudde, 

2015:7). Í ritgerð eftir Rebekka Schmudde vitnar hún í Schwörer-Haag, 1998 og segir að 
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það að ríða um villt og opið landslag Íslands hafi verið draumur margra reiðmanna sem 

hafi  vitað  um  sérstaka  hæfileika  íslenska  hestsins,  fimmgang  hans  og  þægilegt  eðli 

(2011:7) og sýnir það að hestatengd ferðaþjónusta er gríðarlega mikilvæg fyrir fólk sem 

ætlar  sér  að  stunda  hana  og  skiptir  það  miklu  máli  að  ná  tengingu  við  náttúrutengda 

ferðaþjónustu,  þar  sem  það  er  eina  leiðin  til  að  upplifa  íslenska  hestinn  í  hans  rétta 

umhverfi. Flestir sem koma til landsins til að fara á hestbak eru þegar tengdir hestum, eiga 

íslenskan hest eða hafa aðgang að honum eða öðrum hestakynjum (Guðrún Helgadóttir, 

2006:537) og skiptir það þessa viðskiptavini aðalmáli að upplifa hestinn á Íslandi, þar sem 

hann átti  upphaflega  heima.  Þeir  ferðamenn koma til  landsins  til  þess  að  ferðast  með 

íslenska hestinum en ekki til þess að láta flytja sig frá einum stað til annars. Með þessari 

hugsun geta myndast tengsl milli manns og hests, eða aukið hana þar sem hestamennskan 

er ástríða hjá mörgum og er hestaferð í gegnum náttúru Íslands ógleymanleg fyrir flesta 

með gríðarlegri upplifun (Guðrún Helgadóttir, 2006:536). En einnig kom í ljós við nánari 

skoðun  á  hestatengdri  ferðaþjónustu  að  aðstaða  fyrir  hestanna  hafði  sterk  tengsl  við 

heildaránæju erlendra viðskiptavina (Sigurðardóttir og Helgadóttir, 2015:11) og sýnir það 

að  utanaðkomandi  aðstæður  hesta  og  náttúru  skiptir  miklu  máli  fyrir  heildaupplifun 

ferðafólksins og eru mikilvægir þættir í náttúrutengdri og hestatengdri ferðaþjónustunni.

Út frá  öllum þessum þáttum er  hægt  að  sjá  að  hestarnir  eru  aðalmálið  í  hestaferð  en 

náttúran  er  ómissandi  í  þessari  atvinnugrein.  Ingibjörg  Sigurðardóttir  og  Guðrún 

Helgadóttir benda til dæmis á það að vinsæl leið fyrir Íslendinga til að upplifa íslenska 

náttúru, er að ferðast á hestum (2006:39) og sýnir það beint samspil á milli hestanna og 

náttúrunnar og að náttúran sé oft mikilvæg ástæða fyrir því að farið er í hestaferð og þess 

vegna  er  hægt  að  segja  að  hestarnir  og  náttúran  vinni  saman  í  þessari  atvinnugrein. 

Ingibjörg Sigurðardóttir  og Guðrún  Helgadóttir  benda einnig á  samkvæmt rannsóknum 

meðal við innlendra og erlendra ferðamanna í styttri sem og lengri ferðum, að fyrir erlenda 

ferðamenn í lengri hestaferðum eru hestarnir aðalatriðið og náttúra Íslands er í öðru sæti 

(2015:8). Hjá erlendum ferðamönnum í hestaleigu kom í ljós að fyrir 40% skiptir náttúran 

aðalmáli en 20% álíta hestinn vera aðalmálið (2015:8). Niðurstaða Ingibjargar og Guðrúnar 

getur bent til þess að ferðamenn sem koma til að fara í hestaferð, koma til þess að upplifa  

íslenska hestinn í náttúru Íslands (2015:8) og sýnir það enn fremur fram á sambandið á 

milli hestanna og náttúrunnar.
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2.7 Aðrir flokkar í tengslum við hestatengda 

ferðaþjónustu

En ekki er það bara náttúrutengd ferðaþjónusta sem stendur í sambandi við hestatengda 

ferðaþjónustu, heldur er meira í ferðamálum sem tengist hestatengdri ferðaþjónustu. Hún 

getur til dæmis verið hluti af heilsu og vellíðunar ferðaþjónustu, þar sem stressið af því að 

búa í vinnuþráhyggju, tímapressu, félagslega raunhæfu og of einstaklingsbundnu þjóðfélagi 

tekur  sinn  toll  af  stórum  hluta  fólks  (Smith  og  Puczkó,  2009:61)  og  er  augljóst  að 

sérstaklega þegar farið er í lengri hestaferðir er hægt að koma í veg fyrir það. Hægt er að 

segja,  að með því að fara ríðandi í  gegnum náttúruna og vera á hestbaki, getur maður 

komið sér í burtu frá daglegu lífi og slappa af á meðan á ferðinni stendur. En innifelur 

hestatengd ferðaþjónusta líka náttúrutúlkun, þar sem hún er áhrifarík aðferð sem skapar 

tengsl milli gesta og umhverfis, vitsmunalega og tilfinningalega (Sigþrúður Jóhannsdóttir, 

2012:16). Í styttri ferðum er það oft eins og leiðsögn, og vill fólk oft vita eitthvað um 

svæðið meðan á reiðtúrnum stendur. Hins vegar í lengri ferðum er hægt að segja að fólk fái 

líka náttúrutúlkun frá hestinum, þar sem að hann veit hvernig náttúran er og hvernig hægt 

er að hreyfa sig og gæti það verið sérstakt form náttúrutúlkunar í hestaferð.

Eins  og  áður  kom  fram  í  kaflanum  um  samspil  hestatengdrar  og  náttúrutengdrar 

ferðaþjónustu er talað um að menningar-,  náttúru-,  íþrótta-  og hestatengd ferðaþjónusta 

skarist  talsvert  en  svo  er  líka  ævintýra  ferðamennska  sem  tengist  hestatengdri 

ferðaþjónustu. Hún skilgreinir sig í því að aðal aðdráttaraflið sé útivist sem treystir á þætti í  

náttúrunni, venjulega er þarfnast sérhæfðs útbúnaðar, og er spennandi fyrir viðskiptavini og 

einnig geta þeir haft mismunandi reynslu í sambandi við ferðina (Buckley, 2007:1428) og 

sýnir  það tengingu við hestatengda ferðaþjónustu.  Hestatengda ferðaþjónustu væri  ekki 

hægt að ímynda sér án náttúrutengdrar en eru ævintýri, saga hestsins og menning og það 

hvernig  fólk  ferðaðist  í  gamla  daga  einnig  þættir  sem  gera  hana  áhugaverða. 

Ævintýraferðamennska til  dæmis endurspeglast  í því að áhugafólk um hana sækist eftir 

spennandi  afslöppun,  tíma  með  fjölskyldunni,  skoða  nýja  staði  og  að  læra  um  nýja 

menningu sem er stærsti hluti ferðareynslunnar (Adventure Travel Association og George 

Washington University, 2013:9) og sýnir það að hestatengd ferðaþjónusta gæti staðið undir 

þessum væntingum. Í ævintýraferðamennsku er að fara á hestbak skilgreint  sem „mjúk 
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ævintýri“  (Adventure Travel  Association og George Washington University,  2013:4) og 

liggur tengingin til dæmis í því að í lengri ferðum gætu verið skoðaðir nýjir staðir og að 

alltaf séu riðnar nýjar leiðir í gegnum óspillta náttúru. Tímann með fjölskyldunni er einnig 

hægt að upplifa í styttri sem og lengri ferðum, þar sem hægt er að fara sem hópar á hestbak. 

Einnig  getur  það  að  læra  um  mismunandi  menningu  verið  innifalið  í  hestatengdri 

ferðaþjónustu þar sem að viðskiptavinurinn fær leiðsögn á hestbaki um til  dæmis hvað 

einkennir  íslenska  hestinn,  hvernig  fortíð  hans  var  og  hvað  einkennir  náttúruna  og 

umhverfið  í  kringum  reiðtúrinn.  Hestaferðaþjónusta  á  margt  sameiginlegt  með 

ævintýraferðamennsku.  Mýkri  og  óvanari  endinn  á  ævintýra  ferðamennsku,  stuttar 

hestarferðir  þar  sem  farið  er  eftir  vel  grónum  stígum,  er  aðgengilegur  svo  til  öllum 

ferðalöngum. Hins vegar á hraðari og erfiðari enda ævintýra ferðamennsku gæti verið ferð 

þar sem farið er í nokkra daga eða jafnvel í nokkrar vikur í hestaferð á fjarlægum slóðum 

og krafist er meiri reynslu á hestbaki því þar þarf fólk að geta ráðið við ókunna hesta á 

erfiðu lendi og í sumum tilfellum þarf fólk að aðlaga sig að þeim siðum og þeim búnaði 

sem notaður er (Ollenburg, 2005:4). Sýnir það einnig samspilið á milli hestatengdrar- og 

ævintýraferðaþjónustu.

Í heildina er einnig hægt að skilgreina hestatengda ferðaþjónustu með því að hún á sér stað 

í náttúrulegu umhverfi ef maður talar um val ferðamennsku í tengslum við náttúrutengda. 

Dæmi um það getur verið að náttúrutengd ferðaþjónusta snýst um að skoða eðli náttúrunnar 

en í ævintýraferðamennsku skiptir  afþreyingin aðalmáli  (Newsome, Moore og Dowling, 

2003:12). Hestatengd ferðaþjónusta getur þess vegna verið bland af báðum þáttum, þar sem 

afþreyingin að fara á hestbak skiptir miklu máli,  en það að skoða náttúruna skiptir ekki 

minna máli. Náttúru- og ævintýraferðamennska eru líkar, en eru samt með sitthvora sýnina. 

Í ævintýraferðamennsku er meira litið til hreyfingar í náttúrulegu umhverfi, það inniheldur 

líkamlega  áskorun,  menntun  og  samband  við  náttúruna  og  getur  verið  ein  af  þessum 

þremur tegundum: í litlum mæli þar sem eru mörg einkenni vistvænnar ferðamennsku (eins 

og  fuglaskoðun),  í  miðlungs  mæli  og  íþróttalega  sinnuð  (eins  og  flúðasigling),  eða  í 

miklum  mæli  með  fjölda  ferðamennsku  (eins  og  safari  ferðir) (Newsome,  Moore  og 

Dowling, 2003:12).  Alla  þessa  þrjá  þætti  eru  hægt  að  finna  við  áhrif  náttúrunnar  á 

hestatengda ferðaþjónustu,  þar sem hestatengd ferðaþjónusta inniheldur mörg náttúruleg 

einkenni og er íþróttatengd og máli skiptir að fólk sé í formi, sérstaklega ef um er að ræða 

lengri ferðir.
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Allir þessir þættir falla í rauninni undir afþreyingu í ferðaþjónustu og er afþreying í íslenski 

ferðaþjónustu orðin mjög mikil og mun fjölbreyttari en áður var og mun aukast til muna í 

komandi  framtíð  (Pétur  Rafnsson,  Helga  Haraldsdóttir,  Arngrímur  Hermannsson  og 

Guðjón  Perterssen,  2004:17).  Þjóðfélagið  í  dag  sækist  eftir  upplifun  og  alls  konar 

ferðaþjónustu  og  er  ferðamaðurinn  sjálfur  þáttakandi  í  hinni  ótrúlegustu  afþreyingu og 

ævintýrum  (Rafnsson,  Haraldsdóttir,  Hermannsson,  Perterssen,  2004:17)  sem  sýnir 

samspilið  á  milli  hestatengdrar,  náttúrutengdrar,  ævintýra  og  menningatengdrar 

ferðaþjónustu til dæmis og að mikil tenging er þar á milli. Því er hægt að sjá að hestatengd 

ferðaþjónusta skarast ekki bara á við náttúrutengda ferðaþjónusta, heldur hafa einnig til 

dæmis ævintýraferðamennska og menningartengd ferðþjónusta áhrif á hana.
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3 Rannsóknaraðferðin
Í þessum hluta riterðarinnar er talað um rannsóknaraðferðina sem notuð var til þess að fá 

svör við rannsóknarspurningum verkefnisins. Rannsóknarspurningarnar hjálpaðu til þess að 

rannsaka hvaða áhrif náttúra Íslands hefur á ferðafólk sem fer í lengri hestaferðir sem og 

styttri. Áherslan í rannsókninni var lögð á lengri ferðir. Í eftirfarandi kafla verður gerð grein 

fyrir aðferðum, undirbúningi, gagnaöflun og úrvinnslu þessarar rannsóknar.

3.1 Aðferðafræði

Í  þessari  rannsókn  voru  notaðar  eigindlegar  rannsóknaraðferðir  til  þess  að  nálgast 

rannsóknarspurninguna. Eigindlegar rannsóknaraðferðir geta verið þannig að rannsakendur 

fylgjast með því sem er að gerast, orðræðugreina eða taka viðtöl við einstaklinga (Kvale og 

Brinkmann,  2009:11).  Eigindlegar  rannsóknir  geta  leitt  til  þess  að  rannsakandinn  fái 

fullnægjandi niðurstöður án þess að vera endilega með tölulegar niðurstöður (Berg, 2001:6) 

og er tilgangur þessarar rannsóknaraðferðar að finna svörin með því að beita kerfisbundinni 

aðferð (Berg, 2001:6). Eiginlegar rannsóknir sækjast eftir ítarlegum svörum með þvi að 

skoða  mismunandi  félagslegt  umhverfi  og  einstaklingana  sem  þar  eru.  Eigindlegir 

rannsakendur hafa mestan áhuga á því að vita hvernig fólk hagar sér í sínu umhverfi og 

hvernig það skilur umhverfi sitt í gegnum hefðir, tákn, félagsleg hlutverk, félagsgerð og 

þess háttar  (Berg,  2001:6/7) og því er  þessi  rannsóknaraðferð góð til  þess að rannsaka 

hugsun og upplifun fólks. Mikilvægt er að spurningarnar séu einfaldar og stuttar (Kvale og 

Brinkmann, 2009:11 134), en með því móti er einfaldara fyrir þátttakandann að svara.

Þar  sem markmið  rannsóknarinnar  var  að  komast  að  því  hvaða  áhrif  náttúran  hefur  á 

hestatengda ferðaþjónustu var ákveðið að nálgast þessi svör með hálfopnum viðtalum (e. 

Semi-structured).  Viðtöl  eru  til  þess  að  fá  upplýsingar  um  viðfangsefni  og  reynslu 

þátttakandans sem og viðhorf gagnvart efninu (Berg, 2001:68) einnig er tilgangurinn sá að 

fá upplýsingar um það hvað er í huga fólksins (Sigríður Halldórsdóttir, 2013:67) og var 

þess vegna ákveðið að taka viðtal  við fjórar manneskjur  sem hafa tekið þátt  í  löngum 

hestaferðum.  Af  þessari  ástæðu  hentar  viðtalsaðferðin  mjög  vel  þar  sem 
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rannsóknarhópurinn  er lítill  en spuningarnar  og svörin geta  samt  sem áður  verið mjög 

hnitmiðuð. Mikilvægt var  að hugsa vel um þátttakendurna þar sem að þegar verið er að 

gera eiginlega rannsókn skiptir líka máli að vernda þátttakendurna fyrir persónlegum skaða 

og mannlegum tilraunum (Berg,  2001:53) en viðfangsefni  þessarar rannsóknar var ekki 

viðkvæmt fyrir svarendurna og er það næstum útilokað að koma þátttakendum í erfiðleika 

vegna svaranna. Hálfopin viðtöl eru persónuleg, þar sem skilningur og virðing þurfa að 

vera í forgrunni. Þetta form viðtala er viðeigandi þegar rannsakandi hefur áhuga á þeim 

upplýsingum sem viðmælandinn getur gefið um viðfangsefni rannsóknarinnar og ekki síður 

á reynslu hans  og viðhorfi  gagnvart  efninu (Matthews og Ross,  2010:221/222).  Kostur 

hálfopins viðtals er að spurningarnar eru yfirleitt spurðar á kerfisbundinn hátt og í samræmi 

við það sem verið er að fjalla um, en rannsakandinn hefur frelsi til þess að fara út fyrir 

staðlaðar og fyrirfram ákveðnar spurningar (Berg, 2001:70) og gefur það þátttakendunum 

tækifæri til að koma að sínum áherslum í viðtalinu og eins gefur það rannsakandanum kost 

á því að bæta við spurningum, breyta orðalagi spurninga eða endurraða þeim til dæmis.

Öll viðtöl voru tekin í janúar og febrúar 2015 og fóru fram í gegnum samskiptaforritið 

Skype, þar sem það var erlent fólk (þýskt) sem tók þátt í viðtölunum.

3.2 Undirbúningur

Þegar verið var að velja fólk til þess að taka þátt í viðtölunum var það valið með tilliti til 

þess  að  hafa  farið  í  langa  hestaferð  á  Íslandi  eða  lengri  en  einn  sólarhring.  Voru 

viðmælendur af mismunandi aldri, kyni og með mismunandi þekkingu á íslenska hestinum. 

Var þetta gert til þess að fá sem flest mismunandi sjónarmið úr markhópum. Mikilvægt var 

að fólk hefði tekið þátt í hestaferð á síðustu tveimur árum til þess þau myndu sem allra best 

eftir  ferðinni.  Þátttakendur  voru  á  aldursbilinu  25-65  ára  til  þess  að  greina  hvort 

mismunandi hugsun væri á milli fólks sem er yngri eða eldra. Auk þess var rætt við konur 

jafnt og karla til þess að sjá hvort kynin hefðu mismunandi viðbrögð við spurningunum, og 

líka hvort það skipti  máli  hve fólkið hefði haft mikil,  lítil  eða jafnvel engin tengsl við 

íslenska  hesta  áður  ferðin  átti  sér  stað.  Samanburður  þessara  hópa  er  þó  í  raun  ekki 

marktækur vegna þess hversu fá viðtölin voru en segja má að þetta gefi fjölþættari innsýn í 

viðfangsefnið. Markmið rannsóknarinnar var að komast að því hvers vegna fólk ákvæði að 

fara  í  hestaferð  og  hvort  náttúra  Íslands  hefði  sterka  tengingu  við  það.  Auk  þess  var 
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áhugavert  að  nálgast  svörin  um  það  hvort  sjónarhorn  þeirra  breyttist  í  sambandi  við 

náttúruna og tengsl þeirra við íslenska hestinn eftir ferðina. Samt geri ég mér grein fyrir því 

að veikleikinn í rannsókninni er að viðtöl við fjóra  einstaklinga geta ekki gefið heildar 

yfirsýn yfir viðskiptavini hestaferða á Íslandi og eru niðurstöður rannsóknarinnar þar af 

leiðandi  bara  gildandi  meðal  lítils  rannsóknarhóps.  Til  þess  að  fá  heildaryfirsýn  yfir 

rannsóknaspurninguna þarf í framtíðinni að nota einnig megindlegar rannsóknaraðferðir til 

þess  að  nálgast  skýrari  svör  frá  viðskiptavinum  sem  tekið  hafa  þátt  í  hestatengdri 

afþreyingu og eða að taka viðtöl við mun fleiri aðila.

3.3 Gagnaöflun

Sambandi  við  þátttakendur  var  náð  í  gegnum tölvupóst  en  ég kannaðist  við  alla  fjóra 

þátttakendur  þar  sem  að  þeir  voru  viðskiptavinir  hestafyrirtækis  okkar  Andrésar 

Magnússonar,  sem starfar  undir  nafninu  Icelandhorsetours  –  Helluland  og er  staðsett  í 

Skagafirði. Allir þátttakendunir voru strax tilbúnir að taka þátt í rannsókninni og var svo 

talað  við  hvert  og  eitt  um hvaða tími  hentaði  þeim fyrir  viðtal.  Fyrir  hvert  viðtal  var 

athugað um hvort mætti taka upp viðtölin og ekkert þeirra neitaði því. Viðtölin voru haldin 

í gegnum Skype og voru tekin upp með myndavél til þess að hægt væri að afrita þau síðar. Í 

lok rannsóknarinnar var búið að skrifa upp nákvæmlega hvert viðtal fyrir sig og voru þau 

borin saman til þess að fá lokaniðurstöðu rannsóknarinnar.

3.4 Niðurstöður

Til þess að komast að því af hverju fólk ákveður að fara í hestaferð, hvaða áhrif hestarnir  

sjálfir  hafa  á  það  og  hvað  náttúran  skiptir  miklu  máli,  ákvað  ég  að  tala  við  fjórar 

manneskjur sem hafa tekið þátt í hestaferð sem er lengri en einn sólarhringur. Þátt tóku 

Harald, fæddur 1954 og frekar óvanur íslenskum hestum, Janine, fædd 1980 og átti sinn 

eigin  íslenska  hest  fyrir  ferðina,  Sybille,  fædd  1959  hefur  alltaf  verið  mjög  hrifin  af 

íslenskum hestum en átti ekki sinn eigin fyrr en eftir fyrstu ferðina sína, Laura, fædd 1987 

sem var í litlum tengslum við íslenska hestinn.
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Við greiningu viðtalanna var hægt að flokka allar 20 spurningarnar í fimm meginþemu. Það 

var leið til  þess að úrvinnslan væri  einfaldari  og mun skýrari  og er þá einfaldara fyrir  

lesendur að halda yfirsýn yfir rannsóknunum. Þessi fimm meginþemu eru eftirfarandi:

1. Hvaða hvati var þegar ákveðið var að fara í hestaferð og hvað skipti máli í 

sambandi við framboð ferðarinnar.

2. Áhrif hesta og náttúrunnar á hvort annað.

3. Mikilvægasta sjónarhornið í hestaferð.

4. Mat þátttakanda á ferðamálum á Íslandi

5. Viðhorf þátttakanda í sambandi við hestaferðina.

Við  greiningu  þessara  viðtala  kom  í  ljós  að  náttúran  skiptir  miklu  máli  fyrir  alla 

þátttakendur við að fara í hestaferð og var áberandi að fólki fannst sem hesturinn væri hluti 

af náttúrunni.

3.4.1Ástæða og framboð til að fara í hestaferð

Í ljós kom að tillit af hverju var farið í hestaferð var mjög svipað hjá öllum þátttakendum. 

Tveir af fjórum sagði að það hefði alltaf verið draumur frá því að þau voru krakkar að fara 

einhverntíma í hestaferð á Íslandi. Og skipti einnig umtal frá vinum og kunningjum miklu 

máli.  Þrír  af  fjórum voru einnig  að  hlusta  á  vini  eða einhverja  úr  fjölskyldunni  þegar 

ákveðið var með hvaða hestaferðafyrirtæki ætti að fara í hestaferð. Bara einn þátttakenda 

nefndi  að  hann  hefði  notað  þjónustu  í  Þýskalandi,  sem  hjálpar  fólki  að  skipuleggja 

hestaferðir á Íslandi, og sagði Sybille þegar hún ákvað að fara í fyrsta skipti í hestaferð að 

hún vildi  vera einhverstaðar þar sem er lítið er um “siðmenningu”, bara einhversstaðar 

alveg í náttúrunni og var þess vegna ákveðið að fara fyrstu hestaferðina yfir Kjöl.

Í sambandi við það hvort val á hestaferðarinni tengdist íslenska hestinum beint kom í ljós 

að hesturinn hafði mikil áhrif á alla þátttakendur rannsóknarinnar. Harald fannst rosalega 

áhrifaríkt að þeir hafa töltið og að það er mjög heppilegt þegar hugsað er til þess að vera á 

hestbaki í marga tíma á dag. Janine vildi alltaf skoða Ísland og þar sem hún hefur mikinn 

áhuga á íslenskum hestum fannst henni nauðsynlegt að kynnast Íslandi af hestbaki. Sybille 

hins  vegar  vildi  alltaf  fá  að fara á bak á íslenskum hesti  og gat,  og getur ekki  ennþá, 

ímyndað sér að fara annarsstaðar í hestaferð en á Íslandi. Laura þekkti íslenska hesta mjög 
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takmarkað og vildi endilega vita hvernig tilfinning það er að vera á tölti og var hennar 

ákvörðun því í miklu sambandi við íslenska hestinn og sagði hún að hún vissi "að Ísland og 

íslenskir hestar tilheyra hvort öðru" (viðtal, 09. Febrúar 2015). Út frá því svöruðu allir líka 

um það hvort náttúran skipti máli þegar ákveðið var að fara í hestaferð, með já og vildu öll 

nýta sér tækifærið til að kynnast íslenskri náttúru betur. Í sambandi við það hvort mestu 

máli skipti að fá að fara á hestbak, voru þrjú sammála um það að fara á hestbak skipti  

miklu máli en vildu þau helst "upplifa samsetningu úr náttúru og að fara á hestbak" (Janine, 

viðtal,  13. Janúar). Bara ein kona svaraði að mestu máli skipti  er að vera eins mikið á 

hestbaki og hægt væri en væri hún ekki á móti því að hafa einnig meiri tíma til að geta 

skoðað náttúruna betur.

3.4.2Áhrif hesta og náttúrunnar á hvort annað

Það mikilvægasta í sambandi við rannsóknir minar var að rannsaka hvað fólki finnst um 

það hvort  náttúran og hestatengd ferðaþjónusta  hafi  áhrif  á  hvort  annað.  Svöruðu allir 

þátttakendur að fyrir þau væru báðir þættir tvinnaðir saman. "Íslenski hesturinn tilheyrir 

náttúru Íslands" (Harald, viðtal, 20. Janúar 2015) og getur hann ekki ímyndað sér neina 

aðra hestategund á Íslandi, þar sem honum finnst að íslenskir hestar séu með sérstakt þol í 

sambandi  við  veðurfar  til  dæmis.  Einnig  kom  fram  "að  hestarnir  og  náttúran  eru 

heildarmynd sem þróast með hvort öðru" (Janine, viðtal, 13. Janúar 2015) og sagði Sybille 

til dæmis að "þau tilheyra hvort öðru og gefa landinu þannig sérstaka töfra" (viðtal, 19. 

Janúar  2015)  og fannst  Laura  að  "hestarnir  eiga  bara  heima úti  í  náttúru" (viðtal,  09. 

Febrúar 2015). Þess vegna má segja að fyrir ferðafólk séu hestarnir og náttúran eiginlega 

eins og eitthvað sem þarf að vera saman og er ekki hægt að upplifa bara annað þeirra eitt og 

sér, sérstaklega í hestaferðum. "Þúsund árum af sögu er ekki bara hægt að gleyma og gerir 

það allt svo sérstakt [á Íslandi]" (Sybille, 19. Janúar 2015). Mikilvægt atriði í því sambandi 

er að það er miklu ítarlegra að upplifa náttúruna af hestbaki (Harald, 20. Janúar 2015 ) og 

segir hann að hann "hefði ekki getað farið í gegnum ána eða upp skarð" (Harald, 20. Janúar 

2015) ef hann hefði ekki verið á ferðinni á hestbaki. Einnig kemur í ljós að náttúran skipti 

fyrir alla meira máli eftir ferðinna og gerði ferðin hana enn áhugaverðari. Einnig hestarnir 

skipta meira máli. Báðir viðmælendur sem ekki voru í miklum tengslum við íslenska hesta 

hafa  náð  meira  sambandi  við  þá  eftir  ferðina  og  er  Harald  (viðtal,  20.  Janúar  2015) 

ákveðinn í því að kaupa sér íslenskan hest einhvern tímann þegar hesturinn hans er dáinn 
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og er Laura einnig að spá í að vera miklu meira á íslenskum hestum. Sybille keypti sér eftir  

fyrstu hestaferðina sinn fyrsta íslenska hest og á í dag orðið sex. Það var einungis Janine 

sem fannst að enginn munur væri fyrir og eftir ferðina, þar sem hún átti draumahestinn 

(íslenskan) áður. En segir hún að sýn hennar á íslenska hesta sé breytt, þar sem á Íslandi 

"finnur maður fyrst fyrir því hvað þessir hestar geta virklega" (Janine, viðtal, 13. Janúar 

2015), þeir eru fótvissir, hraustir, hafa gaman af ferðast saman, sjálfstæðir og margt fleira.

3.4.3Mikilvægasta sjónarhornið í hestaferð

Þegar spurt var  hvort þau vildu alltaf skipta um staðsetningu ef þau gætu komið ár hvert til 

Íslands í hestaferð eða hvort aðalatriðið væri að vera á hestbaki, kom í ljós að mestu máli  

skipti að skipta um staðsetningu til þess að upplifa eins mikið af mismunandi náttúru og 

hægt  er.  En  einnig  kom  fram  að  best  væri  ef  það  væri  mögulegt  að  ferðast  með 

hestafyrirtæki sem þau þekkja og eru ánægð með, sem og hesta þeirra, til þess að fara í  

hestaferð allsstaðar á landinu. Í sambandi við mikilvægasta atriðið í hestaferðum kom hjá 

öllum fram að hestar skiptir mestu máli, þrír af fjórum sagði samt einnig að mjög mikilvæg 

væri náttúran í kring og eins að vera á ferðinni með skemmtilegu fólki í ekki of stórum 

hópum. Bara einn þátttakenda nefndi leiðsögumenn til þess að lágmarka hættuna og ein 

talaði um að einnig væri mikilvægt að læra eitthvað nýtt í ferðinni.

Í sambandi við það hvort væri mikilvægara að vera á fallegum reiðleiðum í óspilltri náttúru 

eða hvort hesturinn þyrfti að vera með tölti og henta út frá reynslu fólksins kom í ljós að 

náttúran skipti meira máli, en tekið var fram að mikilvægt væri samt að vera með hesta sem 

eru þægilegir og hlusta vel. Einn viðmælandi var samt ekki alveg sammála því, þar sem "í 

seinustu hestaferð lenti ég í því að þar var frábær náttúra í kring um mig, en ég var ekki sátt 

við hestinn sem ég var á" (Janine, viðtal, 13. Janúar 2015) og segir hún að hún væri frekar 

til í að vera á góðum hrossum og upplifa náttúruna með því að ferðast einnig án hestsins. 

Aftur  á  móti  voru  allir  sammála  um það  að  falleg  náttúra  hefur  samt  jákvæð  áhrif  á 

hestaferðina og "því fallegari sem, náttúran er því jákvæðari verður líka heildaupplifunin 

og ég held að því jákvæðara verði mat manns á hestunum" (Janine, viðtal, 13. Janúar 2015) 

og var Laura (viðtal,  09. Febrúar 2015) til  dæmis ekki einu sinni viss um það hvernig 

náttúran ætti að hafa neikveið áhrif á hestaferðina.
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3.4.4Mat þátttakanda á ferðaþjónustu á Íslandi

Í sambandi við mat þátttakenda á hestatengdri ferðaþjónustu kom fram enginn af þessum 

fjórum taldi sig vita nógu mikið um þessa atvinnugrein til að leggja mat á þjónustu, þó svo 

að þau hefðu tekið þátt í hestatengdri ferðaþjónustu hérlendis. Harald (viðtal, 20. Janúar 

2015) sagði til dæmis að hann sjálfur hefði ekki kynnst hestatengdri ferðaþjónustu þannig 

og hinir voru sammála um það að þau höfðu ekki yfirlit yfir þessa þætti. Sybille (viðtal, 19. 

Janúar 2015) sagði frá því að hún hefur seinna komist að því að  hestatengd ferðaþjónusta er 

stór  og mjög skipulögð atvinnugrein  á  Íslandi,  en  vissi  samt  ekki  nógu mikið  í  þessu 

sambandi. Í sambandi við það hvort þeim finnst að hestatengd ferðaþjónusta hafi of mikil 

áhrif á náttúruna voru öll sammála um það að þau gætu eiginlega ekki heldur svarað því 

eða finnst að "landið er nógu stórt svo að hestatengd ferðaþjónusta hefur nógu mikið pláss" 

(Harald, viðtal, 20. Janúar 2015). Janine (viðtal, 13. Janúar 2015) sagði til dæmis: "akkúrat 

með hestatengda ferðaþjónustu held ég það ekki, allavega ekki miðað við hvað ég þekki". 

Auk þess kom í ljós að öllum finnst það sjálfsagt að hestarnir og náttúran séu notuð til að 

bjóða upp á ferðaþjónustu en einnig eru þættir  sem þurfti  að huga að í  því sambandi.  

Sybille (viðtal, 19. Janúar 2015) telur upp að mikilvægt væri að "varðveita einmannaleika" 

og segir Laura (viðtal,  09.  Febrúar 2015) einnig að "hestaferð á Íslandi væri ekkert  án 

náttúrunnar og þarf þess vegna að hugsa um það að náttúran verði ekki tröðkuð niður".

3.4.5Viðhorf þátttakanda í sambandi við hestaferðina

Lokaspurningin  í  rannsóknum  var  svo  þannig  hvort  þátttakendur  myndu  hafa  farið  í 

hestaferð ef að vitað væri um að það væri mjög skaðandi fyrir náttúruna. Á móti kom samt 

að fólki var sagt að þau myndu vita fyrirfram að hestarnir væru sérstakalega góðir, og eins 

væri frábær náttúruupplifun á leiðinni, og mjög sanngjarnt verð, kom í ljós að enginn af 

þessum fjórum aðilum var tilbúninn að taka þátt á þeim forsendum að ferðin myndi hafa 

neikvæð ákrif á náttúruna. Harald hefur það álit að það er ekki rétt að gera eitthvað sem 

skaðar náttúruna (viðtal, 20. Janúar 2015). Janine hinsvegar myndi ekki vilja taka þátt en 

hefði þurft að hugsa lengi um það. Aftur á móti er hún hinsvegar tilbúin að taka þátt ef hún 

veit að þá myndi verða haldið áfram með þessa ferð mörg ár í viðbót, þar sem hún segir að 

ef hún tæki ekki þátt þá gerði það einhver annar (viðtal, 13. Janúar 2015). Sybille er að 

reyna að lifa mjög vistvænu lífi og myndi út frá því ekki taka þátt í þessari ferð. Laura gaf 
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til kynna að hún myndi ekki taka þátt, en efast um að hún myndi finna upplýsingar um það 

að akkúrat þessi hestaferð væri skaðandi fyrir náttúruna.

3.4.6Samantekt úr niðurstöðum

Í heildina má þess vegna segja að úr viðtölunum kom að fyrir þessa fjóra þátttakendur 

rannsóknarinnar skiptir náttúran og hestarnir eiginlega jafn miklu máli og það að fara í 

hestaferð. Enginn gat ímyndað sér hestaferð án náttúru og það aðallega út frá því að öllum 

finnst að hesturinn á Íslandi sé hluti af náttúrunni. Samt kom einnig fram að tölt skiptir  

miklu máli svo að fólk væri tilbúið í það að vera stundum líka án tölts á ferðalagi til að 

upplifa náttúruna betur. Að mestu var samt töltið og sérstaklega þægindi hestsins mjög 

mikilvægt. Öllum þátttakendum fannst að þau hafi ekki neikvæð áhrif á náttúruna, þar sem 

þau ferðast á hestbaki, og telja hestatengda ferðaþjónustu jákvæða.. Samt eru allir einnig 

tilbúnir  í  það að hugsa meira  um hestatengda ferðaþjónustu  og þátttöku þeirra,  ef  þau 

myndu vita að hún væri mjög skaðandi. Svo að allir sem tóku þátt í rannsókninni töldu sig 

samt engan veginn vita nákvæmlega um hvað hún snýst og hvaða áhrif hún hafi í heildina á 

Ísland.

Niðurstaðan úr viðtölunum er þess vegna þannig að í ljós kom að aðalatriðið eru hestarnir 

og náttúran og eru þau meira hlutir sem fólki finnst að séu eitt og hið sama í stað þess að 

líta  á  það  í  sitthvoru  lagi.  Allir  eru  tilbúnir  að  hugsa  um  náttúruna  í  sambandi  við 

hestatengda  ferðaþjónustu  en  upplifðu  hana  ekki  þannig  að  hún  hafi  neikvæð  áhrif  á 

náttúruna á Íslandi.
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4 Umræða

Markmið ritgerðarinnar  var  að  komast  að  því  hvort  náttúran  hefði  áhrif  á  hestatengda 

ferðaþjónustu og hvað náttúran og hestarnir skipta miklu máli þegar farið er í hestaferð. Í 

heildina kom í ljós að náttúran hefur mikil áhrif á hestatengda ferðaþjónustu og svo skipta 

hestarnir  sjálfir að sjálfsögðu einnig máli.  Allir fjórir  þátttakenda voru sammála um að 

náttúran  bætti  hestaferðina  mikið  en  töldu  sig  svo  ekki  vita  hvaða  áhrif  hestatengd 

ferðaþjónusta, hefði á náttúruna. Eftir að hafa greint öll viðtölin og rýnt í áður út gefnar 

fræðigreinar, er hægt að sjá að náttúran og hestarnir hafa nokkuð mikil áhrif á hvort annað 

og er náttúran ómissandi fyrir fólk sem fer í hestaferð sem og öfugt. Þess vegna skiptir  

náttúran  og hestarnir  mestu  máli  meðan á  ferðinni  stendur  og eru  aðrir  þættir  eins  og 

öryggi, matur og menning atriði sem stuðla að jákvæðri upplifun en eru ekki jafn mikilvæg 

fyrir ákvaðanartöku og það að upplifa hestinn í sínu náttúrulega umhverfi. Áhugavert er að 

sjá að Ísland hefur verið fyrir alla þátttakendur spennandi út frá náttúrunni og, þar sem þau 

eru öll vön hestinum fannst þeim nauðsynlegt að kynnast náttúrunni betur með því að fara á 

hestbak.

Ingibjörg Sigurðardóttir og Guðrún Helgadóttir segja einnig að hestarnir eru notaðir til þess 

að  upplifa  íslenska  náttúru  og  ferðast  í  gegnum  hana  á  hestbaki  (2006:39).  Aðrar 

rannsóknir hafa einnig sýnt sterk tengsl hesta og náttúru í ferðaþjónustu. Yfir 35% gesta í 

löngum hestaferðum á Íslandi töldu náttúruna hafa haft veruleg áhrif á ákvörðun þeirra um 

að  koma  til  Íslands  (Ingibjörg  Sigurðardóttir  og  Guðrún  Helgadóttir,  2015:9).  Skiptir 

hesturinn verulegu máli varðandi ákvörðun um að koma til Íslands, fyrir yfir 40% gesta í 

lengri ferðum og um 20% í styttri ferðum. Þetta styður einnig útkomuna úr viðtölunum í 

sambandi við þátttakendur í lengri ferðum og er þess vegna hægt að segja út frá þessari 

rannsókn, að hestarnir  eru notaðir  til  þess að ferðast  með þeim,  að bæta upplifunina í 

náttúrunni eins og að vera á hestbaki og upplifa náttúru hestsins. En öllum þátttakendum 

fannst að hestarnir  og náttúran tilheyrðu hvort  öðru og ekki væri hægt að upplifa bara 

annað hvort. Í rannsókn Ingibjargar Sigurðardóttur og Guðrúnar Helgadóttur kom einnig 

fram að innlendir og erlendir gestir í hestaleigu og hestaferðum lögðu takmarkaða áherslu á 
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öryggi reiðleiða (2015:11). Lengd ferðarinnar virðist skipta meira máli sem og fjölbreytni 

leiðanna  og  að  þær  séu  áhugaverðar  (Ingibjörg  Sigurðardóttir  og  Guðrún  Helgadóttir, 

2015:11) og er það akkúrat sama atriði og kom í ljós í viðtölum við þessa fjóra þátttakendur 

frá  Þýskalandi  sem  rætt  var  við  í  þessari  rannsókn.  Bara  einn  þátttakenda  nefndi  að 

mikilvægir væru góðir leiðsögumenn til að lágmarka áhættuna en allir hinir voru frekar að 

spá í að vera á hestbaki og út í náttúrunni. En samt kom fram að öllum fannst mikilvægt að  

hestarnir væru hlýðnir og væri hægt að sjá í því ákveðin öryggisatriði þó svo að öryggi væri 

ekki sérstaklega nefnt.

Í fræðsluriti frá Nýsköpunamiðstöð um einstaka íslenska upplifun er talað um það að til séu 

sex lykilatriði í íslenskri upplifun, og eru þau ævintýri, hreinleiki,sköpun, menning, dulúð 

og sjálfbærni (2015:27-30) og er einnig hægt að taka þeim þannig að þau séu mikilvæg 

fyrir  alla  þátttakendur  í  hestaferðum.  Ekki  var  beint  spurt  eftir  því  hvort  hestatengd 

ferðaþjónusta  þýddi  ákveðin  ævintýri  fyrir  ferðafólkið  en  viðmælendur  nefna  samt  að 

hreinleiki landsins skiptir miklu máli í sambandi við jákvæða upplifun og með því að ríða 

yfir ána eða alveg í burtu úr byggð, er fólgið ákveðið ævintýri. Menning og saga eru ekki 

meginástæða þess að farið er í hestaferð en sögðu þátttakendur að allir þessir þættir, eins og 

menning og að kynnast Íslendingum bætti ferðina á mjög jákvæðan hátt. Það kom fram í 

rannsóknum Ingibjargar Sigurðardóttur og Guðrúnar Helgadóttur að íslensk menning og 

saga hefur mun meiri áhrif á ákvörðun gesta í stuttum ferðum, um að koma til Íslands, 

heldur en á gesti í  löngum ferðum en þeir hugsa fyrst og fremst um hestinn sjálfan og 

náttúru  Íslands  (2015:9).  Sjálfbæri  hinsvegar,  skiptir  gríðalega  miklu  máli  fyrir  alla 

þátttakendur, þar sem það innifelur náttúruna til dæmis og eru viðmælendur allir sammála 

um það að ekki má skaða náttúruna. Og er þess vegna hægt að sjá að þessi sex lykilatriði í  

íslenskri  upplifun  skipta  máli  í  hestatengdri  ferðaþjónustu,  þar  sem þau bæta  upplifun 

einstaklingsins sem fer í hestaferð.

Oddný Óladóttir  bendir  á að erlendir  ferðamenn vilji  nýta sér náttúrutengda afþreyingu 

þegar  þeir  ferðast  til  Íslands  og  gefa  henni  einnig  góða  einkunn  (2014:13)  og  er  það 

samhljóða  niðurstöðum  þessarar  rannsóknar.  Náttúran  hefur  mikil  áhrif  á 

heildaupplifunina, svo að þau vildu fara í hestaferð en voru öll tilbúin að bæta ferðina með 

því að kynnast náttúrunni ennþá meira og fannst öllum að náttúran og hestarnir tilheyrðu 

hvort öðru. Og er þess vegna hægt að sjá að þau geta ekki aðgreint þessa þætti frá hvorn 
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öðrum.  Náttúrutengd  ferðaþjónusta  stendur  þess  vegna  í  beinu  sambandi  við  hina 

hestatengdu fyrir alla þátttakendurna, svo að þau töldu sig ekki vita nógu mikið um það 

hvort hún myndi eyðileggjast með því að ferðast um á hestbaki. Harald (viðtal, 20. Janúar 

2015) taldi landið nógu stórt til að ferðaþjónustan hefði ekki neikvæð áhrif á náttúruna, en 

vissi samt í heildina ekki mikið um það hvernig staðan á ferðaþjónustu á Íslandi væri í dag. 

Aðalatriðið í því sambandi gæti verið að allir þátttakenda tóku þátt í hestaferðum sem voru 

á  mjög  persónulegar  og  á  dreifbýlum  svæðum  og  tóku  þau  því  kannski  ekki  eftir 

mögulegum  neikvæðum  áhrifum  á  náttúruna.  Auk  þess  er  svona  hestaferð  í  gegnum 

náttúruna ógleymanleg upplifun fyrir fólk sem fer í hestaferð, þar sem hesturinn til dæmis 

tengist náttúrunni á margan hátt eins og að hann rennur saman við langdslagið og hleypur í 

gegnum náttúruna (Hulda Geirsdóttir, 2006:16) og finnst fólki þess vegna ekki að ferðin 

hafi neikvæð áhrif, þar sem verið er ferðast með hestinum í hans umhverfi. Beeton segir til 

dæmis að við sýnum tilfinningar okkar til landsins með því hvernig við ferðumst um landið 

(1999:255) og er hægt að sjá að allir fjórir þátttakenda eru enn meira hrifin af íslenska 

hestinum og náttúrunni eftir  ferðina og vilja helst  geta komið aftur til  að upplifa báða 

þættina  meira. Áhugaverðast  fannst  þeim hvað hesturinn  sameinast  mikið  náttúruni  og 

hvað hann er flinkur að fara um hana þó svo að ekki séu alltaf til góðir vegir. Einnig var 

talað um að það væri ekki hægt að ímynda sér annað hestakyn á Íslandi, þar sem það væri 

svo  sérstakt  hvernig  íslenski  hesturinn  nær  að  hlaupa  um allt  án  þess  að  detta.  Í  því 

samhengi kemur þá aftur í ljós hvað það hefur mikla þýðingu fyrir hestafólk að ferðast á 

hestbaki um náttúru Íslands svo að umhverfisleg áhrif hestatengdrar ferðaþjónustu eru lítið 

sýnileg fyrir þau.

Í heildina litið má þess vegna segja að áhrif náttúrunnar á hestatengda ferðaþjónustu séu 

gríðarleg og sameinast hestatengd ferðaþjónusta og náttúrutengd ferðaþjónusta á margan 

hátt. Hægt er að sjá að báðir þættir sameinast frekar hvor öðrum nema í sumum tilfellum 

þegar um er að ræða hestatengda ferðaþjónustu sem snýr að íþróttum, sýningum í reiðhöll 

eða  slíkt.  Það er  samt  út  frá  öllum þessum rannsóknum óhætt  að  segja  að  hestatengd 

ferðaþjónusta getur gefið þátttakendum sterka upplifun af íslenskri náttúru, þar sem saga 

hestsins á Íslandi  hefur mikið vægi fyrir  þjóðina og getur ferðafólkið upplifað hana til 

dæmis með því að fara í lengri eða styttri hestaferðir.
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5 Lokaorð

Þar sem hestatengd ferðaþjónusta og náttúrutengd ferðaþjónusta hafa mikil tengsl við hvor 

aðra  er  mikilvægt  að  huga  vel  að  báðum þáttum þegar  komið  er  að  því  að  bjóða  þá 

ferðamönnum. Mikilvægt er til dæmis að bjóða ekki upp á hestatengda ferðaþjónustu þar 

sem  náttúran  er  sem  viðkvæmust  heldur  finna  góðar  leiðir  sem  eru  spennandi  og 

áhugaverðar fyrir ferðafólk en einnig sjálfbærar fyrir náttúruna. Þar sem í rannsóknum kom 

í ljós að ferðamenn sem sækja í hestatengda ferðaþjónustu hafa skilning á því að mikilvægt 

sé  að skaða náttúruna ekki,  er  einnig mikilvægt að veita  þeim upplýsingar  um það og 

standa fyrir náttúruvænni ferðaþjónustu, eins og að hugsa vel um hestana, þar sem það 

skiptir fólk sem fer í lengri ferðir og þekkir hesta, miklu máli. Þar sem Ísland er ríkt af  

fallegri náttúru og góðum hestum væri mikilvægt fyrir framtíðina að setja báða þessa þætti 

í meiri tengsl og vinna í því að markaðsetja sjálfbærar hestaferðir í óspilltri náttúru til þess 

að  bjóða  fólki  að  ferðast  þannig,  en  helst  svo  að  það sé  sem hagkvæmast  fyrir  báða, 

náttúruna og hestana.
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7 Viðaukar

7.1 Spurningarammi fyrir þátttakendur í 
rannsókninni

1. Was war der entscheidene Grund warum du nach Island auf Pferdereise gegangen 

bist?

2. Worauf hast du bei der Auswahl deiner Pferdereise Rücksicht genommen?

3. Hatte deine Auswahl etwas genaueres mit den Islandpferden zu tun? Wenn ja was 

genau, wenn nein warum nicht?

4. Hatte deine Entscheidung etwas mit der Natur Islands zu tun? Wenn ja was genau, 

wenn nein warum nicht?

5. Hattest du schon vor der Pferdereise mit Islandpferden Kontakt? Was findest du das 

Besondere an ihnen?

6. War  es  für  dich  hauptsächlich  wichtig,  während  der  Pferdereise,  nur  auf  dem 

Pferderücken zu sein? Warum ja/ Warum nicht? Was ist der entscheidende Punkt für dich 

bei einer Pferdereise?

7. War es für dich wichtig neben den Pferden auch die Natur Islands besser kennen zu 

lernen, und die Isländer(Menschen) selber? Warum?

8. Haben die Pferde und die Natur für dich einen Bezug aufeinander? Welchen?

9. Findest du, dass das Islandpferd ein Teil der Natur Islands ist? Warum ja/nein?

10. Bedeutet für dich das Islandpferd nach der Reise mehr als vorher? Warum ja/nein?
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11. Spielt die Natur Islands für dich eine größere Rolle nach deiner Pferdereise? Warum 

ja/nein?

12. Wenn du jedes Jahr nach Island fliegen würdest um auf Pferdereise zu gehen, wäre es 

dir  wichtig  immer  den  Standort  zu  wechseln,  um  möglichst  viel  von  der  Natur 

mitzubekommen, oder wäre der Hauptgrund auf dem Pferderücken zu sein?

13. Was sind für dich die wichtigsten Aspekte bei einer Pferdereise? Warum?

14. Was spielt für dich eine größere Rolle? Die Umgebung und Natur, oder Pferde nach 

deinem Können, sowie der Tölt?

15. Welche Rolle spielt die Natur für dich zum Beispiel  im Zusammenhang mit dem 

Erleben der Pferde? Trägt die Natur zum positiven oder negativen Erleben bei? Warum?

16. Wie empfindest du den Pferdetourismus auf Island?

17. Findest  du,  dass  die  Tourismusbranche u.a.  mit  den Pferdereisen zu sehr  auf  die 

Natur eingreift? Warum?

18. Wie findest du es, dass die Pferde und die Natur Islands zum Tourismus verwendet 

werden? Findest du es gibt etwas bestimmtes auf das Rücksicht genommen werden sollte? 

Wenn ja was/wenn nein, warum nicht?

19. Wie würdest du deine Wunschpferdereise gestalten? (Aspekte wie Pferd, Mensch, 

Natur, Geld, Essen usw)

20. Wenn du wissen würdest, dass eine bestimmte Pferdereise sehr negativ auf die Natur 

eingreifen würde, dadurch dass die Herden durch die Gegend getrieben werden müssen 

usw. es aber heißt, dass grade diese Pferdereise besonders ansprechend ist, im Bezug auf 

außergewöhnliche und einzigartige Natur, und die Tour genau deinem reiterlichen Können 

entsprechen würde und du zudem wüsstest, dass viele tolle Pferde dabei sind, sowohl der 

Preis akzeptabel ist, würdest du diese Pferdereise antreten oder auf sie verzichten um nicht 

negativ auf  die  Natur  einzuwirken,  da es  sonst  vielleicht  nach einiger  Zeit  nicht  mehr 

Möglich wäre, diese Gegend zu besichtigen? Warum?
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