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Ágrip 

Markmið verkefnisins var að kanna vettvang íþróttaferðamennsku til lengingar 

ferðamannatímans. Verkefnið var takmarkað við jaðaríþróttir og hvernig þær eru í dag 

nýttar til ferðaþjónustu utan ferðamannatíma auk þess að skoða hvernig hægt sé að nota 

þær enn frekar. Tekin voru viðtöl við nokkra ferðaþjónustuaðila sem nýta nú þegar 

jaðaríþróttir í ferðaþjónustu. Voru niðurstöðurnar þær að hér á landi væru miklir 

möguleikar á lengingu ferðamannatímans með vetrar-jaðaríþróttum. Er til staðar ákveðinn 

menningarkimi sem ferðast alfarið eftir tímabilum í jaðaríþróttum en óháð almennum 

ferðamannatíma. Einnig kom í ljós að landið býður upp á möguleika í ferðaþjónustu í 

tengslum við jaðaríþróttir sem afar fáir vita af ennþá. Jaðaríþróttir yfir vetrartímann virðist 

því hægt að nýta mun meira en þegar er gert, en almenn markmið og markaðssetning á 

landinu þarf að breytast til að nýta þau tækifæri sem landið býður uppá á þessu sviði og 

byggja upp eftirspurn. 

 

Lykilorð: Ferðamennska, vetrar-jaðaríþróttir, íþróttaferðamennska, ferðamannatími. 

 

Abstract 

The object of this paper is to review the opportunitie of sport tourism overcoming 

seasonality. The research was narrowed to alternitive sports, how it is used in off seasonal 

tourism today and possible further development in that area. A number of tourism 

operators that exploit alternitive sports in their service were interviewed. Conclusions were 

that winter alternitive sports are a real possibility for overcoming seasonality in Iceland. 

Certain subcultures around alternitive sports travel at seasons based on their sport and 

independent from mainstream tourism seasonality. Still Iceland is less known as a 

destination for alternitive sports and has in some cases great unknown conditions and 

possibilities for practicing those sports. Alternitive sports during winter in Iceland are still 

underutilized source that could be used effectively by organized marketing and accessible 

informations. 

 

Keywords: Tourism, winter-alternitive sports, sport tourism, seasonality. 

 

 



 

Yfirlýsing 

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 

 

 

 

________________________________________



v 

Efnisyfirlit 

Töflur ................................................................................................................................... vi 

Þakkir ................................................................................................................................. vii 

1 Inngangur ........................................................................................................................ 1 

2 Tegundir ferðamennsku og árstíðarsveiflur................................................................. 2 
2.1 Áhugasviðsferðamennska ........................................................................................ 2 
2.2 Íþróttaferðamennska ................................................................................................ 4 

2.2.1 Jaðaríþróttir .................................................................................................... 4 
2.2.2 Samanburður jaðaríþrótta og hefðbundinna íþrótta ....................................... 5 
2.2.3 Lífstíll sem áhrifavaldur ................................................................................. 6 

2.3 Árstíðarsveiflur í ferðaþjónustu............................................................................... 7 

2.3.1 Íþróttir til lengingar ferðamannatímabils ....................................................... 8 

3 Gögn og aðferðir ........................................................................................................... 10 

4 Niðurstöður .................................................................................................................... 12 
4.1 Jaðaríþróttir í vetrarferðamennsku á Íslandi .......................................................... 12 
4.2 Menningarkimar sem markhópar .......................................................................... 14 
4.3 Möguleikar á frekari nýtingu jaðaríþrótta ............................................................. 17 

5 Umræður og ályktanir .................................................................................................. 20 

Heimildir ............................................................................................................................ 23 

Viðauki  – Viðtalsrammi ................................................................................................... 25 
 

 

 

 

 



vi 

 Töflur 

Tafla 1  Viðmælendur rannsóknarinnar. ............................................................................. 11 



vii 

Þakkir 

Þakka fyrst og fremst vinkonu minni Heiðrúnu Pétursdóttur sem notaði nýstárlegar aðferðir 

til að fá mig til að halda áfram og raunverulega gera þessa ritgerð. Þakka einnig ströngum 

og góðum yfirlesurum og síðast en ekki síst þakka ég kærlega leiðbeinanda mínum 

Magnfríði Júlíusdóttur fyrir mjög góðar leiðbeiningar. 
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1 Inngangur 

Örar breytingar verða í straumum innan ferðaþjónustu nú á dögum. Hvort tveggja er að 

mun fleiri hafa nú tækifæri á að ferðast um heiminn en áður var og jafnframt er fjölbreytni 

í ferðamennsku sífellt að aukast. Ferðamennska hefur á síðustu árum þróast mikið og alið 

af sér mjög sértækar hliðargreinar, til dæmis heilsutengda ferðaþjónustu, 

hestaferðamennsku, visthæfa ferðamennsku, sögu- og/eða menningartengda ferðaþjónustu, 

áhugasviðsferðamennsku, ævintýraferðamennsku og íþróttaferðamennsku.  

Eitt stærsta vandamál ferðaþjónustunnar í dag er árstíða- og tímabilaskipting sem verður í 

ferðaþjónustunni. Er þetta vandamál sérstaklega algengt á jaðarsvæðum líkt og Íslandi 

(Baum & Lundtorp, 2001; Butler, 2001). Ferðamannatímabilið er afar stutt hérlendis enn 

sem komið er. Lang stærsti hluti ferðamanna sem heimsækir landið, kemur yfir 

sumarmánuðina júní, júlí og ágúst (Ferðamálastofa, 2010c). Þessi þröngi tímarammi gerir 

ferðaþjónustunni erfitt fyrir með fjárfestingar, atvinnu og fleira. Stefna ferðamálayfirvöld 

hérlendis að lengingu tímabilsins með ýmsu móti. Ljóst er að til þess þarf að auka 

fjölbreytni í ferðaþjónustu og nýta alla þá flóru sem land og þjóð bjóða uppá í 

ferðaþjónustu. Margar sértækar greinar ferðaþjónustu eru stundaðar óháð 

ferðamannatímabilum eða jafnvel frekar utan hefðbundinna tímabila. Dæmi um slíka 

ferðaþjónustu gæti verði íþróttaferðamennska sem ræðst frekar af tímabilum eða árstíðum 

hverrar íþróttagreinar fyrir sig. 

Í þessari ritgerð verður tekin fyrir íþróttaferðamennska og sviðið þrengt enn meira. Er efnið 

einskorðað við jaðaríþróttir sem stundaðar eru hér á landi utan hefðbundins 

ferðamannatímabils og hvernig ferðaþjónusta í kringum slíkar íþróttir gæti ef til vill lengt 

ferðamannatímabilið. 

Markmið ritgerðarinnar er að kanna vettvang vetrar-jaðaríþrótta á Íslandi og tenginu þeirra 

við ferðamennsku. Rannsóknin fólst í að skoðuð var starfsemi nokkurra ferðaþjónustuaðila 

sem sérhæfa sig í vetrar- jaðaríþróttum hér á landi. Rannsóknarspurningarnar sem  notaðar 

eru til þess að nálgast markmiðið eru;  

 Hvernig eru jaðaríþróttir nýttar til ferðaþjónustu utan hefðbundins ferðamanna-

tímabils á Íslandi í dag? 

 

 Eru til menningarkimar/ sérhópar tengdir jaðaríþróttum sem frekar er hægt að laða til 

landsins yfir vetrartímann en aðra hópa? 

 Hvaða möguleikar eru á frekari þróun samtengingar jaðaríþrótta og ferðaþjónustu? 
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2 Tegundir ferðamennsku og 
árstíðarsveiflur 

Í kaflanum er farið í hið víða svið ferðamálafræðinnar áhugasviðsferðamennsku. Er farið í 

skilgreiningu á fyrirbærinu og svo undirgreinar hennar sem afmarkast í nokkrar 

undirgreinar. Hér er tekið fyrir hvernig áhugasviðsferðamennska greininst og afmarkast í 

íþróttaferðamennsku og hún afmörkuð við jaðaríþróttir. Ennfremur er leitast við að 

skilgreina jaðaríþróttir og hvaða áhrif þær hafa á lífstíl og ákvarðanatöku fólks. Farið er í 

hvað felst í árstíðarsveiflum í ferðaþjónustu og hvernig íþróttaferðamennska getur haft 

áhrif á þær. 

2.1 Áhugasviðsferðamennska 

Áhugasviðsferðamennska (e. Special interest tourism) var upphaflega þróuð af 

markaðsskrifstofum í ferðaþjónustu og í raun töluvert áður en áhugasviðsferðamennska 

varð að rannsóknarefni eða skilgreindri grein innan fræðanna (Walle, 1997; Weber, 2001). 

Var það af viðleitni ferðaþjónustuaðila til að greina markaðinn og búa til markhópa byggða 

á skilgreindum áhugamálum, séreinkennum eða bakgrunni. Dæmi um þætti sem hafa áhrif 

á slíka afmarkaða markhópa eru kyn, aldur eða kynþáttur. Þar má því segja að bakgrunnur 

og lífsgildi einstaklinganna skipti höfuð máli í markaðsetningu (Weber, 2001; Sung 2004; 

Williams & Soutar, 2009). Áhugasviðsferðamennska hefur síðan bæði þróast verulega og 

mikið verið rannsökuð. Hefur áhugasviðsferðamennska greinst í marga undirflokka en 

dæmi um slíka flokka er visthæf ferðamennska, náttúruferðamennska, ævintýraferða-

mennska, útivistarferðamennska og íþróttaferðamennska en flestir þessara undirflokka 

skarast á einn eða annan hátt, enda næsta ljóst að t.d. náttúruferðamennska og visthæf 

ferðamennska skarist að verulegu leyti. Þessi þróun er nátengd markaðsfærslu þjónustu því 

í raun eru allar undirgreinar áhugasviðsferðamennsku, vara sem þróuð er með sérstakann 

markhóp í huga og þannig ætluð til að ná betur til væntanlegra kaupenda (Sung, 2004). 

Hugtakið „ævintýraferðamennska“ er til dæmis þægilegt til notkunar í markaðsetningu en 

orðið ævintýraferðamennsku er hægt að hafa yfir nánast hvaða ferðalag sem er þar sem 

höfðað er til ævintýraþrár fólks en oft er það skynjuð ævintýraþrá því ekki leggja allir sama 

skilning í hvað sé ævintýri og hvað ekki (Weber, 2001). Sem dæmi um hversu sterk 

tenging áhugasviðsferðamennsku var við markaðsetningu má nefna að í lok 20. aldar kom 

fram gagnrýni á að eðli ferðamennsku á borð við íþróttaferðamennsku eða ævintýraferða-

mennsku væri ekki rannsakað heldur eingöngu markaðsstaða þessara greina og hvernig t.d. 

íþróttaviðburðir og ferðamennska gætu stutt hvort annað í markaðsetningu og 

efnahagslegum ábata (Weed, 2009).  

Áhugasviðsferðamennska hefur verið skilgreind á marga vegu. Sú sem lýsir e.t.v. best hvað 

átt er við með hugtakinu er skilgreining Derrett (2001 Í Sung, 2004) en þar er áhugasviðs-

ferðamennska talin sem afþreying í ferðamennsku sem sérsniðin er að áhugamálum 

einstaklinga eða hópa.  

Eins og áður sagði er ferðamennska tengd sérstökum áhugamálum að styrkjast verulega 

auk þess að greinast í sífellt fleiri undirgreinar. Ástæða þess er talin vera síbreytilegt 

nútímsamfélag. Bæði hefur fólk nú tækifæri til að stunda fleiri áhugamál en áður og einnig 

hefur orðið veruleg vitundarvakning meðal fólks um málefni umhverfisins og náttúru 

(Trauer, 2004). Krafa samfélagsins er að fólk sé meðvitað um málefni umhverfisins 

annarsvegar og heilbrigðan lífstíl hinsvegar sem gerir það að verkum að fólk notar 

áhugasviðsferðamennsku nú til dags að vissu leyti sem stöðutákn. Eltingarleikurinn við 
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áhugamálið gefur ferðalaginu meira gildi heldur en ferðalag sem einungis er farið sem frí 

frá hversdagslegum venjum. Áhugasviðsferðamennska er viðleitni til að segja skilið við 

fjöldaferðamennsku sem hefur verið ráðandi síðustu ár, og þannig einhverskonar réttlæting 

á ferðalaginu (Trauer, 2004).  

Ævintýraferðamennska er fyrirferðamikil undirgrein undir áhugasviðsferðamennsku, en 

eins og áður sagði nær ævintýraferðamennska yfir mjög vítt svið ferðamennsku (Weber, 

2001; William & Soutar, 2009) og spannar margar tegundir ferðamennsku. 

Ævintýraferðamennska er í upphafi sprottin upp úr ævintýratengdri afþreyingu, alls óháð 

ferðalögum. Á síðasta áratug 20. aldarinnar voru í raun ferðamennska annarsvegar og 

afþreyingarævintýri skoðuð í sitt hvoru lagi, þó um væri að ræða rannsóknir eða 

umfjallanir á ævintýraferðamennsku að nafninu til. Rannsóknir beindust þá að því hvað 

fólki þætti vera ævintýri og hvað afþreyingin þyrfti að innihalda til að teljast ævintýri. Litla 

athygli fékk sú staðreynd að ferðalagið sjálft getur verið ævintýri og að afþreyingin þarf í 

flestum tilvikum ekki endilega að fela í sér mikla hættu til að þátttakandinn upplifi hana 

sem ævintýri (Weber, 2001).  

Fjöldinn allur af skilgreiningum á ævintýraferðamennsku eru til. Tvö megin þemu má 

hinsvegar greina í þessum skilgreiningum. Annarsvegar er ákveðinn áhættuþáttur þar sem 

bæði er átt við raunverulega áhætta og skynjaða áhættu (Weber, 2001). Með skynjaðri 

áhættu er átt við að þátttakendur vilja í raun vera eins öruggir og hægt er, en upplifa þrátt 

fyrir það einhverja tilfinningu fyrir því að líf þeirra eða limir hafi verið eða séu í hættu. 

Gott dæmi um þetta er þegar fólk fer í teygjustökk. Viðkomandi vill fara í teygjustökk og 

upplifa það að vera hræddur um líf sitt og gera eitthvað sem storkar örlögunum ef svo má 

segja. Sá hinn sami myndi hinsvegar í flestum tilvikum velja að fara í teygjustökk hjá 

öruggasta fyrirtækinu sem býður uppá teygjustökk og hefur alla hugsanlega öryggisþætti í 

lagi. Hinsvegar fer fram einhverskonar keppni, ýmist við aðra einstaklinga, við náttúruöflin 

eða við eigin viðbrögð og/eða getu einstaklinganna sjálfra. Í flestum útfærslum 

ævintýraferðamennsku er ekki um að ræða keppni milli einstaklinga eða innan hóps, heldur 

eru einstaklingar að reyna á eigin mörk og keppast við að þenja þau (Weber, 2001; William 

& Soutar, 2009). Aðrir þættir sem einnig teljast hluti af ævintýraferðamennsku eru útivist, 

ferðalög, samskipti við náttúruna auk líkamlegrar áreynslu eða athafna. Walle (1997) bætti 

við þessa upptalningu leit að þekkingu, innsýn og reynslu innan áhugasviðs.  

Eins og áður sagði skarast mismunandi undirgreinar áhugasviðsferðamennsku víða og eru 

íþróttaferðamennska og ævintýraferðamennska gott dæmi um það. Í báðum þessum 

undirgreinum er leitað eftir líkamlegri áreynslu, ferðalögum, frekari reynslu og keppni, 

hvort sem er við sjálfan sig eða aðra. Það sem einkennir bæði ævintýraferðamennsku og 

íþróttaferðamennsku er leitin að áskorun við eigin getu og í flestum tilvikum náttúruna 

(William & Soutar, 2009). Auk þessara skilgreininga má einnig ljóst vera að ævintýri fyrir 

mörgum ferðalöngum felur í sér ástundun einhverra íþrótta. Skörun margvíslegra greina 

áhugasviðsferðamennsku er líklega best lýst með því að segja að áhugasviðsferðamennska 

sé ekki endilega íþróttaferðamennska, en íþróttaferðamennska sé alltaf 

áhugasviðsferðamennska (Trauer, 2004). 
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2.2 Íþróttaferðamennska 

Orðið íþróttaferðamennska hlaut fyrst opinbera viðurkenningu á ráðstefnu sem haldin var í 

Barcelona árið 2001. Rástefnan var haldin af Alþjóðlegu ferðamálasamtökunum (World 

Tourism organization WTO) og Alþjóðlegu Ólympíunefndinni (International Olympic 

commitee/ IOC). Aðal markmið ráðstefnunnar var að skilgreina flókið samband þessara 

tveggja sívaxandi greina. Hvati að ráðstefnunni var aukin eftirspurn eftir íþróttatengdri 

upplifun í ferðamennsku og aukinn áhugi innan fræðaheimsins á rannsóknum á 

íþróttaferðamennsku (Keller, 2001 Í Hinch & Higham, 2004). Oft hefur 

íþróttaferðamennska verið skilgreind sem snertiflötur íþrótta annarsvegar og ferðamennsku 

hinsvegar. 

Til að geta notað þessa annars skýru skilgreiningu þarf að byrja á að skilgreina þessa tvo 

stóru grunnþætti sem bæði ferðamennska og íþróttir eru. Bæði eru þetta svið sem erfitt 

hefur reynst að skilgreina þó svo að til sé fjöldinn allur af skilgreiningum (Hinch & 

Higham, 2004). Hér verður stuðst við skilgreiningu WTO um ferðamennsku; 

,,ferðamennska er sú athöfn manneskju að ferðast og dvelja utan hefðbundis heimasvæðis 

síns í skemmri tíma en ár, til afþreyingar, viðskipta eða í öðrum tilgangi”. (WTO, 1994 Í 

Cooper, 2005). Enn erfiðara hefur hinsvegar reynst að skilgreina hvað séu íþróttir og ekki 

hefur tekist að finna, eða fá viðurkennda, eins skýrt afmarkaða skilgreiningu á íþróttum 

eins og ferðamennsku. Flesta þætti sem yfirleitt eru notaðir við skilgreiningu á íþróttum má 

finna í skilgreiningu McPherson, Curtis og Loy (1989) sem segja að íþróttir séu líkamlegar 

og skipulagðar athafnir eða leikur sem byggir á keppni og markmiðum.  

Jafnvel þó hægt væri að skilgreina bæði íþróttir og ferðamennsku fullkomlega væri samt 

erfitt að skilgreina ítarlega íþróttaferðamennsku. Enn eru nokkrir þættir sem í rannsóknum 

eru notaðir til frekari þrengingar á samhengi ferðamennsku og íþrótta. Ber þar helst að 

nefna hvort íþróttin þarf að vera keppnisíþrótt, hvort ferðamaðurinn ferðast aðallega vegna 

íþróttanna eða hvort þær eru aukaatriði. Einnig er spurt hverjir séu íþróttaferðamenn. Eru 

það atvinnumenn í íþróttum, áhugamenn um íþróttir, áhorfendur eða allt þetta?  (Hinch & 

Higham, 2004). Skilgreiningin sem notuð verður hér fyrir íþróttaferðamennsku er 

skilgreining Gammon og Robinson (1997) sem segir að íþróttaferðamennska sé þegar 

einstaklingar eða hópar ferðist út fyrir sitt hefðbundna umhverfi til að taka virkan eða 

óvirkan þátt í íþróttum. Hvort sem er keppnisíþróttum eða öðrum en íþróttin sé þó megin 

ástæða ferðalagsins. Þeir gera því skýran greinarmun á hvort um ræðir ferðalag sem verður 

vegna áhuga á íþróttum eða hvort farið sé í ferðalag og afþreying sem valin er á 

ákvörðunarstað sé einhver íþrótt. Er þessi munur oft dreginn fram með mismunandi 

orðanotkun. Þegar íþróttir eru  notaðar sem afþreying í ferðalagi en eru í raun ekki hvati 

ferðalagsins, er talað um ferðamennskuíþróttir (Hinch & Higham, 2004). Dæmi um 

ferðamennskuíþróttir sem stundaðar eru hérlendis gætu verið flúðasiglingar, jöklagöngur 

og hestaleigur. Allt getur þetta þó verið partur af íþróttaferðamennsku þegar svo ber undir, 

allt eftir áhuga ferðamannsins og tilgangi ferðalagsins. 

2.2.1 Jaðaríþróttir 

Eins og áður sagði má skilgreina eða flokka íþróttir á marga og fjölbreytta vegu í flokka og 

undirflokka. Dæmi um slíka flokkun eru; íþróttir sem aðeins verða stundaðar í hópum 

(hópíþróttir), vetraríþróttir sem eru háðar vetraraðstæðum, til dæmis snjó og ólympískar 

íþróttir sem samþykktar hafa verið af Ólympíunefnd til keppnis á Ólympíuleikum. Þessi 

skil hafa hinsvegar á undanförnum árum orðið óskýrari og margar undantekningar í 

hverjum flokki, bæði með nýrri og bættri tækni og auknum áhrifum fjölmiðla. Skíðastökk 
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er nú hægt að æfa allan ársins hring alveg óháð því hvort snjór er eða ekki. Fjölmiðlar hafa 

svo spilað stórt hlutverk í að gera vinsælar íþróttir aðgengilegri almenningi sem vill 

fylgjast með þeim og kynna fyrir fjöldanum nýjar og áður óþekktar íþróttir, svokallaðar 

jaðaríþróttir. 

Þessi sívaxandi áhrif sjónvarps og breytingar á íþróttaiðkun og íþróttaáhuga hafa valdið því 

að almennt er íþrótt ekki skilgreind sem slík nema hafa náð athygli íþróttafjölmiðla. Þá 

staðhæfingu að fjölmiðlar skeri úr um hvað sé jaðaríþrótt og hvað ekki má hinsvegar 

auðveldlega gagnrýna, enda væri með henni verið að útiloka fjölbreytta íþróttaiðkun á 

röngum grundvelli. Íþróttir væru þar með orðnar einskonar stuðningsvara fjölmiðla, auk 

þess sem slíkt stríðir í eðli sínu gegn almennum skilningi á orðinu jaðaríþrótt, þegar átt er 

við eitthvað sem þrífst á jaðrinum, utan hins hefðbundna og vel þekkta. Fjölmiðlar eiga 

hinsvegar óneitanlega stóran þátt í útbreiðslu jaðaríþrótta og eflingu menningarkima innan 

hverrar íþróttar fyrir sig, en menningarkimar í kringum jaðaríþróttir í mörgum tilfellum 

meira áberandi en í annarskonar íþróttum og í raun myndast samfélög eða einskonar 

grasrót sem tengist einni eða jafnvel mörgum jaðaríþróttum  (Rinehart, 2000).  

Þrátt fyrir að ekki sé hægt að notast við sjónvarp eða fjölmiðla almennt til skilgreiningar á 

mismunandi tegundum íþrótta er ýmislegt annað sem nota má til þess.  

 

Margar tilraunir hafa verið gerðar til að skilja milli formlegra jaðaríþrótta og hefðbundinna 

íþrótta (e.Mainstream sports) með einföldum skilgreiningum. Á enskri tungu hefur þetta 

verið reynt með mismunandi nöfnum eftir eðli jaðaríþróttanna, s.s „extreme sport“, sem 

vísar til íþrótta sem búa yfir áhættuþætti, þar sem þátttakendur annaðhvort finna fyrir 

raunverulegri eða skynjaðri hættu (Breton, 2000). „Whiz sport“ vísar í eitthvað nýtt sem 

byrja á einum stað og breiðist mjög hratt þaðan út og þróast í leiðinni. „Alternative sport“ 

vísar hinsvegar til íþrótta þar sem einhverju gömlu er breytt eða endurupptekið og breytt á 

einn eða annan hátt og jafnvel gjörsamlega. Þrátt fyrir þessa aðgreiningu með nöfnum, 

verða ekki skýr skil á milli ákveðinna tegunda og til að mynda er orðið alternative iðulega 

notað sem einskonar samheiti yfir allar þessar nýju íþróttir og stendur eftir óskilgreint. Í 

rauninni þýðir þetta að „jaðaríþróttir eigi við um sívaxandi fjölda líkamlega og andlega 

krefjandi athafna sem hafa ekki verið viðurkenndar sem raunverulegar íþróttir, þó að þörfin 

á að skilgreina og viðurkenna þær sé vissulega til staðar.“ (Rees 1997, 32-33 Í Rinehart, 

2000, 505). Í rannsóknum eða orðræðu um jaðaríþróttir almennt eru yfirleitt notaðar sem 

dæmi íþróttir eins og; snjóbretti, brimbretti, hjólabretti, ísklifur, fjallaskíði og flúða- og 

kajaksiglingar (Breton, 2000, Hinch & Higham, 2004; Rinehart, 2000). Þetta eru hinsvegar 

snúnar og ófullgerðar skilgreiningar, þrátt fyrir að vera skásta leiðin til að gefa einhverja 

heildarmynd af því hvað jaðaríþróttir eru. Best mun því að líta á sem flestar skilgreiningar 

saman og fá þannig ákveðna yfirsýn yfir einkenni þessarar tegundar íþróttaiðkunnar.  

2.2.2 Samanburður jaðaríþrótta og hefðbundinna íþrótta 

Til útskýringar á jaðaríþróttum eru þær oft bornar saman við hefðbundnar íþróttir en 

munurinn á þessum tveimur greinum er ef til vill það sem útskýrir best kjarna jaðaríþrótta. 

Megineinkenni varðandi uppbyggingu og iðkun jaðaríþrótta er að þær eru óháðar 

ákveðnu eða opinberu skipulagi. Í raun er ákveðið skipulagsleysi sem ræður för og íþróttin 

skapast og þróast útfrá því (Rinehart, 2000; Skille & Waddington, 2006; Thomson, 2000). 

Flestar jaðaríþróttir spretta upp af afþreyingu eða dægrastyttingu sem smám saman verður 

íþrótt. Iðkendur þróa því íþróttina sjálfir, án alls formlegs skipulags eða reglusetninga 

(Skille & Waddington, 2006; Thomson, 2000). Sköpun er lykilorð í skilgreiningu 

jaðaríþrótta þar sem frumkvöðlar þróa sjálfir þá íþrótt sem þeir vilja stunda út frá 

afþreyingu sinni og áhugamálum. Þannig verður til íþrótt sem hver og einn má og getur 
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lagað að eigin áhugasviði, hæfni eða aðstæðum (Thomson, 2000). Er þetta ef til vill ein af 

ástæðunum fyrir þeirri tilhneigingu jaðaríþrótta sem Rinehart (2000) talar um, að mynda í 

kringum sig öfluga menningarkima.  

Ákveðnir æfingatímar eru ekki til staðar þar sem litið er á íþróttina sem afþreyingu sem 

stunduð er þegar tími gefst. Æfingar eru algjörlega undir stjórn iðkenda og jafnvel ekki 

litið á þær sem eiginlegar æfingar. Jafnframt verða ekki til skipulögð æfingatímabil eins og 

tíðkast í hefðbundnum íþróttum (Skille & Waddington, 2006; Thomson, 2000), nema að 

því marki sem náttúruaðstæður setja mörk eins og í tilvikum snjóbrettaíþrótta og ísklifurs. 

Þessi óformlegheit hafa meira að segja snúist upp í ákveðna uppreisn gagnvart hverskonar 

„óþarfa yfirvaldi, [...] yfirvaldi í formi þjálfara, umboðsaðila, skipulagsnefnda, 

styrktaraðila, fjölmiðla og dómara, meðal annarra“ (Rinehart, 2000,505). Hefðbundin 

íþróttafélög sem oftast sjá um alla þjálfun, æfingar, keppnisferðir, keppnishald, styrkja- og 

verðlaunaafhendingar o.fl. hérlendis, eru dæmigert yfirvald í augum jaðaríþróttaiðkenda og 

teljast óþarfur félagsskapur í tegslum við þeirra íþróttaiðkun.  

 

Sakir þess að jaðaríþróttir verða fæstar til með það markmið að verða íþrótt í 

hefðbundnum skilningi eru sjaldnast ákveðnar, skjalfestar eða opinberar reglur til um hvað 

má og hvað má ekki. Einhverskonar reglur verða hinsvegar til á milli manna og viðhaldast 

í óformlegu munnlegu samkomulagi. Keppni innan jaðaríþrótta er afar óformleg og 

stjórnast af reglum sem settar eru hverju sinni á hverjum stað fyrir sig. Keppni er hinsvegar 

ekki algeng innan jaðaríþrótta og þá allra síst opinber eða skipulögð af öðrum en 

keppendum sjálfum. Er þetta talið vera megin einkenni og aðdráttarafl jaðaríþrótta. Laðar 

skipulagsleysið að ólíka hópa, jafnvel minnihlutahópa sem annars eru ólíklegir til að 

stunda hefðbundnar íþróttir, þar má einnig finna einstaklinga sem á ákveðnum aldri detta 

gjarnan út úr skipulögðum íþróttaæfingum svo sem fótbolta, frjálsra íþrótta eða annarra 

hefðbundinna íþrótta (Skille & Waddington, 2006; Thomson, 2000).   

Öll þessi andstaða við hefðbundin íþróttagildi svo sem keppni, skipulagðar æfingar, 

reglusetningu og margt fleira veldur því að hugtakið jaðaríþróttir á vel við, því gjarnan er 

litið á þær sem ákveðinn jaðar og íþróttin jafnvel litin hornauga í hefðbundnu 

reglusamfélagi (Thomson, 2000). Af sömu ástæðum, eins og áður sagði, hafa jaðaríþróttir 

sterkt aðdráttarafl og marga kosti fyrir hópa sem vilja ekki eða hafa ekki kost á að starfa 

með félögum í hefðbundnu íþróttastarfi (Skille & Waddington, 2006).  

Jaðaríþróttir hafa þróast hratt eins og annað í þessum heimi og er nú jafnvel talað um að 

jaðaríþróttir dragi hefðbundnum íþróttum blóð: 

Þátttaka í hefðbundum skipulögðum íþróttum hefur minnkað[...] Nýja kynslóðin er 

rennslis-, svif- og byltukynslóð. Íþróttir þeirra snúast um frjálslegri stíl, svo sem 

rúlluskauta, götukörfubolta og snjóbrettaiðkun sem í mörgum tilfellum er kenndur 

við ungæðingslega menningarkima. Frammistaða og verðlaunasæti skipta ekki lengur 

máli. Það sem skiptir máli er fagurfræðilegt og þægilegt andrúmsloft (Keller, 2001 Í 

Hinch & Higham, 2004; 186-187). 

 

2.2.3 Lífstíll sem áhrifavaldur 

,,Óháð menningu eða sögulegum tímabilum, hefur fólk alltaf notað íþróttir til að skilgreina 

sig og endurspegla félagslega stöðu sína og orðstír“ (Hinch & Higham, 2004;4). Þessi 
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setning lýsir mjög vel stöðu íþrótta í tjáningu sjálfsmynda- og ímyndarsköpun mannsins. 

Hversu öflug tæki íþróttir og íþróttaferðamennska eru til að yfirstíga árstíðarsveiflur eða 

hafa áhrif á ferðamennsku fólks fer hinsvegar eftir því hvaða sess íþróttin skipar í lífi hvers 

og eins. Er hún bara hluti af fjölbreyttri afþreyingu eða er hún hluti af lífstíl viðkomandi? 

Félagslegar rannsóknir á ferðamarkaði og einstökum markaðshlutum ganga útfrá því að 

lífstíll, viðhorf, skoðanir og persónuleiki hafi úrslitaáhrif á neyslu- og ferðahegðun fólks. 

Hegðunarmynstrið er í raun tjáning sjálfsmyndar og slík tjáning þróast gjarnan út í 

einskonar menningarkima og er sérstaklega algengt fyrirbæri varðandi jaðaríþróttir. „Þó að 

þær í grunninn snúist um íþróttina og hreyfingu líkamans í rýminu, er þetta líka kynning og 

tjáning. Jafnvel í grasrótinni, fjarri sjónvarpsmyndavélum, snýst þetta um að deila reynslu 

og samfélagi þeirra sem það gera“ (Rinehart,2000; 504). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram 

á að iðkun jaðaríþrótta er í raun sífelld leit að áskorun, bæði við eigin getu og ekki síður 

náttúruna (Breton, 2000). Út frá þessu er rökrétt ályktun að iðkenndur jaðaríþrótta ferðist 

um heiminn í leit að nýjum hliðum náttúrunnar til að takast á við. 

Í rannsóknum um menningarkima í kringum vindbretti (e.Windsurfing), snjóbretti og fleiri 

íþróttir kom í ljós að lífsmátinn er tjáning og birtist í ýmsum ákvarðanatökum, svo sem vali 

á vinnu, vinnutíma, búsetu og ferðahegðun (Wheaton, 2000). Rannsóknir sýna að í þeim 

tilvikum þar sem íþróttir eru megin markmið ferðalagsins er ferðamaðurinn frekar tilbúinn 

til að fara á „óhefðbundnum“ ferðatímum og lætur ekki stjórnast af náttúrulegum eða 

félagslegum þáttum sem yfirleitt skapa ferðamannatímann. Í mörgum íþróttagreinum skipta 

náttúrulegir og oft árstíðabundnir þættir reyndar sköpum. Jaðaríþróttir hafa það hinsvegar 

fram yfir margar aðrar íþróttir að slíkir náttúrulegir þættir skipta oft minna máli, þar sem 

léleg veðurskilyrði eða slæmar náttúrulegar aðstæður gera ástundunina oft enn meira 

spennandi og krefjandi en ella. Ótrygg veðurskilyrði verða því oft jákvæður þáttur í 

markaðsetningu (Hinch & Higham, 2004) 

2.3 Árstíðarsveiflur í ferðaþjónustu 

Árstíðarsveiflur í ferðaþjónustu eru þekkt fyrirbæri í ferðamennsku heimsins og þá 

sérstaklega á jaðarsvæðum líkt og Íslandi, Skotlandi og Noregi (Baum & Lundtorp, 2001; 

Butler, 2001). Fyrirbærið hefur lítið verið kannað fræðilega en er víðast hvar skilgreint sem 

vandamál sem þurfi að uppræta (Hinch & Higham, 2004; Baum & Lundtorp, 2001). 

Árstíðarsveifla er hringrás eða mynstur sem endurtekur sig ár hvert og má í raun segja að 

það sé tímabundin veruleg breyting á eftirspurn sem kemur fram í breytingu á fjölda 

ferðamanna, peningaeyðslu þeirra og fjölda gistinátta. Veldur þetta miklum óstöðugleika 

og erfiðleikum í kjölfarið en fastur kostnaður dreifist á skamman tíma. Erfitt er að afla 

fjármagns til uppbygginar og fjárfestingar innan ferðaþjónustunnar þykja áhættumeiri en 

aðrar vegna óstöðugrar, sveiflukenndrar innkomu og ýmist of- eða vannýtingu auðlinda og 

innviða (Jang, 2004; Butler, 2001).  

Tveir meginþættir teljast orsaka árstíðarsveiflur í ferðaþjónustu. Annarsvegar náttúruleg 

einkenni og hinsvegar félagsleg uppbygging samfélaga. Náttúrulegir þættir sem valda 

árstíðarsveiflum í ferðamennsku eru eiginlegar, náttúrulegar og reglubundnar árstíðir 

ferðamannastaða. Skapast þá tímabundin skilyrði í veðurfari sem ferðamönnum þykja 

eftirsóknarverð. Getur það verið hækkun eða lækkun hitastigs, daglengdarsveiflur eins og 

gerist hér á landi, breytt úrkomumagn eða vindskilyrði. Félagslegir þættir  og uppbygging 

samfélaga er annar ráðandi þáttur í árstíðarsveiflum ferðaþjónustunnar. Samfélags 

uppbyggingin er e.t.v. í mörgum tilvikum óformleg, en endurspeglar þó félagsleg viðmið 

og venjur samfélaga. Félagslegir þættir sem þarna spila inní eru t.d. trú, menning, 
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þjóðfræði, félagsleg- og efnahagsleg staða. Slíkir þættir endurspeglast síðan í opinberum 

frídögum, trúarbrögðum, skóla og vinnumarkaði (Higham & Hinch, 2002).  

Butler (2001) heldur því fram að fleiri þættir hafi áhrif á árstíðarsveiflur ferðaþjónustu. 

Nefnir hann þrjár meginástæður fyrir ferðalögum fólks innan svokallaðra 

ferðamannatímabila. Þær eru félagslegur þrýstingur eða tíska, einskonar aðgerðarleysi eða 

tregða af hálfu ferðamannsins sem heldur áfram að ferðast á ákveðnu tímabili ársins þó að í 

raun sé hann ekki lengur háður opinberum fríum og að lokum íþróttatímabil. Tíska og 

félagslegur þrýstingur byggjast oft  á viðmiðum, settum af þekktum einstaklingum eða efri 

stéttum sem litið er upp til. Efri stéttir koma stundum af stað einskonar tískubylgjum í 

afþreyingu í gegnum fjölmiðlaathygli. Aðgerðarleysi eða vani er sterkt afl, og maðurinn að 

vissu leyti markaður hefðum, vana og siðum. Þannig er hætt við að manneskja sem vön er 

að ferðast alltaf á ákveðnu tímabili vegna vinnu sinnar eða annarra aðstæðna, haldi því 

áfram þó aðstæður breytist og viðkomandi sé í raun ekki lengur háður þessum þáttum. 

Einnig eru íþróttatímabil sterkt afl í stjórnun árstíðarsveiflna. Vetraríþróttir svo sem 

skíðaiðkun, vélsleðaakstur, snjóbrettanotkun og annað sem krefst vetraraðstæðna eru 

augljós dæmi um tímabilsbundnar íþróttir. Aðrar íþróttir eru á hinn bóginn sumaríþróttir og 

hafa áhrif á árstíðarsveiflur þegar iðkendur þeirra sækjast í að stunda sína íþrótt við bestu 

fáanlegu aðstæður. Dæmi um slíkar íþróttir væru t.a.m. golf og klettaklifur (Butler, 2001). 

Árstíðarsveiflna gætir í ferðalögum erlendra gesta hingað til lands líkt og annarstaðar og 

gerir rekstraraðilum í ferðaþjónustu erfitt fyrir. Í tölfræðiskýrslu Ferðamálastofu (2010c) 

má sjá greinilega aukningu í umsvifum ferðaþjónustu á tímabilinu júní, júlí og ágúst. 

Talningar ferðamálastofu í Leifstöð ná yfir um 95% af heildarfjölda ferðamanna sem koma 

til landsins. Talningarnar ná til allra brottfarir, en þar inní eru brottfarir annarra, bæði 

erlends verkafólks hér á landi og Íslendinga sem ferðast erlendis á þeim tíma. Eigi að síður 

sést greinilega að hámark ferðamannatímabilsins er í ágústmánuði. Í sömu skýrslu 

Ferðamálastofu (2010c) er fjöldi gistinátta ferðamanna eftir mismunandi þjóðerni 

flokkaður eftir mánuðum. Skiptir þar ekki máli hvert þjóðerni gestanna er, háannatíminn er 

í öllum tilvikum í júlí og ágúst. Annir fara þó að aukast í flestum tilvikum strax í maí en 

detta svo niður í september.  Hefur þetta vandamál verið hugleikið ferðaþjónustuaðilum 

hér á landi og opinberu fé varið í auglýsingaherferðir og fleira til að freista þess að lengja 

ferðamannatímabilið. Til dæmis auglýsti Ferðamálastofa, haustið 2009, átak í 

markaðssetningu á Íslandi um lágannartímann eða á tímanum október og fram í mars. Voru 

um 150 milljónir í boði til verkefnanna (Ferðamálastofa, 2009). 

2.3.1 Íþróttir til lengingar ferðamannatímabils 

Allar íþróttir hafa sína eiginleika og einkenni varðandi árstíðir. Með því að kynna sér og 

nýta þessa eiginleika einstakra íþrótta er oft hægt að nota slíkar leiðir til að lengja 

ferðamannatímabil, þó auðvitað sé það ekki auðvelt í öllum tilvikum. Tvennskonar 

markaðsaðgerðir hafa reynst best til nýtingar íþrótta við lengingu ferðamannatímans. 

Annarsvega íþróttaviðburðir sem haldnir eru utan hefðbundins ferðamannatíma og 

hinsvegar kynning á nýjum eða bættum aðstæðum sem gerir iðkendum kleift að stunda 

íþrótt sína lengur en hefð hefur verið fyrir (Hinch & Higham, 2004). 

Fyrri aðferðin þ.e. að skipuleggja íþróttaviðburði utan hefðbundins ferðamannatíma hefur 

verið meira notuð hingað til og eru vel þekkt dæmi um góðan árangur þar. Dæmi um 

íþróttahátíð sem sett var á laggirnar til að lengja ferðamannatímabilið er íþróttahátíð 

nemenda sem haldin er árlega á eyjunni Mön. Hátíðin var fyrst haldin 1985 eftir að ásókn í 

„sólarferðalög“ minnkaði mikið og hafði víðtæk neikvæð áhrif á ferðaþjónustu 

eyjaskeggja. Hátíðin er ekki dýr í framkvæmd af hálfu yfirvalda á staðnum en laðar til sín 
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fjöldann allan af gestum sem mætir til að taka þátt og skilur eftir sig fjármagn (Hinch & 

Higham, 2004). Eins og Green og Chalip (1998) segja frá í grein sinni um ferðamennsku í 

tengslum við íþróttir er algengt að ferðamenn skipuleggi frí og ferðalög í kringum 

viðburði. Á þetta bæði við um alþjóðlega íþróttaviðburði svo sem Ólympíuleikana, og 

einnig viðburði innanlands, jafnvel svæðisbundna viðburði.  

Hin aðferðin sem tengir íþróttir við lengingu ferðamannatímabils er að kynna til sögunnar 

nýja tækni, bætta aðstöðu eða nýjar aðstæður til íþróttaiðkunnar á tímum sem áður nýttust 

ekki fyrir íþróttina. Nærtækt dæmið um slíkt er snjóframleiðsla á skíðasvæðinu í 

Hlíðarfjalli ofanvið Akureyri. Snjóframleiðslan hefur valdið því að auðveldara er að halda 

skíðasvæðinu opnu og orðið til þess að nú er skíðasvæðið í Hlíðarfjalli opið mestan hluta 

vetrarins og laðar til Akureyrar aukinn fólksfjölda yfir veturinn sem skilur eftir sig peninga 

á gististöðum, í leikhúsum, verslunum, sundlaug, skemmtistöðum og víðar á svæðinu. 
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3 Gögn og aðferðir 

Við rannsóknina kaus ég að styðjast við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir snúast að mestu um að skilja samfélög og félagslegar athafnir innan 

þeirra. Dæmi um slíkar rannsóknaraðferðir eru rýnihópaviðtöl, djúpviðtöl og 

þátttökuathuganir (Esterberg, 2002). Eigindlegar rannsóknaraðferðir taldi ég því eiga vel 

við þar sem ég sóttist eftir innsýn í reynsluheim viðmælendanna og sýn þeirra á 

rannsóknarefnið. Í rannsókn minni valdi ég að taka svokölluð hálfstöðluð opin viðtöl. Var 

þá stuðst við viðtalsramma þar sem ég var búin að setja upp ákveðin viðtalsþemu. Undir 

hverju þema voru svo punktar um ákveðin atriði sem ég vildi ná fram í viðtalinu (sjá 

viðauka).  Ekki var um neinar beinar spurningar að ræða. 

Val á viðmælendum miðaðist við að tala við fólk sem starfar eða hefur starfað innan 

ferðaþjónustu, tengdri jaðaríþróttum sem stundaðar eru að vetrarlagi hér á landi. Til að 

byrja með valdi ég fjóra aðila í þekktum fyrirtækjum eða félögum sem féllu undir þessi 

viðmið. Í viðtölum við þá fóru af stað svokölluð snjóboltaáhrif, þannig að um leið og búið 

var að velja og tala við fyrsta viðmælanda fór rannsóknin að vinda upp á sig (Esterbert, 

2002). Þannig bentu fyrstu viðmælendur mér á aðra sem víkkað gætu þessa rannsókn og úr 

urðu 5 viðtöl. Viðmælendum var öllum boðin nafnleynd í upphafi en allir afþökkuðu það.  

Ekki gekk að fá viðtöl við alla, þar sem þrír viðmælendur svöruðu ekki beiðni minni. 

Viðtölin voru tekin á tímabilinu 30. mars til 6. apríl 2010 og tóku öll frá 30 mínútum og 

upp í rúma klukkustund. Mismunandi var hvar viðtölin voru tekin, eitt á mínu heimili, eitt 

heima hjá viðmælanda, eitt á kaffihúsi og tvö símaviðtöl. Einnig leitaði ég tölulegra 

upplýsinga á nokkrum stöðum tengt efninu. Viðtölin voru öll tekin upp á tölvu og afrituð. 

Eftir að þau höfðu öll verið afrituð og skoðuð margsinnis var þeim skipt í þemu eða 

niðurstöðukafla.  

Miðað var við að fá einn viðmælanda innan hverrar íþróttar til að fá sem stærsta mynd af 

iðkendunum, markhópnum og mismunandi framtíðarstefnum (sjá töflu 1). Almennra 

upplýsinga um fleiri fyrirtæki með eins eða svipaða starfsemi var svo leitað annarstaðar. 
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Tafla 1. Viðmælendur rannsóknarinnar 

Viðmælandi   Starf/reynsla 

  

 

  

Róbert Schmit 

 

Leiðsögumaður í skotveiði 

  

 

Einn eigenda ferðaþjónustunnar  

  

 

Hvíldarkletts á Suðureyri, leiðsögumaður  

  

 

þar í sjóstangveiði. 

  

 

  

Ingólfur M. Olsen 

 

Leiðsögumaður hjá ferðaþjónustufyrirtækinu 

  

 

Arctic Adventures. Annar eigenda verkefnisins 

  

 

Surf Project Iceland. 

  

 

  

Freyr Ingi Björnsson 

 

Leiðsögumaður Arctic Adventures og formaður  

  

 

Íslenska Alpaklúbbsins (Ísalp). 

  

 

  

Sigurður Jónsson 

 

Annar eigenda fyrirtækisins Aurora Adventures og 

Leiðsögumaður hjá fyrirtækinu 

  

 Jóna Björg 

Hlöðversdóttir 

 

Starfsmaður Ferðþjónustunnar  Að Björgum 
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4 Niðurstöður 

Hér verður fjallað um niðurstöður úr viðtölum og þær settar í samhengi með frekari 

upplýsingum um stöðu og þróun jaðaríþrótta í vetrarferðamennsku hér á landi. Núverandi 

starfsemi innan greinarinnar verður tekin fyrir í fyrsta kafla og fjallað um þá þjónustu sem 

viðmælendur bjóða uppá. Annar kafli fjallar um menningarkima í kringum jaðaríþróttir, 

hvaða séreinkenni sá hópur hefur sem markhópur og tækifæri sem í þeim felast. Í þriðja 

kaflanum er farið í frekari tækifæri sem viðmælendur sjá í nýtingu 

jaðaríþróttaferðamennsku til lengingar ferðamannatímabils hér. 

4.1 Jaðaríþróttir í vetrarferðamennsku á Íslandi 

Ferðaþjónustufyrirtækjum sem gera út á ævintýraferðamennsku hefur fjölgað verulega 

hérlendis undanfarin ár og verða sífellt meira áberandi í markaðsetningu landsins 

(Ferðamálastofa, 2010a & Ferðamálastofa 2010b). Dæmi um slík afþreyingarfyrirtæki eru 

Arctic Adventures, Íslenskir fjallaleiðsögumenn, Iceland Rovers, HL adventures og mörg 

fleiri. Hjá flestum þessara fyrirtækja er notast við íþróttir og jafnvel jaðaríþróttir. Fyrirtæki 

sem bjóða upp á eiginlega íþróttaferðamennsku skv. skilgreiningu (sjá bls. 12) á veturna og 

nýta til þess jaðaríþróttir eru hinsvegar færri og fyrirferðarminni. Þær jaðaríþróttir í 

ferðamennsku sem hér verður fjallað nánar um eru auðvitað einungis dæmi, en gefa þó ef 

til vill ágætis mynd af ferðaþjónustu þeim tengdum, eins og kom í ljós í viðtölum. Þó að 

viðmælendur rannsóknarinnar hafi verið staðsettir víða um land komu í ljós tengsl milli 

flestra þeirra og höfðu margir unnið saman áður eða ferðast með hver öðrum.  

Skotveiði er íþrótt sem stunduð er víðast hvar í heiminum. Hérlendis eru fuglaveiðar lang 

algengastar yfir vetrartímann en flestar fuglategundir sem veiddar eru hér má veiða á 

tímabilinu frá miðjum ágúst og fram í miðjan mars. Áberandi aukning hefur orðið í 

eftirspurn í skotveiðileyfi. Að meðaltali sóttu um 10.000 um leyfið árlega á árunum 2005-

2008 en árið 2009 voru það hinsvegar um 12.000 (Bjarni Pálsson, Umhverfisstofnun 

Íslands, tölvupóstur, 14. apríl 2010). Aukning og þróun hefur einnig orðið í ferðaþjónustu í 

kringum skotveiði hérlendis. Fyrirtæki eru nú farin að bjóða í auknum mæli upp á 

veiðilönd, gistiaðstöðu og veiðiferðir með leiðsögn en dæmi um slík fyrirtæki eru Lax-á, 

Gistiheimilið Stöng í Mývatnsveit, Ármót á Rangárvöllum og Veiðiþjónustan Strengir. 

Einnig starfa sjálfstætt starfandi veiðileiðsögumenn sem leiðsegja bæði innlendum og 

erlendum viðskiptavinum. Í samvinnu við þessa ferðaþjónustuaðila hefur samnorræna 

verkefnið North Hunt miðað að því að efla veiðitengda ferðaþjónustu sem vaxið getur og 

verið „félagslega, vistfræðilega og hagfræðilega sjálfbær starfsemi“ á norðurslóðum (North 

Hunt, 2010). Verkefnið er hluti af stærra verkefni sem miðar að eflingu viðskiptatækifæra 

á jaðarsvæðum norður Skandinavíu og er fjármagnað af Norðurslóðaáætlun. Verkefnið 

hófst árið 2008 og felst aðallega í eflingu tengslanets og hvatningu við frumkvöðla (North 

Hunt, 2010). Erlendum skotveiðiferðamönnum hefur hægt og rólega fjölgað á síðustu árum 

og hafa verið um 90 á ári, en voru alls 118 árið 2009 (Bjarni Pálsson, Umhverfisstofnun 

Íslands, tölvupóstur, 14. apríl 2010). 

Ein ástæða þess að aukning hefur orðið á starfsemi skipulagðrar veiðiferðaþjónustu er að 

bændur og aðrir jarðareigendur hafa áttað sig á möguleikum á nýtingu hlunninda sem þeir 

búa við. Eins og viðmælandi minn Róbert Schmit skotveiðileiðsögumaður, kom að eru nú 

„breyttir tímar frá því fyrir tuttugu árum þegar menn bönkuðu uppá hjá einhverjum bónda 

og báðu um að fá að skjóta, málið er að landið er að lokast. Flestir [bændur] eru búnir að 

leigja landið út eða taka það frá fyrir einhvern.“. Algengast er að bændur geri samninga við 

annaðhvort leiðsögumenn sem leigja svæðið og gera svo út á það, eða beint við veiðimenn 
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sem vilja ganga að svæði sínu vísu. Grundvöllur fyrir starfsemi sjálfstætt starfandi 

leiðsögumanna er því yfirleitt að hafa aðgang að góðu veiðilandi þó að vissulega séu dæmi 

þess að leiðsögumenn ráði sig til leiðsagnar í almennri útivist, meðferð vopnanna, 

uppstillingu á gervifuglum og byrgi, ásamt aðgerð bráðarinnar. Án leiðsögumanna telur 

Róbert að fyrir veiðimenn sé ,,afar erfitt fyrir fólk að komast inn í sportið, því bæði veit 

það ekki hvernig það finnur sér svæði til að veiða á og líka bara margt sem almenningur 

veit ekki og kann ekki á“. Sunnan- og norðanlands hefur aukist verulega að bændur eða 

ferðaþjónustustaðir geri út á skotveiði. Þeir hafa ,,staðið sig best í að bjóða allan pakkann, 

„kornakra og önnur góð veiðilönd eða bát til að skjóta sjófuglana, leiðsögn, gistiaðstöðu og 

mat“ að mati Róberts.  

Jaðaríþróttir sem krefjast vetraraðstæðna, svo sem ísklifur, fjallaskíðaiðkun, snjóbretta- og 

gönguskíðaiðkun eru víða samtengdar og fléttast saman í ferðaþjónustu.  Hér á landi eru nú 

bæði stór fyrirtæki sem gera út á slíka ferðaþjónustu og einkaaðilar sem bjóða uppá 

leiðsögn. Stærri fyrirtæki eins Íslenskir fjallaleiðsögumenn og Arctic Adventure, ásamt 

með minni dótturfyrirtækjum og sérstökum verkefnum, bjóða upp á sérsniðnar ferðir fyrir 

reynt útivistarfólk auk þess að gera út á svokallaðar ferðamennskuíþróttir (Arctic 

Adventures, 2010 & Íslenskir fjallaleiðsögumenn, 2010). Minni ferðaþjónustuaðilar 

hérlendis bjóða upp á gönguskíðaferðir yfir hájökla, fjallaskíða- og snjóbrettaferðir um 

Tröllaskaga og Jökuldali og leiðsögn á skemmtilega ísklifurstaði. Bæði eru til staðlaðar 

ferðir sem farnar eru með hópum eða einstaklingum en einnig er mikið um sérferðir sem 

sniðnar eru að þörf og þrá hvers hóps fyrir sig.  

 Hjá fyrirtækinu Borea adventures sem gerir út á fjallaskíða- bretta- og gönguskíðaferðir 

ásamt fleiru, er tímabilið október og fram í mars notað t.d. í gönguskíðaferðir á 

Drangajökul, stuttar kajakferðir og dagsferðir á skíði. Tíminn frá mars og fram í maí er 

hinsvegar frekar notaður til lengri skíða- og brettaferða um Jökulfirðina, en á þessum tíma 

er yfirleitt hægt að treysta á hinn stabíla vorsnjó sem bæði Freyr I. Björnsson og Sigurður 

Jónsson tala um. Fleiri lítil fyrirtæki gera út á slíkar ferðir, en dæmi um það eru Bergmenn 

(2010) sem bjóða uppá fjallaskíða- og brettaferðir um Tröllaskaga með hjálp þyrlu eða 

snjósleða. 

Í gegnum starf sitt innan Íslenska alpaklúbbsins verður Freyr Ingi fjall- og 

ævintýraleiðsögumaður var við vaxandi áhuga á iðkun ísklifurs hér á landi. Telur hann að 

áhugi hafi aukist bæði hér heima, sem og áhugi erlendra aðila á að komast í ísklifur 

hérlendis. Starfsemi Íslenska alpaklúbbsins hefur styrkst verulega á undanförnum árum. 

Félagið heldur svokallað ísklifurfestival einu sinni á ári og hefur aðsókn aukist hægt og 

bítandi. Var metaðsókn á þennan viðburð síðast liðið ár þegar hann sóttu um 40 manns. 

Ísklifur er hægt að stunda allan ársins hring á jöklum en töluvert vinsælla er að stunda það í 

frosnum fossum. Aðstæður til ísklifurs eru mjög misjafnar og afar erfitt að sjá þær fyrir 

með löngum fyrirvara (Freyr Ingi, formaður Ísalp). Ferðaþjónustubýlið að Björgum við 

botn Skjálfandaflóa er eitt af fáum, ef ekki það eina, ferðaþjónustufyrirtækja sem gerir út á 

ísklifur segir Jóna Björg ábúandi og starfsmaður að Björgum. Gott ísklifursvæði er í 

nálægð við bæinn; Kaldakinn, en vegna nálægðar svæðisins við sjóinn helst þar ís lengur 

en víða annarstaðar. Er á Björgum boðið upp á akstur að svæðinu, gistingu, fæði og jafnvel 

nesti á meðan heimsóknin stendur yfir. Markaðssetning þessarar ferðaþjónustu hefur 

hinsvegar ekki verið markviss erlendis heldur farið fram í gegnum tengslanet og með 

nýjum myndum af ísaðstæðum reglulega. Þær upplýsingar sem nýjar myndir af ísnum gefa 

eru í raun grunnur að heimsókn gesta í Köldukinn enda ekki eftirsóknarvert að mæta til 

landsins og komast að því að þar er engan ís að finna (Jóna Björg Hlöðversdóttir, 

ferðaþjónustunni að Björgum). Að sögn Jónu Bjargar skapa ísklifuraðstæðurnar eina 

aðdráttaraflið á svæðið yfir vetrartímann þrátt fyrir litla markaðsetningu. 
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Brimbrettaiðkun er íþrótt sem fámennur hópur hefur stundað hér í nokkur ár og er lítið 

þekkt meðal almennings. Ísland er hinsvegar mjög góður vettvangur fyrir brimbrettaiðkun 

því landið liggur vel við öldum Norður-Atlandshafsins og verður þar til kjörið brettasvæði. 

Þó ekki hafi það farið hátt hingað til koma útlendingar komin hingað til lands í þeim eina 

tilgangi að stunda þessa íþrótt og er Ísland „þekkt víða um heiminn sem góður surfing 

staður meðal þeirra sem stunda íþróttina og þekkja staði sem skemmtilegt er að prófa. 

Erlendir aðilar hafa komið hingað og tekið upp myndbönd af einhverjum að surfa, gerist 

[það] næstum því á hverju ári“ segir Ingólfur M. Olsen eigandi Iceland Surf Project. Telur 

Ingólfur landið vera þekkt innan ákveðinnar grasrótar í íþróttinni úti í heimi. Umrædd 

myndbönd eru til dæmis auglýsingamyndbönd. Tók fyrirtækið Rip curl, sem þekkt er innan 

brimbrettamenningar, upp auglýsingamyndband hérlendis fyrir nýjan blautgalla frá 

fyrirtækinu (Ripcurl, 2010). Brimbretti er hægt að stunda allan ársins hring hér en besti 

tíminn er samkvæmt Ingólfi „vorin, þá er mikið af öldum og sjórinn ekki alveg eins kaldur 

og svo á haustin er einn besti tíminn því þá er sjórinn svo hlýr og góður og eru mikið af 

öldum sem koma með lægðunum“. Ingólfur og félagi hans hafa samanlagt um 20 ára langa 

reynslu af brimbrettaiðkun og stofnuðu þeir á síðasta ári annað af tveimur 

ferðaþjónustufyrirtækjum landsins sem gera út á brimbretti. Farnar eru bæði stuttar ferðir 

út frá Reykjavík og lengri ferðir út á land, þar sem brimbrettaiðkun er gjarnan blandað 

saman við aðrar íþróttir eins og snjóbretti í Tröllaskaganum.  

4.2 Menningarkimar sem markhópar 

Eins og rætt var í köflum 2.2.1 og 2.2.2 um jaðaríþróttir eru menningarkimar í kringum 

jaðaríþróttir í mörgum tilfellum meira áberandi en í annarskonar íþróttum. Dæmi um slíka 

menningarkima mátti finna meðal viðmælenda, þá Frey Inga og Ingólf Má. Höfðu þeir 

báðir starfað innan fyrirtækisins Arctic Adventures sem meira og minna samanstendur af 

fólki á svipuðum aldri sem stundar margskonar íþróttir saman og fléttar þær saman við 

atvinnu sína. Kom síðar í ljós í viðtali við Sigurð Jónsson hjá Borea Adventures að hann 

þekkti þá báða í gegnum iðkun ísklifurs og snjóbretta. 

Ingólfur telur að brimbrettaiðkenndur séu „klárlega lífstílshópur. Þeir séu frekar opnir, vilji 

kynnast og ekki síst í gegnum íþrótt sína. Segir Ingólfur ennfremur frá því að hann hafi 

sjálfur ferðast víða um heiminn til að stunda bæði snjó- og brimbretti. „Ég hef flakkað um 

heiminn og sörfað sjálfur og kynnst fólki út um allt, dottið í ókeypis gistingar hér og þar og 

fengið að vera með í allskonar“. Hann og samstarfsfélagi hans í Iceland Surf Project þekkja 

því til margra í „sportinu“ og eiga greiðan aðgang að hópum víðsvegar um heiminn auk 

þess auðvitað að þekkja kjarna brimbrettaáhugamanna hér á landi. Á sama hátt og Ingólfur 

og félagar hafa ferðast um heiminn til að stunda áhugamálið má áætla að aðrir iðkendur 

brimbretta geri slíkt hið sama.  

Byggt á þekkingu Ingólfs innan heims brimbrettaiðkennda telur hann Ísland ekki aðeins 

bjóða upp á einstakt umhverfi og náttúru heldur bjóði einnig uppá góðar aðstæður 

sérstaklega fyrir brimbrettaiðkun 

„Það er enginn annar staður eins og Ísland í þessum bransa, Ísland býður uppá rosalega 

gott sörf, [...]Ísland er þekkt víða um heiminn sem góður surfing staður meðal þeirra sem 

stunda íþróttina og þekkja til staða sem skemmtilegt er að prófa“ segir Ingólfur. Það sem 

hinsvegar hefur komið í veg fyrir að Ísland sé heimsótt í eins miklum mæli og eftirspurnin 

e.t.v. býður uppá er skortur á staðbundinni þekkingu og reynslu á aðstæðum hérlendis enda 

íþróttin ekki vel þekkt innanlands. 
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Brimbrettaáhugamenn sem ferðast um heiminn til að stunda íþrótt sína hafa áhuga á að 

kynnast landinu og sjá náttúruperlur sem við heimamenn vitum að eru einstakar á 

heimsmælikvarða. Sú náttúra sem við búum við er líka heillandi á aðra vegu fyrir þennan 

markhóp, en skv. Ingólfi er markhópurinn „innan hópsins sem er í brettasportinu, ekkert 

endilega bara í sörfi heldur líka alla sem eru á einhverjum brettum, það fylgist að“. Lengri 

ferðir sem Iceland Surf project býður uppá takmarkast því ekki einungis við 

brimbrettaiðkun heldur eru til dæmis farnar viku ferðir norður til Ólafsfjarðar þar sem er 

farið í sjóinn og inn í ferðina er svo fléttað snjóbrettaferð á Tröllaskagann. Að geta stundað 

bæði snjó- og brimbrettaiðkun í sömu ferðina er auðvitað háð umhverfisaðstæðum sem 

Ísland hefur uppá að bjóða umfram allmarga ef ekki flesta staði í heiminum. Með það 

tengslanet sem Ingólfur og félagi hans hafa innan samfélags brettaunnanda telur hann þá 

eiga möguleika á að stækka verkefnið verulega ef þeirra vilji væri fyrir hendi, en eins og 

hann sagði „langar [þá] ekki sérstaklega að græða pening á þessu, heldur aðallega geta 

verið úti á sjó að sörfa“ og þannig skapað sér atvinnu úr áhugamálinu. 

Þó að markmið verkefnisins sjálfs sé ekki að græða á tá og fingri, eins og Ingólfur kom að, 

er markmiðið þó eins og áður sagði að vekja áhuga brimbrettaiðkenda á að ferðast hingað 

til lands á þeim tímum sem íþróttin er stunduð, vor og haust. Með því ættu að aukast 

viðskipti við önnur þjónustufyrirtæki svo sem flugfélög, gististaði, matvöruverslanir, 

bílaleigur, skemmtistaði og fleira. Annað fyrirtæki hefur hinsvegar líka hafið svipaða 

starfsemi en það heitir Surf.is. Kemur fram í grein í tímaritinu Heilsa (Paradís 

brimbrettakappa, 2010. 08.04) að í kjölfar markaðsetningar fyrirtækisins Surf.is erlendis 

búist eigendur þess við aukinni aðsókn hingað til lands í iðkun brimbretta. 

Eins og áður sagði heldur Ingólfur því fram að mikið til sama fólkið stundi snjó- og 

brimbretti og sé það í raun einn og sami markhópurinn. Hjá Borea Adventures skarast 

hinsvegar markhópar öðruvísi þar sem þar er boðið upp á snjóbrettaiðkun í bland við aðrar 

vetraríþróttir svo sem fjallaskíði, gönguskíði og ísklifur. Hvort sem um er að ræða 

nákvæmlega sama markhóp og þann sem sækir í brimbretti er það ljóst af viðtölum við þá 

Sigurð, Frey Inga og Ingólf að útivist yfir höfuð virðist laða að sér breiðan markhóp 

útivistarunnenda, þó að auðvitað takmarki sumir sig við eina íþrótt. 

Þeir Freyr, Ingólfur, Sigurður og Róbert segjast allir og eiga það sameiginlegt, að vilja 

ferðast í tengslum við íþrótt sína, takast á við nýjar áskoranir og mismunandi aðstæður um 

allan heim. Bæði Sigurður og Freyr segjast fara í klifur-og skíðafrí, bæði lengri og 

skemmri. Íþróttamennirnir sjálfir völdu ferðalögin sín útfrá áhugamálinu og ferðuðust í 

raun fyrir íþróttina. Jóna Björg segir einnig frá því að gestir að Björgum séu mjög reyndir 

ísklifrarar sem hafi ferðast mjög víða um heiminn til að klifra eða stunda útivist.  

Sem formaður Íslenska alpaklúbbsins segist Freyr verða var við mikla eftirspurn erlendis 

eftir upplýsingum um ísklifur hérlendis og á þeim fjórum árum sem hann hefur verið 

formaður, segir hann fyrirspurnir til klúbbsins hafi fjölgað verulega. Klúbburinn er 

hinsvegar aðeins áhugamannafélag en ekki ferðaþjónustufyrirtæki og veitir þar af leiðandi 

bara grunnupplýsingar um aðstæður hér á landi en býður ekki uppá neinskonar þjónustu í 

kjölfarið. Telur Freyr því að eftirspurnin sem virðist vera til staðar sé að einhverju leyti 

vannýtt. Jóna Björg telur einnig að nýting eftirspurnar gæti verið meiri, enda aðstæðurnar í 

Kinn mjög lítið þekktar og hafi lítið sem ekkert verið markaðssettar. Þeir sem þangað komi 

í þessum tilgangi enn sem komið einungis vera klifrara sem viti af svæðinu vegna orðróms 

innan ákveðins ísklifrara samfélags á Ítalíu. Þeir virðist afar ánægðir með svæðið og 

þjónustuna í kringum hana enda Kinnin talin ísklifursvæði á heimsmælikvarða. Bjóði 

svæðið upp á klifur fyrir ofan sjó í öllum erfiðleikagráðum. Þetta samræmist hugmyndum 

Freys um hversu eftirsóknarvert og spennandi Ísland sé en hér eru yfir höfuð „heimsklassa 
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aðstæður [...] þegar hér eru ísaðstæður“. Hann tekur einnig fram að af þeim fáu sem hingað 

koma núna í ísklifur sé „ótrúlega há prósenta [...] expert klifrarar og pró“ en það sé ef til 

vill vegna þess að Ísland þyki enn mjög „exótískt, heitt og kúl“ enda ennþá óþekkt og 

ókannað land maðal ísklifuriðkenda. Ísland virðist því komið á ákveðinn virðingarstall 

meðal ísklifuriðkenda og þar af leiðandi þeim mun meira aðlaðandi fyrir fleiri að koma og 

prófa.  

Ennfremur segir Sigurður gesti sína einnig vera í flestum tilfellum mjög reyndir og jafnvel 

atvinnumenn. Í lengri ferðum Borea Adventures þar sem farið er í fleiri daga á snjóbrettum 

eða fjallaskíðum um firnindi Jökulfjarða á Hornströndum eru þátttakendur aðallega 

ferðalangar sem búa yfir mikilli ferðareynslu og leggja mikið á sig til að finna ný og 

spennandi svæði. Fólk er í sífelldri leit að nýjum áskorunum og nýju umhverfi. Þrátt fyrir 

að það sé í mörgum tilvikum nýkomið úr heimsþekktum skíðaparadísum erlendis, eru 

Jökulfirðir heillandi og einstakir. Þar eru hvorki tré né margmenni sem gerir upplifunina 

enn sterkari. Sigurður telur Ísland bjóða uppá einstakar aðstæður til fjallaskíða- og 

brimbrettaiðkunnar, til viðbótar við annarskonar útivist eða jaðaríþróttir. Vandamálið sé á 

hinn bóginn að landið sé enn svo lítt þekkt og markaðssetning hingað til hafi aðallega 

miðast við stuttar dagsferðir í kringum Reykjavík yfir sumartímann. Fullyrðir hann að 

markaðurinn sé til staðar. Sýni það sig í þeirri ásókn sem nú þegar er í það sem býðst þrátt 

fyrir litla markaðsetningu eða kynningu á landinu í tengslum við vetrarútivist og iðkun 

ýmiskonar jaðaríþrótta. Markhópurinn sem hann á við virðist því með annarskonar þarfir 

eða vilja heldur en margir aðrir hópar ferðamanna. Válynd veður eru til að mynda alls ekki 

alltaf neikvæð telur Sigurður en hann hafi nú í vetur tekið á mótir hópi fólks til 

undirbúnings fyrir ferð á Norðurpólinn. Hafi það verið aðalmarkmið hópsins að lenda í 

sem fjölbreyttustum og verstum veðuraðstæðum í þessum undirbúningi.  

Sérstök menning í kringum skotveiðar er líklega á margan hátt meira áberandi í daglegu 

samfélagi Íslendinga heldur en brimbrettaiðkun eða ísklifur enda sérvöruverslanir með 

veiðivörur víða að finna og auglýsingar frá þeim algeng sjón í fjölmiðlum. Stangveiði 

hefur verið vinsæl íþrótt hjá erlendum gestum hérlendis og þekkjast dæmi þess að 

veiðiunnendur hafi varið háum fjárhæðum í veiði hérlendis árlega  um langt skeið. Það sem 

margir hinsvegar ekki vita er að stangveiðin tengist skotveiðum sterkum böndum og laðar 

að sér fjölda skotveiðimanna hingað ár hvert, eða yfirleitt rúmlega hundrað manns árlega 

(Bjarni Pálsson, Umhverfisstofnun Íslands, tölvupóstur, 14. apríl 2010). Líkt og brimbretti 

og snjóbretti mynda samaneiginlega menningarkima eins og áður sagði, stendur sterkt 

samfélag að baki veiði almennt. „Veiðiáhugamenn ferðast margir út um allan heim til að fá 

að skjóta eitthvað nýtt, nýjar tegundir, og eins til að upplifa nýtt umhverfi að takast á við“ 

segir Róbert. Segir hann einnig frá eigin ferðum á ókunnar slóðir til veiða. Í kjölfar þeirra 

hefur hann svo tekið að sér leiðsögn  skotveiðimanna t.d á Grænlandi. Svipað og með aðrar 

jaðaríþróttir, sem fjallað hefur verið um hér, sækist fólk í að koma hingað því að „landið er 

stórkostlegt og exótískt og spennandi“ eins og Róbert orðar það. Það eru fleiri þættir sem 

spila inní, hér eru til dæmis tegundir sem finnast óvíða annarstaðar. Má þar nefna 

heiðagæs, helsingja og 7 andategundir; stokkönd, urtönd, rauðhöfðaönd, duggönd, 

skúfönd, toppönd og hávella (Umhverfisstofnun, 2010). 

Svo virðist sem hér eigi við þau lögmál sem Wheaton (2000) setur fram um iðkenndur 

jaðaríþrótta og fjallað er um á bls. 15; þeir ferðast um til að takast á við nýjar áskoranir og 

nýtt umhverfi og ræðst lífstíll og ferðahegðum að miklu leyti af áhugamálum og tjáningu á 

sjálfsmynd. Í tilfelli veiðimanna eru fríum þeirra e.t.v. að einhverju leyti stjórnað af 

stjórnsýsluákvörðunum, svo sem veiðitímabili. Hér á landi er eins og áður sagði aðal 

skotveiðitíminn á haustin og veturna og stjórnast komur erlendra skotveiðiáhugamanna af 

því. Ferðaþjónusta í kringum skotveiði á veturna hefur hægt og bítandi aukist á síðustu 
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árum eins og áður sagði og hægt er að sjá á tölum um fjölda veittra tímabundinna 

veiðileyfa. Eru nú eins og áður sagði nokkur fyrirtæki sem bjóða uppá aðstöðu og leiðsögn 

fyrir skotveiðiferðamenn, en einnig er nokkuð um sjálfstætt starfandi leiðsögumenn eins og 

Róbert. Hann segist þó ekki auglýsa eftir verkefnum heldur fær hann þau í gegnum tengsl 

innan skotveiðiáhugamanna. Þykir honum það benda til þess að erlendis sé heilmikill áhugi 

fyrir veiði hér á landi, ekki síður í skotveiði á veturna en stangveiði á sumrin.  

4.3 Möguleikar á frekari nýtingu jaðaríþrótta 

Til að auka aðsókn brimbrettakappa til landsins telur Ingólfur að efla þurfi kynningu á 

þeim einstöku aðstæðum sem Ísland býður uppá. Þó að ef til vill sé grasrót erlendis sem 

viti að hér sé gaman að koma til að stunda brimbretti þurfi gestir hér á landi að geta nálgast 

hagnýtar upplýsingar og þjónustu við íþróttina einhvers staðar. Þekking á aðstæðum og 

stöðum sem bjóða uppá brimbrettaiðkun er mikilvæg til að fólk geti eða vilji koma hingað 

til að stunda brimbretti en slík þjónusta vill hann meina að sé ekki til staðar. Markmið 

verkefnisins Iceland Surf Project er því að vekja meiri athygli á brimbrettamenningu 

Íslands. Takmarkið er að vekja vitund um staði hérlendis sem bjóða uppá eftirsóknarverðar 

aðstæður, kynna kröfur umhverfisins hér á búnaði umfram það sem þarf erlendis og 

yfirhöfuð koma á framfæri því litla en vaxandi samfélagi sem skapast hefur í kringum 

íþróttina hér. Sérstakar aðstæður í náttúrunni hérna krefjast eins og áður sagði að einhverju 

leyti annarskonar búnaðar en víða þarf. Sem dæmi um þetta segir Ingólfur að til dæmis sé 

hér þörf á öðruvísi fatnaði en notaður er á heitari stöðum og einnig er betra að nota hér 

lengri og stærri bretti en mest eru notuð erlendis. Þessar auknu kröfur náttúrunnar gera 

Ísland að eftirsóknarverðum stað fyrir iðkendur brimbretta sem eins og iðkenndur annarra 

jaðaríþrótta, leitast við að komast í nýjar og krefjandi aðstæður til að skora bæði sjálfa sig 

og náttúruna á hólm. Vonaðist Ingólfur til þess að verkefni þeirra félaga, Iceland Surf 

Project, mundi hvort tveggja veita nauðsynlegar upplýsingar þeim sem þeirra leita og bjóða 

uppá nauðsynlega þjónustu svo sem búnaðarleigu og leiðsögn. Þegar hann var svo ynntur 

eftir möguleikum á að halda einhverskonar mót eða keppni til að skapa eftirspurn taldi 

hann víst að slíkt gæti gengið og orðið mjög vinsælt, ekki síst vegna þess að landið bjóði 

uppá aðstæður sem finnast óvíða annarstaðar og eru einnig mikið til ókannaðar. Verkefnið 

Iceland Surf Project er ungt fyrirtæki sem hefur hingað til lagt meiri áherslu á gæði ferða 

sinna heldur en fjölda þeirra. Igólfur sér þó fyrir sér að á þessu vori taki starfsemin flugið 

þar sem aðsókn hefur aukist verulega. Sömu sögu er að segja af ferðaþjónustufyrirtækinu 

Surf.is, sem býður upp á samskonar þjónustu. Þeir hafa nýtt síðastliðið ár í markaðsetningu 

og sjá eigendurnir fram á aukna aðsókn á komandi tímabili (Paradís brimbrettakappa, 

08.04. 2010). Þar sem þessi tvö brimbrettaferðaþjónustufyrirtæki eru bæði tiltölulega ný og 

skammt á veg komin í verkefnunum sem þau stefna að má líklega líta á þetta sem 

„algjörlega óplægðan akur í ferðaþjónustu“ eins og Freyr komst að orði, þegar hann var 

spurður um vaxtamöguleika vetrarjaðaríþrótta almennt hérlendis.  

Þau Freyr og Jóna Björg segja ísklifur hérlendis afar erfitt í markaðssetningu til erlendra 

ferðamanna. Ákveðin veðurskilyrði séu nauðsynleg og falla illa saman við síbreytilegt 

íslenskt veðurfar. Erfitt er að markaðsetja ísklifur þegar lítt er hægt að treysta á að ís 

haldist og sé til staðar á umsömdum tíma. Sú markaðsetning sem ferðaþjónustan að 

Björgum, þar sem Jóna Björg starfar, hefur notast við fyrir ísklifuraðstæður er að setja 

reglulega inn ljósmyndir af ísaðstæðum hverju sinni. Hefur sú aðferð hinsvegar skilað 

árangri enda eini staðurinn þar sem slíkar upplýsingar eru í boði. Ferðalag til Íslands er 

sjaldnast stutt ferðalag eða ódýrt og því má gefa sér það að ísklifrarar myndu nota 

tækifærið og fara í eins margar ísklifurleiðir og boðnar væru  meðan á dvölinni stæði. Væri 

því spennandi að sjá afleiðingar þess að fleiri staðir á landinu færu að setja inn 
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„aðstæðumyndir“ reglulega auk frekari upplýsinga um þjónustu og/eða almennar aðstæður. 

Talaði Freyr um það í viðtalinu að forstöðumenn Vatnajökulsþjóðgarðs hefðu sýnt mikinn 

áhuga á aðstoð í kringum ísklifurfestival Íslenska alpaklúbbsins á liðnum vetri og þótt 

mikilsvert að fá mótið í þjóðgarðinn. Því er e.t.v. ástæða til að velta því fyrir sér hvort 

þjóðgarðar landsins gætu aukið vetrarferðamennsku. Þó ekki væri nema með því að setja 

inn myndir af ísaðstæðum.  

Nú þegar er komin af stað hugmynd að viðburði í kringum ísklifur. Stefnir ferðaþjónustan 

að Björgum á að halda ísklifurmóti í Köldukinn. Hugmyndin er enn á byrjunarstigi en 

bændur á Björgum hafa leitað aðstoðar Íslenska Alpaklúbbsins við utanumhald og 

markaðsetningu bæði innanlands og utan. Taldi Freyr einnig að árlegt ísklifurfestival 

klúbbsins ætti alla möguleika á að laða til sín erlenda klifrara með smá markaðssetningu 

enda einstakt þar sem það er á nýjum stað á hverju ári.  

Sigurður Jónsson taldi markaðsetningu í tengslum við fjallaskíði mjög litla eða enga. 

Ennþá er það í flestum tilvikum tilviljunum háð því að fólk leiti hingað á fjallaskíði. Hafa 

ferðamennirnir þá heyrt af landinu utanað sér og leitað ferðaþjónustuna uppi sjálfir. 

Gagnrýndi Sigurður opinbera markaðsetningu á landinu og taldi hana einskorðast allt of 

mikið við stuttar ferðir út frá Reykjavík á sumrin en í vetrarferðamennsku vanti heilmikið 

uppá markaðsetningu á raunverulegum möguleikum í íþróttaiðkun á þeim árstíma. 

Tækifærin á þeim vettvangi sem fyrirtæki hans býður uppá eru hinsvegar eins og Sigurður 

segir „tvíeggja blað“ en fámenni Vestfjarðanna er kraftmikið aðdráttarafl, sem minnkar 

auðvitað eftir því sem það virkar betur. Framtíðarsýn fyrirtækisins-, og reyndar fleiri 

fyrirtækja sem bjóða uppá svipaða þjónustu og hafa sömu sýn, er því að efla þessa grein 

ferðaþjónustu þannig að hún sé þekkt og eftirsókn mikil en á sama tíma takmörkuð með 

verðlagningu. Í framhaldi af því taldi hann mikilvægt að ferðamálayfirvöld gerðu átak í 

skipulagningu svæða hérlendis. Með síauknum fjölda ferðamanna hingað yrði 

nauðsynlegra að svæðaskipta landinu (e.zoning) þannig að betur væri t.d. afmarkað hvar 

má fara um á vélknúnum ökutækjum og jafnvel fjölga þeim svæðum þar sem þau væru 

bönnuð. Enn er landið þekktast fyrir ósnortna náttúru og dreifða byggð, en það gengi 

hinsvegar ekki endalaust samhliða markmiðum ferðamálayfirvalda um að auka fjölda 

ferðamanna upp í eina milljón á ári og sérstaklega taldi hann það erfiðleikum háð þegar 

kemur að aðdráttarafli og aðsókn á Vestfjörðum. Vildi Sigurður því að yfirvöld færu að 

beita sér fyrir mótun ferðamannastraums með tilliti til fleiri þátta en bara aukins fjölda á 

sem flest svæði.  

Á svipaðan hátt og fram kemur í viðtali við Sigurð taldi Róbert einnig að breyta þyrfti 

opinberum reglugerðum og stefnu í ferðaþjónustu. Skipulagi og markaðsetningu þyrfti að 

breyta til að sem flestar greinar ferðaþjónustu geti lifað af og skilað af sér því sem þær eiga 

möguleika á að gera. Innan skotveiðiferðaþjónustu þarf að auðvelda pappírsvinnu og 

leyfaumsóknir sem endurtaka þarf fyrir hvern og einn skotveiðiferðamann sem hingað 

kemur. Sigurður nefndi reyndar líka fleiri opinberar breytingar sem gætu eflt 

skotveiðiferðamennsku verulega svo sem meiri dreifingu á hreindýrastofninum og frekari 

tilraunir til innflutnings á snæhéra. Snæhérar eru að sögn Róberts „fótfráustu dýr Norður-

heimskautasvæðisins og gríðarlega vinsælt veiðidýr meðal skotveiðimann“. Ferðist þeir 

gjarnan til Færeyja og Grænlands til að skjóta snæhéra enda krefjandi veiðidýr.  

Frekari vitundarvakningu og nýtingu tækifæra meðal bænda taldi Róbert einnig eitt helsta 

tækifæri ferðaþjónustunnar til aukningu skotveiða. Meðfram því að leigja út kornakra eða 

heiðarlönd felist tækifæri í að bjóða uppá þjónustu við erlenda veiðimenn sem hingað 

koma og vilja greiða fyrir fulla þjónustu; leiðsögn, gistiaðstöðu, veitingar og aðra 

afþreyingu. Kemur það fram í frétt á vef Morgunblaðsins (2010) að starfsfólk 
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ferðaskrifstofa í Evrópu verði vart við mikinn áhuga á skotveiðiferðamennsku til Íslands en 

skortur væri á upplýsingum um hvað í boði væri. Samræmist þetta því sem aðrir 

viðmælendur tala um í sambandi við aðrar jaðaríþróttir og framboð ferðaþjónustu í 

tengslum við þær. 

Allir viðmælendur létu í ljósi mikinn áhuga á að auka jaðaríþróttir í ferðamennsku 

hérlendis. Voru þeir jákvæðari gagnvart jaðaríþróttum en mörgum öðrum tegundum 

ferðaþjónustu af ýmsum ástæðum svo sem; að þær leiddu til eflingar heilbrigðari lífstíls, 

heilbrigðari ímyndar á landi og þjóð og mjög lítilla neikvæðra umhverfisáhrifa gætti af 

iðkun jaðaríþrótta. Höfðu þeir einnig hugmyndir um fleiri jaðaríþróttir sem stunda mætti 

hérlendis. Kom Freyr með þá hugmynd að efla menningu í kringum sjóböð hérlendis. Bætt 

aðstaða til sjóbaða í Nauthólsvík hefði gefist vel og því væri ef til vill áhugavert að byggja 

upp slíka aðstöðu á nokkrum stöðum í kringum landið. Bjóða mætti uppá einhverskonar 

viðurkenningu fyrir að synda í Norður Atlantshafinu á t.d. 6 stöðum umhverfis landið. 

Verkefnið gæti einnig verið áhugavert fyrir þær sakir að það býður uppá tækifæri fyrir 

jaðarsvæði líkt og Vestfirði eða Langanes. 

Þegar þeir Freyr og Ingólfur voru ynntir eftir hugsanlegum ástæðum þess að iðkenndur 

jaðaríþrótta hérlendis gerðu ekki meira út á aðstæður hérlendis, með bættri upplýsingagjöf 

erlendis, svöruðu þeir báðir að það væri af eigingirni. „Í ísklifri er það alltaf ákveðið 

kapphlaup að klifra leiðirnar fyrstur“ segir Freyr og telur að það sé megin ástæða þess að 

Íslenski Alpaklúbburinn hafi ekki eflt upplýsingagjöf erlendis eða auglýst ísklifurfestival 

sitt - „Við viljum ekkert fá ótrúlega mikið af útlendingum hingað að klifra leiðirnar okkar“. 

Á sama hátt svarar Ingólfur því til að fram til þessa hafi þeir bara viljað hafa bestu svæðin 

útaf fyrir sig í friði. Eftir smá umhugsun um málefnið spyr þó Freyr: „en þýðir þetta ekki 

að við sitjum á gullkistu?“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

5 Umræður og ályktanir 

Markmið verkefnisins var að kanna vettvang vetrartengdra jaðaríþrótta á Íslandi og 

samþættingu þeirra við ferðamennsku. Kannaðir voru ákveðnir menningarkimar í kringum 

jaðaríþróttir. Af hverju ferðahegðun þeirra hópa ræðst og hvernig væri unnt að laða þá í 

heimsókn til landsins utan hefðbundinna ferðamannatímabila. Skoðaðar voru nokkrar 

tegundir jaðaríþrótta sem þegar er boðið uppá hjá  ferðaþjónustuaðilum í dag, hver 

markhópur þeirra er og hvaða framtíðarsýn frumkvöðlar í jaðaríþróttaferðamennsku hafa.  

Helstu niðurstöður úr viðtölum eru: 

 Nú þegar eru ýmiskonar jaðaríþróttir notaðar í ferðaþjónustu yfir vetrartímann 

hérlendis þó að víða sé starfsemin eða þjónustan aðeins á byrjunarstigi og hafi lítið 

sem ekkert verið markaðsett erlendis.  

 Í kringum allar íþróttir er til ákveðið samfélag eða menningarkimi iðkenda. Slíkir 

menningarkimar eru markhópurinn sem ferðaþjónustuaðilar hérlendis þurfa að ná 

til enda hópur sem hefur sýnt sig að ferðist eftir kröfum og innri uppbyggingu 

hverrar íþróttar, en ekki hefðbundins ferðamannatíma.  

 Ýmsar hugmyndir eru uppi um hvernig hægt sé að nýta jaðaríþróttir frekar hérlendis. 

Þeir ferðaþjónustuaðilar sem talað var við voru allir bjartsýnir á aukna aðsókn í 

jaðaríþróttir yfir vetrartímann á Íslandi en kölluðu eftir breytingum á almennri 

markaðsetningu á landinu. Töldu þeir að hægt væri að byggja upp þá ímynd af 

landinu að það væri mun eftirsóknarverðara til heimsókna yfir vetrartímann og til 

ástundunar jaðaríþrótta heldur en athygli hefði verið veitt hingað til.  

 Höfðu viðmælendur einnig hugmyndir að fleiri jaðaríþróttum sem mætti markaðsetja 

eða efla ástundun á hérlendis, svo sem sjósundi og fjallahjólaferðum. 

 

Nú þegar eru nýttar jaðaríþróttir svo sem skotveiði, ísklifur, fjallaskíðamennska og 

brimbrettaiðkun í tengslum við ferðaþjónustu hérlendis. Hafa sum fyrirtækin sem hér voru 

skoðuð starfað í nokkur ár, en t.d. Iceland Surf Project sem býður upp á brimbrettaiðkun 

við hérlendar strendur er rétt um ársgamalt og stefnir á sitt fyrsta alvöru ferðamannavor nú 

í ár. Ferðaþjónusta í tengslum við fjallaskíði og snjóbretti er að styrkjast verulega og sækja 

í sig veðrið með fleiri heimsóknum og ferðaþjónusta í kingum skotveiði er að þróast í þá 

átt að krefjast umfangsmeiri þjónustu. 

Í viðtölunum komu í ljós sterk einkenni viðmælenda sjálfra sem ferðamanna og 

samsömuðu þeir sig vel við viðskiptavini sína. Sögðust þeir allir ferðast vegna íþróttar 

sinnar og gera það óháð hefðbundum ferðamannatíma en létu ferðir sínar umfram allt 

miðast við tímann sem best hentaði hverri íþrótt fyrir sig. Þetta kallast á við kenningar 

Wheaton (2000) og Rinehart (2000) og fjallað er um á bls. 15 en þar kemur fram að vegna 

þess að íþróttir eru svo samofnar lífstíl og tjáningu sjálfsmyndar, ferðist fólk fyrir íþróttir 

sínar og taki frekar tillit til aðstæðna sem þeim henta, heldur en hefðbundum 

ferðamannatímum. 

 Hvatinn er eins og komið er að á bls.15 í kenningum Bretons (2000), að komast á nýjar 

slóðir, í nýjar aðstæður og síðast en ekki síst upplifa nýjar áskoranir í íþróttinni. Töldu allir 

viðmælendur að ferðamenn sem hingað koma og njóta umræddrar þjónustu komi af 
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svipuðum ástæðum. Einnig var það bjargföst trú viðmælenda að þeir sem hingað koma í 

þessum tilgangi nú þegar, séu aðeins hluti af þeim markaði sem líklega er til staðar. Til eru 

menningarkimar í kringum jaðaríþróttir erlendis sem vilja ferðast utan hefðbundins 

ferðamannatíma og láta vettvang íþrótta sinna ráða stað og stund. Má af því ráða að 

jaðaríþróttir séu einskonar lykill að markaði sem hægt er að laða að yfir vetrartímann hér á 

landi og lengja ferðamannatímabilið. Losna má þannig undan þeim skorðum sem stutt 

ferðamannatímabil setur ferðaþjónustu og uppbyggingu hennar eins og fjallað var um í 

kafla 2.3 Árstíðarsveiflur í ferðaþjónustu.  

Hérlendis finna þessir hópar nýtt umhverfi ólíkt öllu öðru sem gerir verulega 

eftirsóknarvert að koma hingað og stunda sínar íþróttir. Ekki spillir fyrir að íslenskur vetur 

skapar aðstæður til íþróttaiðkunar sem ekki finnast víða. Svo sem að komast á brimbretti 

fyrir utan Ólafsfjörð og snjóbrettaiðkun á Tröllaskaganum í sömu ferðinni. Sú nánast 

óspillta náttúra sem þar er og mannfæðin verða einnig kröftugt aðdráttarafl sem laðar 

verulega að. Fjallaskíðamenn og snjóbrettaiðkenndur sækjast eftir að komast upp á fjöll og 

heiðar þar sem lítil merki eru mannaferða eða fáar mannvistarleifar sjáanlegar, auk þess að 

snjóbrekkur án trjáa eða annara fyrirstaðna sem óalgengar annarstaðar í heiminum.  

Það sem allir viðmælendurnir töldu há Íslandi mest við eflingu vetrarferðamennsku-

jaðaríþrótta var viljinn til að efla þetta svið. Það skortir nauðsynlegar upplýsingar til að 

áhugasamir geti komið og stundað íþróttirnar og enn eru fá ferðaþjónustufyrirtæki sem 

gera út á þessu sviði. Hér heima þyrfti að auka áhuga fyrir eflingu ferðaþjónustu í kringum 

jaðaríþróttir að vetri til. Sennilega væri það fyrsta skrefið í því að laða fólk hingað. Eins og 

nefnt er í kaflanum Íþróttir til lengingar ferðamannatímabils bls. 17, má með því að kynna 

sér og þekkja eiginleika íþrótta; hvenær þær eru stundaðar og hvaða aðstæður þær krefjast, 

nýta þær til ferðaþjónustu utan háannatíma í ferðaþjónustu (Hinch & Higham, 2004). Í 

sama kafla er talað um tvær helstu aðferðir við markaðsetningu svæða til 

íþróttaferðamennsku. Annarsvegar er það innleiðing nýrrar eða endurbættrar tækni. Í tilviki 

þeirra jaðaríþrótta sem hér eru skoðaðar á þetta kanski helst við um nýjar hugmyndir í 

samgöngum eða samþættingu íþrótta. Til dæmis er talað um ferðir fyrirtækisins Borea 

Adventures sem nota skútusiglingu á áfangastaði í snjóbretta- eða fjallaskíðaferð. Þetta er 

ný aðferð sem hægt er að nota til að skerpa á sérstöðu svæðisins. Hinsvegar er það 

viðburður sem laðar að sér iðkendur. Eins og kom fram eru þegar uppi framtíðarhugmyndir 

um að halda ísklifurmót í Kinninni við Skjálfandaflóa. Fjallað er um það á bls. 17 að skv. 

rannsóknum Green og Chalip (1998) skipuleggur fólk gjarnan frí og frekari ferðalög í 

kringum slíka íþróttaviðburði sem það langar að sækja og ísklifurmót því spennandi 

tækifæri fyrir ferðaþjónustu á nærsvæðum yfir vetrartímann. 

Kom það fram í máli allra viðmælenda rannsóknarinnar, að þeim þótti Ísland ekki vera 

nógu langt komið í skipulagningu ferðaþjónustunnar og markaðssetningu. Almennt er 

samþætting markaðssetningar of takmörkuð og miðast ekki nægilega við tengingu allra 

þeirra tækifæra sem hægt er að nýta, svo sem jaðaríþróttanna. Sömuleiðis kom fram í 

viðtölunum að með auknum fjölda ferðamanna þyrfti að skipulegga hvernig ætti að stýra 

ferðamannastraumnum. Þannig væri nauðsynlegt að svæðaskipta landinu meira, t.d. 

hvernig ferðamennsku við viljum hvar. Ekki er sjálfgefið að markmið allra fari saman. 

Ennþá er mesta aðdráttarafl Íslands, mannfæðin og ósnortin náttúra. Þetta hlýtur hinsvegar 

að breytast um leið og við komumst nær markmiðum ferðamálayfirvalda um stóraukinn 

fjölda ferðamanna.  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru því að möguleikar á nýtingu jaðaríþrótta til lengingar 

ferðamannatímabilsins væru fyrir hendi. Töldu viðmælendur að þessi tengsl vetrar 

jaðaríþrótta og ferðaþjónustu ættu eftir að styrkjast enn meira á næstu árum með frekari 
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þróun fyrirtækjanna sem þegar starfa innan þessa geira. Það gæfist hinsvegar best með 

auknum almennum áhuga innanlands, bæði meðal fólks í „bransanum“ og 

ferðamálayfirvalda, enda mikilvægt að dreifa álagi á land og þjóð sem mest yfir allt árið. 

Viðmælendur voru jafnframt sammála um að jaðaríþróttir séu spennandi vettvangur fyrir 

vetrarferðamannaþjónustu. Enda væru þar samþætt mikilvæg atriði nútímasamfélagsins, 

heilbrigður lífsstíll, umhverfis- og náttúruvernd. 
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Viðauki  – Viðtalsrammi 

Markmið:  Kanna vettvang vetrar-jaðaríþrótta á Íslandi og tengingu þeirra við 

ferðamennsku 

Rannsóknarspurningar: 

 Hvernig eru jaðaríþróttir nýttar til ferðaþjónustu utan hefðbundins ferðamanna-

tímabils á Íslandi í dag? 

 

 Eru til menningarkimar/ sérhópar tengdir jaðaríþróttum sem frekar er hægt að laða til 

landsins yfir vetrartímann en aðra hópa? 

 Hvaða möguleikar eru á frekari þróun samtengingar jaðaríþrótta og ferðaþjónustu? 

ATH – í viðtölum, gera greinarmun á íþróttaferðamennsku, þar sem ferðamaðurinn er að 

ferðast fyrir íþróttina sína, einhver sem kann íþróttina vel, stundar íþróttina allajafna 

heimafyrir eða annarstaðar - Og svo á ferðamennsku íþróttum þar sem hinn almenni 

ferðamaður fær að prófa íþróttir sem hann stundar ef til vill ekki venjulega.  Bæði kemur 

fyrir í fræðilegum bakgrunni, en gerður greinarmunur þar á.  

 Reynsla viðmælenda/ Bakgrunnur 

o Hver er reynslan innan ferðaþjónustu  tengdri jaðaríþróttum  

o Í ástundun jaðaríþrótta – með áherslu á ástundun utan sumartíma/að vetri 

(áhersla á tímabilið september til maí)  

o Reynsla af ástundun hérlendis eða erlendis? 

 

 Markhópur/lífstílshópar? 

o Ef að selja ferðir/skipuleggja viðburði eða unnið við leiðsögn e.t.v. afla 

upplýsinga um hverjir eru að koma hingað í þessar ferðir/einkenni þeirra 

stunda íþróttina og ferðast í þeim tilgangi. 

o Eftir hverju eru þau að sækjast hér á landi? 

o Tengslanet innan lífstílshópa eða núverandi/mögulega markhópa? 

 

 Möguleikar  og framtíðarsýn ferðaþjónustu tengdri jaðaríþróttum 

o Möguleikar á styrkingu tengsla jaðaríþrótta og ferðamennsku 

- Ákveðin íþrótt, svæði hérlendis, markaðir erlendis??? 

o Ný tækni eða viðburðir 

o Þróun þeirrar ferðaþjónustu sem er í gangi nú þegar 

o Hvað háir ferðaþjónustunni núna? 


