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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar er að bera saman á hvaða hátt þyrlur eru notaðar í ferðaþjónustu 

á Íslandi og Nýja Sjálandi og kanna hvað íslenskar þyrluþjónustur geta lært af þeim 

nýsjálensku. Löndin eru á margan hátt lík en þyrlu notkun í ferðaþjónustu á Nýja Sjálandi 

er mun meiri en hérlendis og því áhugavert að rannsaka starfssemi þyrluþjónusta í báðum 

löndum. Rannsóknin byggist á viðtölum við fjórar þyrluþjónustur á Nýja Sjálandi og tvær á 

Íslandi. Í kaflanum um túlkun niðurstaðnanna er starfssemi íslensku fyrirtækjanna 

gagnrýnd og tillögur lagðar fram um það sem mætti gera betur.  

 

Lykilorð: Ferðamálafræði,Ísland, Nýja Sjáland, þyrla, ævintýraferðamennska. 

Abstract 

The main goal of this thesis is to compare the use of helicopters in tourism in Iceland and 

New Zealand and to explore what Icelandic helicopter operators can learn from operators 

in New Zealand. There are many similarities between these two countries, but the use of 

helicopters in tourism is much more wide spread in New Zealand and so it is of great 

interest to see what Icelandic helicopter tour operators can gain from the comparison.  This 

thesis is based on interviews with four helicopter operators in New Zealand and two in 

Iceland. In the last chapter the conclusions are interpreted and the way the Icelandic 

companies operate will be criticized and suggestions made to as what could go better. 

 

Key words: Adventure tourism, helicopter, Iceland, New Zealand, tourism.
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1 Inngangur 

Í takt við aukinn fjölda ferðamanna á Íslandi verða möguleikarnir í ferðaþjónustu sífellt 

fjölbreyttari og þyrluþjónusta er engin undantekning þar á. Þyrluþjónustan hf var stofnuð 

árið 1989 og sumarið 2006 fékk hún fyrsta samkeppnisaðilann, Norðurflug ehf. Aðeins 

tveimur árum síðar var þriðja íslenska þyrluþjónustan stofnuð en hún heitir Vesturflug ehf. 

Markaðurinn á Íslandi hefur því breyst mikið á síðustu fimm árum. Tilgangur þessarar 

rannsóknar er að hjálpa íslenskum þyrluþjónustum að þróast í rétta átt og leitast er við að 

svara rannsóknarspurningunni: „Hvað geta íslenskar þyrluþjónustur lært af þeim 

nýsjálensku?“. Nýsjálensk fyrirtækiurðu fyrir valinu því á Nýja Sjálandi eru mjög margar 

og fjölbreyttar þyrluþjónustur og náttúra landsins er á margan hátt lík þeirri íslensku. 

Einnig var aflað gagna frá Nýja Sjálandi við gerð skýrslunnar ,,Afþreying í 

ferðaþjónustu“ á vegum Samgönguráðuneytisins (2004). Í skýrslunni segir að Nýja Sjáland 

sé notað því það þykir svipa til Íslands og þróun afþreyingar í ferðaþjónustunni sé lík.  

Annar kafli ritgerðarinnar er fræðileg umfjöllun. Í fyrsta hluta kaflans er 

ævintýraferðamennska skilgreind og fjallað er almennt um ævintýraferðamennsku á Nýja 

Sjálandi og á Íslandi. Síðari hluti kaflans fjallar um þyrlunotkun í ferðaþjónustu í 

löndunum tveimur. Þriðji kaflinn er niðurstöður og skiptist hann í flokkana Nýja Sjáland 

og Ísland. Innan hvers flokks hefur niðurstöðum viðtalanna verið skipt í fjögur þemu; 

fyrirtækin, ferðirnar, viðskiptavinir og markaðssetning. Síðasti kaflinn er túlkun 

niðurstaðna og umfjöllun. Þar er starfssemi íslensku fyrirtækjanna gagnrýnd og þeim bent 

á ónýtt tækifæri hér á landi.  

Framkvæmd rannsóknarinnar skiptist í tvennt. Fyrri hlutinn fór fram á Nýja 

Sjálandi í mars 2010 og sá síðar á Íslandi í apríl 2010. Skoðað var framboðið á 

þyrluþjónustum í Nýja Sjálandi, lagt mat á hvaða fyrirtæki hentuðu rannsókninni best og 

því næst var úrtakið valið markvisst (e. purposive sampling) (Esteberg, 2003). Valið var að 

minnsta kosti eitt fyrirtæki með stóran rekstur og eitt með lítinn rekstur, einnig var leitast 

við að finna eitt gamalt fyrirtæki og eitt nýlegt. Þau nýsjálensku fyrirtæki sem urðu fyrir 

valinu eru öll á suður eyju landsins. Þar af leiðandi eru fyrirtækin nær hvortöðru og því er 

líklegra er að þau séu í samkeppni. Einnig hefur landslag suður eyjunnar löngum verið 

talið svipa til landslags Íslands og því var betur við hæfi að bera saman fyrirtæki á suður 



2 
 

eyjunni, frekar en norður eyjunni, við fyrirtæki á Íslandi. Til að fá sem besta innsýn inn í 

markaðinn voru valin fyrirtæki sem sérhæfðu sig í mismunandi þyrluþjónustu. Fyrir valinu 

varð; Kaikoura Helicopters í Kaikoura á norð- austurströndinni, Over the Top í 

Queenstown í suð- vesturhlutanum, Helicopter Line sem er með bækistöðvar í Qeenstown, 

Twizel, Mount Cook, Fox jökul og Franz Josef jökul og Glacier Helicopters á 

vesturströndinni við Fox jökli og Franz Josef jökli. Kaikoura Helicopters er nýlegt lítið 

fyrirtæki sem er eitt sinnar tegundar á Nýja Sjálandi en það býður upp á hvalaskoðun úr 

þyrlu. Rætt var við Dominic O´Rourke flugmann hjá fyrirtækinu. Over the Top er lítið 

gamalt fyrirtæki sem markaðssetur sig sem lúxus þyrluþjónustu sem býður upp á 

persónulega þjónustu í sérsniðnum ferðum. Rætt var við Stuart Pybus flugmann og 

gæðastjóra fyrirtækisins. Helicopter Line er mjög stórt fyrirtæki með nokkrar bækistöðvar 

og mikið úrval ferða en rætt var við Bronwyn Thomson aðstoðar framkvæmdarstjóra þess. 

Að lokum var rætt við Johanna Read hjá Glacier Helicopters sem er lítið gamalt fyrirtæki 

sem býður upp á útsýnisferðir yfir jökla, hæsta fjall Nýja Sjálands, jöklalendingu og 

þyrlujöklagöngur. 

 Á Íslandi eru aðeins þrjú fyrirtæki sem bjóða upp á þyrluferðir fyrir ferðamenn en 

fyrirtækin Þyrluþjónustan hf og Norðurflug ehf á Reykjavíkurflugvelli voru valin 

markvisst (e. purposive sampling) (Esteberg, 2003). Bæðifyrirtækin bjóða upp á 

útsýnisferðir í grennd við Reykjavík og keppa þau því að miklu leyti um sama markhóp. 

Rætt var við Sindra Steingrímsson flugrekstarstjóra Þyrluþjónustunnar, Reyni Pétursson 

flugmann fyrirtækisin og Pál Jónsson flugrekstrarstjóra  Norðurflugs. 

 Rannsóknin var þess eðlis að einnig þurfti að fá munnlegar heimildir frá 

einstaklingum sem koma beint eða óbeint að ævintýraferðamennsku á Íslandi. Það var gert 

til að afla betri og nýlegri upplýsinga en ekki síður vegna þess að lítið sem ekkert er til á 

skrifuðu máli um ævintýraferðamennsku og þyrluþjónustu á Íslandi.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Ævintýraferðamennska 

Ævintýraferðamennska er orð sem ber mikið á í umræðum um ferðamennsku en skiptar 

skoðanir eru á skilgreiningu þessa orðs. Kane og Tucker (2004) gera stóran mun á 

ævintýraferðamennsku og ferðalögum. Þeir halda því fram að sú hreyfing að ferðast á milli 

áfangastaða sé orðin hefðbundin ferðamanna reynsla en afþreyingin á áfangastað felist í 

einhverju nýju, og sé þar af leiðandi ævintýri.Bentley, Page & Laird (2001) taka í sama 

streng en þeir skilgreina hana sem auglýsta starfssemi sem býður upp á utandyra 

afþreyingu sem er sambland af ævintýri og spennu. Karen Weber (2001) er óssamála því 

að afþreyingin þurfi að vera utandyra til að flokkast sem ævintýraferðamennska. Hennar 

rök eru þau að ferðamenn í útsýnisferðum upplifa ekki síður ævintýri ef ferðin einkennist 

af áhættu, óvissu og aukinni innsýn. Það er ekki til nein íslensk skilgreining á 

ævintýraferðamennsku en í stöðumati sem Háskólinn á Hólum gaf út árið 2005 er talað um 

ævintýraferðamennsku sem ,,íþóttir eða afþreyingu sem fela í sér ákveðna áhættu og 

spennu, gjarnan í glímu við náttúruöflin. Farartækið skiptir hér oft miklu máli en þó skiptir 

meira máli að til staðar sé landslag, náttúruauðlind sem þarf að takast á við“ (23).  

Skiptar skoðanir eru á því hvort ævintýraferðamennska feli í sér áhættu enCarl I. 

Cater (2006) skrifaði grein um skynjun fólks á áhættu í ævintýraferðamennsku og 

niðurstaða hans var sú að þátttakendur sækjast eftir ótta og spennu frekar en áhættu. Það 

má segja að Walle (1997) taki undir með honum en hann gerir það á heimspekilegan hátt 

og segir að ævintýraferðamennska í náttúrulegu umhverfi sé í raun leit fólks að 

persónulegri innsýn og fræðslu. Við upplifunina í náttúrunni lærir fólk hvað er mikilvægt 

og hvað ekki, það finnur sig og öðlaðist við það persónulega innsýn. Að hans mati spilar 

því náttúran aðal áhrifavald en ekki áhættan sem þar fer fram. Niðurstöður rannsóknar 

Kane og Tucker frá árinu 2004 styðja þær kenningar að ævintýraferðamennska felist ekki í 

áhættu. Að þeirra mati er fólk að kaupa sér ímynd en þeir telja að ævintýraferðamennskan 

gefi til kynna ,,hver þú ert, hver þú vilt vera og hver þú ert ekki” (2004,231). Fólk lítur út 

fyrir að vera djarft en í raun er það innan þess öryggisnets að vera ferðamenn í skipulagðri 

ferð.  
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 Hægt er að greina smá mynstur í þessum ólíku skilgreiningum en sumir telja 

ævintýraferðamennsku felast í áhættu og aðrir ekki. Bentley, Page og Laird (2003) 

flokkuðu einfaldlega afþreyingu í ævintýraferðamennsku eftir áhættu en þeir 

flokka ,,mjúka“ afþreyingu sem litla áhættu og ,,harða“ afþreyingu sem hættulega.  Trauer 

(2006) notar svipað flokkunarkerfi en hann flokkar ævintýraferðamennsku 

í ,,mjúka“, ,,harða“, og allt þar á milli. Hann miðar flokkunina sína við líkamlegt erfiði og 

getu sem einstaklingar hafa. Þrátt fyrir skiptar skoðanir um skilgreininguna á 

ævintýraferðamennsku viðast allir vera sammála um það að vinsældir hennar fari ört 

vaxandi (Bentley, Page & Laird, 2001; Bentley, Page & Laird, 2003; Buckley, 2007; Cater, 

2004; Williams & Soutar, 2009). 

Í augum margra ferðamanna er náttúran leikvöllur en ekki eitthvað til að horfa á en 

Bell og Lyall (2002) segja að hún sé vettvangur þar sem ferðamenn ,,eru ævintýrahetjur í 

aðalhlutverki í sinni eigin bíómynd“ (2002, 22). Þau segja jafnframt að það sé engin 

tilviljun að afþreying í ferðamennsku eigi sér stað í dramatísku og fallegu umhverfi þar 

sem nýstárleg sport eru fundin upp á hverju ári. Náttúruleg aðdráttaröfl ogupplifanir í 

náttúrunni eru mikilvægar söluvörur í markaðshagkerfi ferðamennsku enda er náttúran eitt 

af því fáa sem gefur landi sérkenni.  

2.1.1 Nýja Sjáland 

Árið 1901 var ráðuneyti ferðamanna- og heilsustaða var stofnað á Nýja Sjálandi, fyrst 

sinnar tegundar í heiminum. Á sjötta áratugnum var ráðuneytið búið að koma á fót erlendri 

auglýsingarherferð, ríkisreknum bókunarskrifstofum innan lands sem utan, skipulögðum 

rútuferðum og aðstöðu fyrir ferðamenn á öllum helstu ferðamannastöðum landsins 

(Tourism New Zealand, 2001). Með tilkomu þotuhreyfilsins jókst ferðamannastraumur til 

landsins og mikill uppgangur varð á sjöunda og áttunda áratugnum (Booth & Cullen, 2001). 

Í dag koma  tæplega tvær og hálf milljón erlendra ferðamanna árlega til landsins (Ministry 

of Tourism, 2009a) enda ekki af ástæðulausu því unnið hefur verið hörðum höndum við 

markaðssetningu landsins frá árinu 1901. Nýsjálendingar eru því mjög meðvitaðir um 

mikilvægi ferðamennsku fyrir landið og á þingi er sér ferðamálaráðherra. John Key situr nú 

á þingi sem ferðamálaráðherra landsins en hann er einnig forstætisráðherra þess (New 

Zealand Parliament, 2010). 

Markaðsherferðir ferðamálaráðs snérust fyrst og fremst um einstaka náttúru Nýja 

Sjálands en nú er einnig lögð mikil áhersla á að landið sé endurnærandi og spennandi 
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áfangastaður  sem kemur adrenalíninu af stað. Ævintýraferðamennska og nýsjálenskir 

afþreyingar möguleikar, líkt og teygjustökk og þotubátsferðir, eru því orðnir viðamiklir 

þættir í landkynningunni. Setningar á borð við ,,Einstök og endurnærandi veröld á jaðri 

jarðar sem kemur þér á óvart og lífgar upp á þig“ og „Síðasti svona staður á 

jörðinni“ (Ateljevic & Doorne, 2002, 662) eru lýsandi fyrir markaðssetningu landsins. 

Almenn ánægja með afþreyingu og umhverfi Nýja Sjálands fær 8,9 stig af 10 mögulegum 

en þetta eru þau atriði sem erlendir ferðamenn voru ánægðastir með í heimsókn sinni til 

landsins árið 2009. Ferðamönnum þótti gæði afþreyinga mikilvæg eða 55%, gæði þjónustu 

kom þar á eftir með 26% og síðast kom verðið með 19%. Ferðamálaráð landsins telur þetta 

gefa góðar vísbendingar um að áhrifaríkasta leiðin til að tryggja ánægju ferðamanna í 

landinu sé að bjóða upp á fagmannlega afþreyingu með góða aðstöðu og sanngjarnt verð. 

Því til stuðnings sýna rannsóknir ferðamálaráðs fram á að vestrænir ferðamenn taka þátt í 

rúmlega tuttugu mismunandi tegundum af afþreyingu. Ferðamenn frá Bandaríkjunum og 

Ástralíu taka þátt í tæplega fimmtán og austurlenskir ferðamenn í tæplega fjórtán (Tourism 

New Zealand, 2010). 

 Fegurð nýsjálenskra fjalla hefur laðað til sín ferðamenn í meira en hundrað ár og í  

fjallendi landsins er nú boðið upp á afþreyingu á borð við skíðaferðir, fjallaklifur, 

fjallgöngur, fisk- og skotveiðiferðir. Mount Cook er hæsta fjall Nýja Sjálands sem og 

Eyjaálfunnar og því eru margir sem sækjast eftir því að klífa það (Booth & Cullen, 2001). 

Ógrynni afþreyinga er í boði vítt og breitt um landið en tæplega 90% erlendra ferðamanna 

sem þangað koma fara í göngutúra og fjallgöngur (Ministry of Tourism, 2009b). Árið 1991 

voru gestir nýsjálenskra skíðasvæða um 957 þúsund og þar af voru 15% erlendir 

ferðamenn. Aukning erlendra ferðamanna hefur verið mjög stöðug síðan, en árið 2008 voru 

þeir orðnir um 38% af  rúmlega 1,4 milljónum gesta (New Zealand Snowsports Council, 

2009).  

 Hjólaferðir á Nýja Sjálandi er gott dæmi um afþreyingu sem hefur verið mikið 

rannsökuð þar á landi en vinsældir reiðhjóla hafa aukist mikið á síðustu árum og vinsældir 

hjólaferðalaga fylgja þar fast á eftir. Erlendir hjólaferðamenn eyða að jafnaði hærri fjárhæð 

en aðrir ferðamenn (Ministry of Tourism, 2009c) en það má helst rekja til þess að erlendir 

hjólaferðamenn dvelja lengur en aðrir ferðamenn í landinu (Ritchie, 1998; Ministry of 

Tourism, 2009c). Af þeim 356.900 ferðamönnum sem hjóluðu um landið árið 2008 voru 

88% Nýsjálendingar (314.900) og 12% erlendir ferðamenn (42.100). Það leiðir í ljós að um 

2% allra erlendra ferðamanna sem komu til Nýja Sjálands árið 2008 hjóluðu á meðan á 
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dvöl þeirra í landinu stóð. Örlítið færri fóru á fjallahjól (21.700) en götuhjól (22.400) sem 

er öfugt við mynstur Nýsjálendinga sem fóru frekar á fjallahjól (176.600) en götuhjól 

(138.300). Evrópubúar voru stór hluti af erlendu hjólaferðamönnunum en 24% þeirra voru 

frá Bretlandseyjum, 7% frá Þýskalandi og 5% frá Hollandi. Um 23% voru Ástralir og 11% 

Bandaríkjamenn (Ministry of Tourism, 2009c). Ekki var þó rannsakað hversu margir fóru í 

þyrluhjólaferðir. Árið 1998 var gerð viðamikil rannsókn á meðal hjólaferðamanna á Suður 

eyju Nýja Sjálands og leiddu niðurstöður hennar í ljós að 85,6% aðspurðra völdu tiltekna 

hjólaleið til að forðast umferð stórra ökutækja og aðeins 3,8% til að komast sem fyrst á 

áfangastað. Einvera og leiðangur um óþekkt svæði voru helstu hvatar erlendra 

hjólaferðamanna en þeir nýsjálensku sóttust eftir líkamlegri áskorun og flótta frá 

hversdagsleikanum (Ritchie, 1998). 

Queenstown er þungamiðja ævintýraferðamennsku á Nýja Sjálandi enda hefur hún 

viðurnefnið höfuðborg ævintýranna.Um aldarmót 19. og 20. aldar hófst ferðaþjónusta í 

Queenstown með auknum vinsældum gönguferða í nágrenni bæjarins. Ferðamenn komu þó 

aðeins í gönguferðir á sumrin og það var ekki fyrr en á 6. áratugnum, með tilkomu Coronet 

Peak Ski Area, sem ferðamenn fóru að leggja leið síðan þangað allt árið um kring. Í 

kjölfarið opnuðu mörg ný hótel og vinsældir 

Queenstown jukust. Um 1970 kom 

þotubáturinn, vélknúinn bátur sem kemst hratt 

upp grunnar og straumharðar ár, til sögunnar en 

það var bóndi í nágrenni Queenstown sem fann 

hann upp. Allar götur síðan hafa nýungar í 

afþreyingu sprottið upp í Queenstown. 

Fljótlega eftir að þotubátsferðir voru settar á 

markað var einnig farið að bjóða upp á 

flúðasiglingar og árið 1988 var teygjustökkið 

fundið upp. Árið 1990 var farþega-

fallhlífarstökk fundið upp og í fyrsta skipti var 

boðið upp ljósmyndatöku í stökkinu sjálfu. 

Einnig var fundið upp á farþega-svifdrekaflugi, 

brimbrettareið í ám, fallhlífarsiglingu, 

gljúfurferðum, sigi og fleira en sífellt fleiri 

brautryðjendur eru að bætast í hópinn 

Mynd 1. Það eru margir 
afþreyingarmöguleikar með Queenstown 
Combos (Queenstown Combos, 2010). 
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(Queenstown Adventure, á.á.). 

Árið 1999 var fyrirtækið Totally Tourism stofnað í Queenstown en starfssemi þess felst 

í því að halda utan um og virkja samsstarf á milli ferðaþjónustufyrirtækja. 

Ferðaþjónustufyrirtækin sem eru undir þessum hatti eru; The Helicopter Line, Milford 

Sound Scenic Flights, Queenstown Combos, Challenge Rafting, Harris Mountains Heli-Ski, 

Kiwi Magic Movie, Wanaka Flightseeing, The Station ogQueenstown Information Centres. 

Öll eru þessi fyrirtæki staðsett á Suður eyjunni og flest þeirra í Queenstown. Saman bjóða 

þau upp á afþreyingu sem hentar öllum mörkuðum og fólki á öllum aldri, hvort sem það er 

fyrir mikinn hasar eða rólegheit. Afþreyingarmöguleikarnir eru meðal annars útsýnisflug í 

þyrlu, útsýnisflug til og í kring um Milford Sound, þyrlu jöklagöngur, þyrluskíðun, 

flúðasiglingar, klassísk kvikmyndsýning um Nýja Sjáland, tvær upplýsingamiðstöðvar, 

bókunarskrifstofa og svokallaðar combó ferðir (samsettar ferðir) (Totally Tourism, á.á.). 

Fyrirtækið sem sérhæfir sig í sölu á combó ferðum heitir Queenstown Combos og býður 

það upp á dagsferðir út frá Queenstown. Eins og sést á mynd 1 eru mikil fjölbreytni en í 

boði eru 24 mismunandi combó ferðir, sem eiga að spara tíma og peninga, en allar eru 

ferðirnar með ferðaþjónustufyrirtækjum sem eru hluti af Totally Tourism samsteypunni 

(Queenstown Combos, á.á.). 

2.1.2 Ísland 

Árið 2009 komu tæplega 500 þúsund ferðamenn til Íslands sem er næstum helmings 

aukning frá árinu 1999 (Ferðamálastofa, 2009a) en samkvæmt könnun sem gerð var á 

vegum Ferðamálastofu Íslands árið 2007 eru það náttúra Íslands og öræfin sem eru helstu 

ástæður þess að erlendir ferðamenn koma hingað til lands. Einnig er náttúran oftast það 

fyrsta sem kemur upp í huga útlendinga þegar minnst er á Ísland. Í viðhorfskönnun 

Útflutningsráðs og Ferðamálastofu, árið 2009, var spurt um hvata mögulegrar Íslandsferðar 

og leiddu niðurstöðurnar í ljós að náttúra landsins var helsta ástæðan. Næst kom menning 

og þar á eftir náttúrutengd ferðaþjónusta(Ferðamálastofa, 2009b). Náttúra hálendis Íslands 

var fyrst skoðuð úr bíl árið 1932 en með tilkomu betri bíla í kjölfar seinni 

heimsstyrjaldarinnar jukust ferðir um hálendið. Frá 1960 til 1980 voru jeppar ekki algeng 

eign en á tíunda áratugnum breyttist það. Það má segja að sala á jeppum hafi aukist 

samhliða því að náttúran var gerð að áfangastað en„Stór hluti þjóðarinnar notar nú jeppa til 

að „komast í snertingu við náttúruna“.“ (Huijbens & Karl Benediktson, 2007, 163). Þrátt 
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fyrir að það sé stutt síðan að fjallaferðir urðu vinsælar eru Íslendingar mjög stoltir af 

hálendinu og þeir tengjast því tilfinningaböndum (Huijbens & Karl Benediktson, 2007). 

Lítið hefur verið rannsakað um nýtingu og viðhorf erlendra gesta til afþreyingar á 

Íslandi. Í nýlegu riti Ferðamálastofu „Ferðaþjónustan í tölum“ er sér kafli um erlenda 

ferðamenn á Íslandi frá árinu 2008 til 2009 og þar koma fram tölur um ýmislegt sem 

viðkemur ferðavenjum þeirra en ekkert um nýtingu eða viðhorf þeirra til afþreyingar 

(Ferðaþjónustan í tölum, 2010a). Einnig gefa Samtök ferðaþjónustunnar (SAF) árleg út 

lítinn bækling sem hefur að geyma hagtölur ferðaþjónustunnar. Í bæklingnum eru 

upplýsingar um hversu mörg loftför eru skráð á Íslandi, framboð gistirýmis á hótelum og 

gistiheimilum, og nánast allt þar á milli. Þar eru þó litlar upplýsingar gefnar um afþreyingu, 

aðeins fjölda farþega í hvalaskoðunarferðum.  

Árið 2004 gaf Samgönguráðuneytið út skýrslu um Afþreyingu í ferðaþjónustu á 

Íslandi. Í skýrslunni er talað um það hvernig nútíma þjóðfélög eru að þróast frá 

upplýsingaþjóðfélögum til svokallaðra ,,upplifunarþjóðfélaga“ í ferðaþjónustu. Það felst 

fyrst og fremst í afþreyingunni sem ferðamenn sækjast eftir og upplifuninni sem henni 

fylgir. Í skýrslunni kemur einnig fram að afþreying er orðin veigamikill þáttur í íslenskri 

ferðaþjónustu og að í framtíðinni muni fjölbreytni aukast. Tekið er sterkt til orða og sagt að 

allt bendi til þess að á næstu árum verði „margföldun“ á úrvali afþreyingar- og 

ævintýraferða. Þrátt fyrir það að í skýrslunni hljómi afþreying og ævintýraferðmennska 

sem mjög mikilvægur þáttur í íslenskri ferðaþjónustu hefur Ferðamálastofa lítinn 

gagnagrunn um þann hluta ferðaþjónustunnar. 

Svo virðist sem helstu upplýsingar sem til eru um afþreyingu á Íslandi séu um 

hvalaskoðun. Fjöldi farþega í hvalaskoðunarferðum er gefinn upp í árlegum bæklingi sem 

SAF gefur út (SAF, 2009) en auk þess gerði rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri 

viðamikla viðhorfskönnun á meðal þátttakenda í hvalaskoðunarferðum fyrir 

Ferðamálasetur Íslands. Þar er saga hvalaskoðunarferða á Íslandi stuttlega rakin og 

niðurstöður viðhorfskönnunarinnar settar fram. Fram kemur að aukning á afþreyingar 

möguleikum á Íslandi sé líklega hvað mest í hvalaskoðun enda hefur fjöldi farþega í 

hvalaskoðunum margfaldast frá því að fyrst var boðið upp á hvalaskoðunarferð árið 1995. 

Fyrsta árið fóru um 2.200 manns í hvalaskoðun (Hjördís Sigursteinsdóttir, 2003) og árið 

2008 voru þeir orðnir um 110 þúsund (SAF, 2009). Í viðhorfskönnunni, sem gerð var árið 

2002, kom fram að um 28% aðspurðra sögðust hafa komið til Íslands í þeim tilgangi að 

fara í hvalaskoðunarferð. Í hvalaskoðunarferðunum leitar fólk helst eftir því að upplifa 
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nálægð við náttúruna, 90%, og að sjá sem flesta hvali, 88,9%. Farþegar voru spurðir hvers 

vegna þeir völdu viðkomandi hvalaskoðunarfyrirtæki og sögðu flestir það vera vegna 

meðmæla frá öðrum en lengd sjóferðar skiptu litlu máli og verð ferðarinnar skipta minnsta 

máli (Hjördís Sigursteinsdóttir, 2003). 

Flúðasiglingafyrirtækið Bátafólkið var brautryðjandi í ævintýraferðamennsku á 

Íslandi en fyrirtækið hóf flúðasiglingar í Hvítá fyrir 27 árum síðan. Árið 2005 keyptu Jón 

Heiðar Andrésson og Torfi G Yngvason Bátafólkið og helsta samkeppnisaðila þess, Arctic 

Rafting, og héldu starfssemi áfram undir nafni Arctic Rafting  (Land og saga, 2008). Fyrsta 

árið var skrifstofa fyrirtækisins í foreldra húsum og sjö starfsmenn voru í fullu starfi hjá 

fyrirtækinu. Nú árið 2010 er skrifstofa þess á Laugavegi 11, Jón og Torfi eru hluthafar í 

fjórum öðrum ferðaþjónustufyrirtækjum og samanlagður starfsmannafjöldi fyrirtækjanna 

sumarið 2010 er yfir eitt hundrað starfsmenn í fullu starfi og svipað til í verktaka- og 

hlutastörfum. Arctic Adventures, eins og fyrirtækið heitir í dag, er því orðið eitt stærsta 

ferðaþjónustufyrirtæki á Íslandi sem sérhæfir sig í ævintýraferðum. Afþreyingar flóran er 

gríðarlega stór, allt frá jeppaferðum til hellaferða, og sífellt eru að bætast við nýjar ferðir. 

„Gamla“ Arctic Rafting var frumkvöðull í combó ferðum á Íslandi en sumarið 2004 var 

boðið upp á þær í fyrsta skipti hér á landi. Í dag er einnig farið að bjóða upp á „combó“ af 

ferðum sem önnur fyrirtæki starfrækja. Í combó ferðinni „Whales and White Water“ er til 

að mynda farið í hvalaskoðun með Eldingu og flúðasiglingu með Arctic Adventures. 

Þessar combó ferðir seljast mjög vel  enda spara þær ferðamönnum bæði tíma og pening 

(Torfi G Yngvason, einn eigandi Arctic Adventures, munnleg heimild, 16. apríl, 2010).   

Á síðastliðnum árum hefur Ísland verið viðkomustaður margra íþróttamanna sem 

stunda jaðarsport. Þar á meðal hafa atvinnumenn á kayak, skíðum, snjóbretti og brimbretti 

sótt landið heim og farið  fögrum orðum um það. Margir hverjir eru með 

kvikmyndatökumenn með sér og hafa myndbrot frá Íslandi því birst í alþjóðlegum 

heimildarmyndum, kayk- og brimbrettamyndum. Í framhaldi af því hefur áhuginn fyrir 

ævintýraferðamennsku á Íslandi aukist mjög mikið (Ingólfur M. Olsen, leiðsögumaður 

Arctic Adventures og einn eigandi Arctic Surfers, 16. apríl 2010). Til þess að koma til 

móts við þennan aukna áhuga var fyrirtækið Arctic Surfers stofnað árið 2010 í samvinnu 

við Arctic Adventures. Boðið er upp á brimbretta-, snjóbretta- og skíðaferðir og hafa 

erlendar ferðaskrifstofur sýnt þessu mikinn áhuga (Erlendur Þór Magnússon, einn eigandi 

Arctic Surfers, 16. apríl, 2010). 
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Í sumar munu nokkrir fremstu fjallahjólamenn Íslands opna verslunina og 

fjallahjólaleiguna Kria Cycles í Reykjavík. Nokkrar hjólaleigur eru í Reykjavík en engin 

þeirra býður upp á almennileg fjallahjól tilbúin fyrir hálendi Íslands. Vinsældir hjólreiða á 

Íslandi hafa farið vaxandi síðustu ár og þá sérstaklega eftir efnahagshrunið. Sumarið 2009 

var met ár í sölu reiðhjóla á Íslandi en Útilíf var búið að selja fleiri hjól í júní það ár heldur 

en samanlagt árið 2008 (Emil Þór Guðmundsson, einn eigandi Kria Cycles, munnleg 

heimild, 14. apríl, 2010).Áhugi Íslendinga á fjallahjólum virðist vera að aukast en sumarið 

2009 hjóluðu fleiri Íslendingar Laugaveginn, frá Landmannalaugum í Þórsmörk, en 

nokkurn tíman áður. Sportið er að ná betri fótfestu í samfélaginu og þá sérstaklega í kjölfar 

þess að Skíðasvæðið á Akureyri fór að opna stólalyfturnar og gera fjallahjólabraut í 

Hlíðarfjalli hluta úr sumri (Sveinborg Hlíf Gunnarsdóttir, Íslandsmeistari kvenna á 

fjallahjóli, munnleg heimild, 14. apríl, 2010).  

2.2 Þyrlur í ferðaþjónustu 

2.2.1 Nýja Sjáland 

Útsýnisflug á Nýja Sjálandi hófst í seinni heimsstyrjöldinni, á árunum 1939 til 1945, þegar 

Bandarískt herlið var staðsett í Nýja Sjálandi og leigði flugvélar sínar til útsýnisflugs á 

suður eyju landsins (Swarbrick, 2009). Árið 1955 urðu stór tímamót í sögu útsýnisflugsins 

en þá  fann Nýsjálendingurinn Harry Wigley upp skíða flugvél með uppdraganlegum 

skíðum. Með notkun skíða flugvélarinnar var hægt að lenda á jöklum og ný vídd opnaðist 

þar með í útsýnisflugi (Tourism New Zealand, 2001). Það var þó ekki fyrr en á sjöunda 

áratugnum sem vinsældir þess jukust mikið (Swarbrick, 2009). 
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 Upp úr 1950 fóru þyrlur 

að sjást í nýsjálenskri lofthelgi 

og á áttunda áratugnum var 

þyrlunotkun orðin mjög mikil. Í 

dag eru þyrlur á Nýja Sjálandi 

meðal annars notaðar á veiðum, 

í björgunarstörfum, 

byggingariðnaði, lögreglu 

störfum, sjúkraflutningum, 

skógrækt, umferðar vöktun og 

útsýnisflugi (Swarbrick, 2009). 

Á síðustu árum hefur svo sú 

þróun orðið að hestar hafa þurft 

að víkja fyrir þyrlum sem nú 

eru gjarnan notaðar til að smala 

saman sauðfé (Bardsley, 2009). 

 Fyrsta þyrluþjónusta, 

Helicopters New Zealand, var 

stofnuð árið 1955 en það var ekki 

fyrr en árið 1986sem var byrjað að bjóða ferðamönnum upp á útsýnisflug. Fyrstu 

útsýnisflugin voru yfir Franz Josef jökli og Fox jökli en í kring um 1992 var einnig farið að 

bjóða upp á útsýnisflug á Suðurskautinu (Jim Wilson, yfirflugmaður Helicopters New 

Zealand, munnleg heimild, 30. apríl, 2010). Árið 1964 var í fyrsta skipti notuð þyrla til að 

flytja nýveiddan hjört til byggða. Fljótlega var einnig farið að skjóta dýr úr þyrlum en árið 

1970 voru yfir 60 þyrlur notaðar til veiða. Alla tíð síðan hafa þyrlur verið stór þáttur í 

veiðum á Nýja Sjálandi en þær auðvelda mjög veiðar á afskekktum stöðum (Drew, 2009). 

Á 8. áratugnum opnaðist svo nýr heimur fyrir skíðafólk þegar farið var að bjóða upp á 

þyrluskíðaferðir (Tourism New Zealand, 2001). Í dag er þetta stór bransi sem, auk 

útsýnisferða og þyrlu-fjallgangna, yfirgnæfir sum fjallasvæði Nýja Sjálands (Booth & 

Cullen, 2001). Í dag er hægt að finna allar helstu upplýsingar um þyrluskíðun inná stærstu 

skíða og snjóbretta vefsíðu Nýja Sjálands, Snow. Á mynd tvö sést að gefnar eru 

upplýsingar um fyrirtækin sem bjóða upp á þyrluskíðun, veður og snjóalög  (Snow, 2010). 

Notkunarmöguleikum þyrlna fjölgaði áfram en í kjölfar þess að A. J. Hackett fann upp 

Mynd 2. Aðgengilegar upplýsingar um þyrluskíðun (Snow, 
2010). 
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teygjustökkið, árið 1988, var farið að bjóða upp á þyrlu-teygjustökk. Stokkið var úr þyrlu í 

yfir 450 metra hæð en eftir tveggja ára starfssemi var starfsleyfið afturkallað af 

flugmálastjórn Nýja Sjálands (Queenstown Adventure, 2010). Þyrlu-flúðasigling í 

afskekktum ám er enn önnur afþreyingin sem fundin var upp á Nýja Sjálandi og nýtur hún 

mikilla vinsælda í dag (Tourism New Zealand, 2001).  

Ferðamönnum hefur fjölgað mikið í kjölfar þess að flugum, lendingarstöðum og 

samkeppni á milli flugfélaga, flugvéla- sem og þyrlufyrirtækja, hefur aukist. Í mörgu 

þjóðgörðum landsins er stórbrotið landslag sem er erfitt yfirferðar. Mikil eftirspurn er því 

eftir útsýnisflugi yfir Suður Alpana og þá sérstaklega á meðal erlendra ferðamanna (Booth 

& Cullen, 2001). Rúmlega 10% erlendra ferðamanna sem koma til Nýja Sjálands fara í 

útsýnisflug í þyrlu eða flugvél (Ministry of Tourism, 2009).  

Bentley, Page og Laird settu upp töflu um þá afþreyingu sem er í boði í 

ævintýraferðamennsku í rannsókn sinni um slys í ævintýraferðamennsku á Nýja Sjálandi. 

Vesturstönd Suður eyju Nýja Sjálands og þyrlu-kayak ferðir sem þar eru í boði eru 

heimsþekktar á meðal þeirra sem róa á straumkayak. Ljósmyndir og myndbrot frá ferð 

þekktra alþjóðlegra kayak ræðara um vesturströndina gerðu garðinn frægan árið 1999. 

Allar götur síðan hefur orðstýr þyrlu-kayak ferða á vesturströndinni verið „heitasti jaðar 

kayak staðurinn á jörðinni“ (2004, 222). Þar sem algengt er að útivistarfólk gangi í fótspor 

afreksmanna á þeirra sviði hefur vesturströndin og þyrlu-kayak ferðir notið mikilla 

vinsælda erlendra og innlendra kayak ræðara (Kane & Tucker, 2004).  

2.2.2 Ísland 

Saga þyrluþjónustu á Íslandi er stutt samanborin við sögu þyrluþjónustu á Nýja Sjálandi. 

Árið 1980 stofnaði arkitektinn Albína Thordarson einkareksturinn Albína Thordarson 

Þyrluþjónusta (Albína Thordarson Helicopter Service). Lengst af var hún í föstum 

verkefnum yfir sumarmánuðina en stundum var boðið upp á útsýnisflug utan þess tíma. 

Meðal annars var það í boðivið Heklugosið árið 1980 (Albína Thordarson, arkitekt, 

munnleg heimild, 12. maí, 2010). Árið 1989 var Þyrluþjónustan stofnuð en Albína hætti 

þyrlurekstrinum árið 1990 (Albína Thordarson, 2010; Sindri Steingrímsson, 

flugrekstrarstjóri Þyrluþjónustunnar, munnleg heimild, 20. apríl, 2010). Sumarið 2006 var 

Norðurflug stofnað og tveimur árum síðar var Vesturflug stofnað. Í dag eru því þrjár 

starfrækar þyrluþjónustur á Íslandi (Sindri Steingrímsson, 2010). 
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 Fyrirtækið Arctic Heli Skiing var stofnað vorið 2009 en það býður meðal annars 

upp á þyrluskíðaferðir á Tröllaskaga á norður Íslandi en þyrlur frá Norðurflugi eru notaðar 

í verkið (Páll Jónsson, flugrekstrarstjóri Norðurflugs, munnleg heimild, 20. apríl, 2010). 

Óvænt þróun varð í kjölfar eldgossins sem hófst á Fimmvörðuhálsi þann 21. mars 2010 en 

þá byrjuðu þyrluþjónusturnar að bjóða upp á staðlaðar útsýnisferðir að eldgosinu(Sindri 

Steingrímsson, 2010). 

 Nýlega var gerð könnun á markaðs- og framtíðarmöguleikum skotveiðitengdrar 

ferðaþjónustu á norðurslóðum og niðurstöður hennar leiddu í ljós að mikill áhugi er fyrir 

skotveiði á Íslandi. Í könnuninni kom einnig fram að söluaðilum skortir upplýsingar um 

hvað er í boði hér á landi (Ferðamálastofa, 2010b). Samkvæmt íslenskum lögum má ekki 

nota vélknúin farartæki til veiða á landi nema til flutninga á veiðimönnum til og frá 

veiðilöndum en tekið er fram að eingöngu megi nota til þess vegi eða merkta vegaslóða 

(Lög um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum nr. 64/1994). 

Samkvæmt Bjarna Pálssyni deildarstjóra lífríkis og veiðistjórnunar hjá Umhverfisstofnun 

Íslands (munnleg heimild, 21. apríl, 2010) er ekki heimilt að nota þyrlur til veiða. Hann 

segir að lögin byggi að miklu leiti á fuglatilskipun Evrópusambandsins þar sem fram komi 

að loftför séu ekki leyfð til veiða, en það kemur ekki fram í þeim íslensku. Hann segir að 

lögin séu ekki gerð með náttúruverndar- heldur dýravendur sjónarmiði í huga og því sé 

ekki leyfilegt að þyrlurnar lendi utan vega, þó svo að þær raski ekki umhverfinu.  
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3 Niðurstöður 

3.1 Nýja Sjáland 

3.1.1 Fyrirtækin 

Þyrluþjónustan Kaikoura Helicopters er í bænum Kaikoura á norðaustur strönd Suður 

eyjunnar og var hún stofnuð árið 1991. Fjórar þyrlur eru í notkun hjá fyrirtækinu og þar 

starfa fjórir flugmenn og einn skrifstofustarfsmaður í fullu starfi (Dominic O´Rourke, 

flugmaður  Kaikoura Helicopters, munnleg heimild, 7. mars, 2010).  

 The Helicopter Line 

er mjög stórt fyrirtæki sem er 

með bækistöðvar í 

Qeenstown, Twizel, Mount 

Cook, Fox jökli og Franz 

Josef jökli. Það var stofnað í 

Queenstown árið 1986 en 

Totally Tourism samsteypan 

í Queenstown keypti það árið 

2002. Í Mount Cook 

bækistöðinni starfa fjórir 

skrifstofustarfsmenn og 

fimm flugmenn í fullu starfi. 

Þegar viðtalið var tekið voru 

þar fjórar þyrlur en það er 

breytilegt því mikil hreyfing 

er á þyrlunum á milli 

bækistöðva. Ekki fengust 

upplýsingar um hversu 

margar þyrlu eru í eigu the Helicopter Line (Bronwyn Thomson, aðstoðar 

framkvæmdarstjóri Mount Cook útibúsins, munnleg heimild, 15. mars 2010). 

Over the Top er þyrluþjónusta sem staðsett er í Queenstown á miðjum suðurhluta 

Suður eyjunnar. Fyrirtækið var stofnað árið 1976 er þar starfa þrír flugmenn í fullu starfi 

Mynd 3. Yfirlitsmynd af Nýja Sjálandi. Á Suður eyjunni má sjá 
Kaikoura, Mount Cook, Queenstown og jöklana (New Zealand 
Travel Guide, 2010).  
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og einn skrifstofustarfsmaður. Fjórar þyrlur eru í eigu fyrirtækisins en yfir háanna tíma er 

leigð ein auka þyrla (Stuart Pybus, flugmaður Over the Top, munnleg heimild, 16. mars, 

2010) 

Þyrluþjónustan Glacier Helicopters var stofnuð árið 1970 en það er með 

bækistöðvar á Franz Josef jökli og Fox jökli á vesturströnd Suður eyjunnar. Árið 2005 

keypti Totally Tourism samsteypan í Queenstown helmings hlut í fyrirtækinu og í kjölfarið 

hófst mjög náið samstarf þar á milli. Hjá flugfélaginu starfa fjórir flugmenn og tíu 

skrifstofustarfsmenn. Á háanna tíma eru fimm þyrlur í notkun en fyrirtækið á fjórar og 

leigir eina. Stundum eru þyrlur fyrirtækisins einnig leigðar til annarra fyrirtækja innan 

Totally Tourism samsteypunnar (Johanna Read, skrifstofustjóri Glacier Helicopters, 

munnleg heimild, 20. mars, 2010). 

3.1.2 Ferðirnar 

Kaikoura Helicopters er eina þyrluþjónustan á Nýja Sjálandi sem býður upp á 

hvalaskoðunarferðir. Í boði eru tólf mismunandi ferðir en þær eru flokkaðar í þrjá flokka. 

Fyrsti flokkurinn er hvalaskoðun, annar flokkurinn er fjallaferðir og sá þriðji heitir ,,Aðrir 

möguleikar”. Undir hvalaskoðun falla fjórar ferðir sem eru frá 30 til 60 mínútna langar og 

kosta frá 195 til 305 nýsjálenska dollara (18.240 til 28.540 íslenskar krónur ef miðað er við 

að 1 nýsjálenskur dollari sé um 93 íslenskar krónur), þegar miðað er við þrjá til fjóra 

farþega, en frá 295 til 455 dollara (27.610 til 42.590 krónur) ef miðað er við tvo farþega, 

sem er lágmarks fjöldi. Vinsælasta ferðin er sú stysta og  jafnframt sú ódýrasta en ekki er 

mikil eftirspurn eftir sérferðum. Enn sem komið eru svokallaðar combó ferðir ekki í boði 

en umræður um þær hafa verið uppi. Rætt hefur verið um samstarf við önnur fyrirtæki í 

Kaikoura, öll eru þau mjög jákvæð og viljug til þess að hefja samstarf, en því hefur þó ekki 

verið fylgt eftir. O´Rourke (2010) segir að vel gæti farið svo að boðið verði upp á combó 

ferðir í nánustu framtíð. Ekki er mikil eftirspurn eftir ferðum í heitu laugarnar í Hanmer 

Springs en hann telur ástæðu þess vera hversu nálægt staðurinn er, fólk fer því frekar 

akandi þangað í dagsferð. Vinsældir fjallaferðanna eru hins vegar sífellt að aukast en boðið 

er upp á fjórar mismunandi ferðir í flokknum fjallaferðir. Hann segir að viðskiptavinir 

þeirra sækist fyrst og fremst eftir hvalaskoðun og að áhuginn fyrir fjallaferðum kvikni ekki 

fyrr en eftir að þeim sé bent á þær. Hann segir jafnframt að fólk átti sig ekki á því hversu 

nálægt fjöllin séu en það tekur mjög stuttan tíma að fljúga á snævi þaktan topp á rúmlega 

2.800 metra fjalli. Ferðamenn sem dveljast lengi á Nýja Sjálandi kjósa frekar að fara í 
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fjallaferðir sunnar á eyjunni þar sem fjöllin eru hærri en algengt er að fólk hafi ætlað í 

fjallaferð í Queenstown eða í kring um Mount Cook en ekki komist vegna veðurs og geri 

það því hjá þeim. 

 The Helicopter Line í Mount Cook þjóðgarði býður upp á þrjár útsýnisferðir um 

þjóðgarðinn sem allar innihalda jöklalendingu. Sú stysta er 20 mínútur og kostar 210 

dollara (19.660 krónur) en sú lengsta er 45 mínútur og kostar 390 dollara (36.520 krónur). 

Verðið miðast við lágmarksfjölda sem er fjórir en það er þó ekki tekið fram á heimasíðu 

fyrirtækisins. Lengsta ferðin er sú vinsælasta en hún er eina ferðin sem fer í kring um 

Mount Cook. Thomson (2010) bendir á að margir viðskiptavinir þeirra eru í hópferð í rútu 

og því hafi þeir aðeins tíma fyrir stutta ferð því rútan stoppar stutt og því gefist ekki tími 

fyrir 45 mínútna flugið. Á veturnar er smá eftirspurn eftir sérferðum en það eru þá helst 

klifrarar og veiðimenn sem láta skutla sér upp í afskekkta fjallakofa. Yfir vetrar mánuðina 

eru þyrlur og flugmenn fyrirtækisins einnig leigð af þyrluskíðunarfyrirtækjunum 

Wilderness Heliskiing og Harris Mountain Heli-ski sem bjóða upp á þyrluskíðaferðir á 

svæðinu. 

Over the top býður upp á sautján ferðir sem skipt er niður í flokkana; Queenstown 

Útsýnisflug, Milford, stangveiði og Nýja Sjáland, en í öllum ferðunum er þyrlunni lent, 

ýmist á jökli eða á fjallstoppi. Eina ferðin í flokknum „Nýja Sjáland“ er tíu daga ferð um 

allt landið en ekki er gefið upp verðið á henni. Einnig vantar verðið á sjö daga veiðiferð úr 

flokknum stangveiði. Verðinu á útsýnisferðunum er skipt niður í þrjá flokka; með öðrum, 

einkaferð fyrir tvo og einkaferð fyrir þrjá eða fleiri. Verðinu á stangveiðiferðunum er skipt 

niður eftir því hvort ferðin sé heill eða hálfur dagur og hvort einn eða tveir veiðimenn séu í 

ferðinni. Ódýrasta ferðin er 30 mínútna löng og kostar hún 225 dollara (21.070 krónur) 

þegar farið er með öðrum og þegar farið er í einkaferð fyrir þrjá eða fleiri. Dýrasta ferðin er 

fyrir stakan veiðimann í  heilan dag og kostar hún 6.700 dollara (627.460 krónur). Pybus 

(2010) segir að ferðirnar sem í boði eru séu vissulega margar en hann leggur áherslu á að 

fyrirtækið tapi ekkert á því að bjóða upp á ferð sem lítil eftirspurnin er eftir. Stundum líða 

margir mánuðir án þess að spurt sé um einhverja ferð en svo allt í einu bókast í hana 

„..maður veit aldrei hver á eftir að labba inn um dyrnar“. Að hans sögn eruferðirnar suður 

til Milford Sound vinsælastar en einnig er ferðin „You Fly“, sem felst í því að farþegarnir 

fá að prófa að fljúga, vinsæl en hún er þó ekki ein af þeim sextán ferðum sem taldar eru 

upp á heimasíðu fyrirtækisins. Upplýsingar um hana er aðeins að finna í bæklingi 

fyrirtækisins. Mesta eftirspurnin er eftir stöðluðum ferðum, oftast einkaferðum, en einnig 
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er þónokkur eftirspurn er eftir sérsniðnum ferðum, löngum sem stuttum enda er slagorð 

fyrirtækisins „Your itinerary is limited only by your imagination“. Pybus (2010) segir að 

fólk vilji nýta tímann sinn sem best og til dæmis sé algengt að fólk sem kemur með 

áætlunarflugi til Queenstown fljúgi með þeim í veiðihús beint af flugvellinum. Mikið er 

flogið með fólk í veiðihús í tíu mínútna fjarlægð sem annars tæki tæpan einn og hálfan 

tíma að keyra. Smá eftirspurn er eftir einka- þyrluskíðaferðum en Pybus (2010) segir að 

það sé mjög erfiður bransi, önnur fyrirtæki í Queenstown sérhæfa sig í þyrluskíðun, 

samkeppnin er mikil og tímabilið er aðeins sex til átta vikur. 

 Glacier Helicopters bjóða upp á fjórar mismunandi ferðir sem allar eru útsýnisferðir. 

Ýmist er farið yfir Franz Josef jökul eða Fox jökul en lengsta ferðin fer upp að Mount 

Cook, hæsta fjalli Nýja Sjálands. Ferðirnar eru frá 20 til 40 mínútna langar og kosta frá 195 

til 385 dollara (18.260 til 36.040 krónur) á mann. Vinsælasta ferðin er ekki sú stysta, sem 

fer aðeins yfir annan jökulinn, heldur er hún 30 mínútna löng, kostar 270 dollar (25.280 

krónur), fer yfir báða jöklana, gefur gott útsýni af Mount Cook og inniheldur jöklalendingu. 

Tvær combó ferðir eru í boði; þyrlu-jöklaganga og þyrlu-fjórhjólaferð. Það eru önnur 

fyrirtæki sem sjá um þær ferðir en þau leigja einungis þyrlu og flugmann af Glacier 

Helicopters. Ekki er mikil eftirspurn eftir þyrlu-fjórhjólaferðinni og enn síður eftir 

sérsniðnum ferðum. Þyrlu-jöklagangan er þó mjög vinsæl (Read, 2010). 

3.1.3 Viðskiptavinirnir 

Öll fá fyrirtækin flesta viðskiptavini sína yfir sumartímann en ýmist eru fyrirtækin opin 

alla daga ársins eða 364 daga. Flestir viðskiptavinir Kaikoura Helicopters eru einstaklingar 

sem bóka ferðirnar sjálfir og á staðnum. Glacier Helicopters og the Helicopter Line í 

Mount Cook fá um helming viðskiptavina sinna í gegn um ferðaskrifstofur, flestar erlendar, 

en hinn helmingurinn eru einstaklingar. Aftur á móti eru flestar ferðir Over the Top 

bókaðar fram í tímann af erlendum ferðaskrifstofum enda vinnur fyrirtækið mjög náið með 

ferðaskrifstofum sem stíla inn á efnaða ferðamenn. O´Rourke (2010) segir að ástæða þess 

að fólk bóki ferðirnar á staðnum sé sú að þeir vilji vita hvernig veðurspáin sé áður en 

ferðin er bókuð. Algengt sé því að ferðamenn sjái bæklinga frá þeim annars staðar á 

landinu, ákveði að það ætli í ferð en bíði með það að bóka þangað til að þeir koma til 

Kaikoura.   

3.1.4 Markaðssetning 
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Markaðssetning Kaikoura Helicopters felst fyrst og fremst í bæklingum sem dreift er um 

allt land og auglýsingum í blöðum fyrir ferðamenn. Töluvert minni áhersla er lögð á 

veraldarvefinn. Fyrirtækið auglýsir ferðirnar sem mjög fjölskylduvænar en fólki er boðið 

að taka börn yngri en þriggja ára frítt með. Einnig stendur í auglýsingum fyrirtækisins að 

hvalir sjáist í 98% tilfella, að það taki aðeins fimm mínútur að fljúga á staðinn og að 

hvalirnir sjáist frá sjónarhorni fugla, frá hausnum til sporðsins (O´Rourke, 2010). 

 Markaðssetning Glacier Helicopters og the Helicopter Line í Mount Cook fer 

alfarið fram hjá Totally Tourism í Queenstown. Ekki fengust frekari upplýsingar um 

markaðssetningu the Helicopter Line en samkvæmt Read (2010) er Glacier Helicopters 

aðalega markaðssett á veraldarvefnum og með bæklingum en aðeins meiri áhersla er lögð á 

vefinn. Markhópur fyrirtækisins er miðaldra fólk, aðalega Ástralir, en ekki 

bakpokaferðalangar. Á heimasíðu fyrirtækisins er aðeins ferð annars samstarfaðila þess, 

þyrlu-jöklagöngur, auglýst en ekkert kemur fram um að þyrlu-fjórhjólaferðir séu í boði. 

The Helicopter Line auglýsir ekki ferðir samstarfsaðila sinna, þyrluskíðafyrirtækjanna, en 

gefur þó upp tengla á heimasíður þeirra. Heimasíða the Helicopter Line í Mount Cook er 

hluti af einni stórri vefsíðu sem er með upplýsingar um öll útibú fyrirtækisins (Thomson, 

2010). 

  Í markaðssetningu sinni leggur Over the Top meiri áherslu á veraldarvefinn en 

bæklinga en verið er að gera nýja vefsíðu fyrir fyrirtækið. Mikil áhersla er einnig lögð á 

samskipti og náið samstarf við erlendar ferðaskrifstofur. Pybus (2010) segir að Over the 

Top gefi sig alls ekki út fyrir að vera ódýrasta þyrluþjónustan í bænum en fyrirtækið 

markaðssetur sig sem persónulegt og vandað fyrirtæki. Helsti markhópur þess er efnaðir 

ferðamenn sem vilja sérferðir. Flestir vilja þeir borga hærri fjárhæðir fyrir að vera ekki 

með ókunnugu fólki í ferð og því er alltaf gefið upp hversu mikið kostar að gera staðlaðar 

ferðir að einkaferð. Annar markhópur er þó fyrir útsýnisferðina „Picnic on a peak“ sem 

felst í nestisferð á fjallstoppi. Pybus (2010) segir að það séu helst nýgift hjón eða ung pör 

sem fara í hana enda er hún markaðssett fyrir nýgift hjón. 
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3.2 Ísland 

3.2.1 Fyrirtækin 

Þyrluþjónustan var stofnuð í Reykjavík árið 1989. Sjö fastastarfsmenn eru hjá fyrirtækinu 

og allir eru þeir flugmenn (Sindri Steingrímsson, 2010). Norðurflug var stofnað árið 2006 

og fékk farþegaleyfi um ári síðar. Hjá fyrirtækinu eru fjórir skrifstofustarfsmenn og tveir 

fastráðnir flugmenn en einnig nota þeir mikið flugmenn í lausavinnu (Páll Jónsson, 

flugrekstrarstjóri Norðurflugs, munnleg heimild, 20. apríl, 2010). Bæði fyrirtækin eiga 

þrjár þyrlur (Páll Jónsson, 2010; Sindri Steingrímsson, 2010). 

3.2.2 Ferðirnar 

Þyrluþjónustan flokkar ferðirnar sínar í þrjá flokka; útsýnisflug, þjónusta og eldgosaferðir, 

en aðeins er gefið upp verðið á einni ferð, 101 Reykjavík á 20.000 krónur, af fjórum í 

útsýnisferða flokknum og á gosferðinni, 43.000 krónur, sem er ein í sínum flokki. Í 

flokknum þjónusta er; farþegaflug, verkflug, myndaflug, tækifærisflug og önnur þjónusta, 

en þar eru engin verð gefin upp. Verðin sem gefin eru upp miðast við að, að minnsta kosti 

fjórir farþegar séu um borð. Sú staðlaða ferð sem er vinsælust er 45 mínútna ferð að 

Þingvöllum og Glym. Mesta eftirspurnin er þó eftir flugi Gullna hringinn og upp að 

Langjökli en það er sérsniðin ferð. Sindri (2010) segir ástæðu þess að það sé ekki stöðluð 

ferð vera flugdrægi þyrlunnar sem er ekki nógu langt. Ef flogið er Gullna hringinn og upp 

á jökul þarf að gera ráð fyrir því að taka eldsneyti á leiðinni en því fylgir mikil fyrirhöfn og 

kostnaður. Á heildina litið er því meiri eftirspurn eftir sérsniðnum ferðum. 

 Norðurflug býður upp á sjö staðlaðar ferðir á heimasíðu fyrirtækisins, en þær eru 

aðeins sjáanlegar á ensku útgáfu síðunnar. Stysta ferðin er 25 til 30 mínútna löng en sú 

lengsta er fjórar klukkustundir. Aðeins er gefið upp verðið á þremur ferðum og kosta þær 

frá 199 til 299 evrur (32.620 til 49.010 krónur, ef miðað er við að ein evra sé 164 íslenskar 

krónur). Ólíkt Þyrluþjónustunni miðar Norðurflug verðin sín við að lágmark þrír farþegar 

séu um borð. Þrátt fyrir að verðið á lengstu ferðinni sé ekki gefið upp þarf lágmark sex 

farþega í hana. Ferð númer fjögur  er vinsælust en í henni er flogið Gullna hringinn og yfir 

Langjökul. Boðið er upp á lendingu á jöklinum og/eða snjósleðaferð sem hluta af ferðinni. 
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Í tveimur ferðum er máltíð innifalinn, annars vegar er borðað á Hótel Búðum í ferð um 

Snæfellsnes og hins vegar er borðað á Hótel Rangá í ferð um Suðurlandið. Eftirspurnin 

eftir sérsniðnum ferðum kemur mest frá öðrum ferðaþjónustuaðilum en á heildina litið er 

töluvert meiri eftirspurn eftir stöðluðum ferðum, ólíkt eftirspurninni hjá Þyrluþjónustunni 

(Páll Jónsson, 2010). 

 Á næstu misserum ætlar þyrluþjónustan að bjóða upp á fleiri stöðluð útsýnisflug. 

Stórt skref verður tekið í sumar en þá verður boðið upp á þrjár mismunandi ferðir út frá 

Geysi. Fyrst um sinn mun ein þyrla fyrirtækisins vera staðsett þar en ef vel gengur gæti 

farið svo að annari verði bætt við. Ef svokallað ,,túristagos” verður í Eyjafjallajökli í sumar 

verður sennilega ein þyrla sem mun fljúga út frá Hvolsvelli eða Fljótshlíð. Í sumar verður 

aðal áherslan lögð á þessa staði og aðspurður um combó ferðir telur Sindri (2010) að þetta 

sé nóg í bili. Ekki er víst að boðið verði upp á combó ferðir í þeim stöðluðu ferðum sem 

verða í boði í framtíðinni en hann segir að í kjölfar þeirra hræringa sem hafa átt sér stað 

síðastu ár sé ekki búið að ákveða hvað verður lagt áherslu á í framtíðinni. Ef þeir fá mikið 

af fyrirspurnir eftir combó ferðum verður þó að sjálfsögðu brugðist við því. Mikið samstarf 

er við aðra ferðaþjónustuaðila, til að mynda er oft stoppað og farið í snjósleðaferð á 

Langjökli en segja má að fyrirtækið sé í óformlegu samstafi við sjö til átta 

ferðaþjónustuaðila sem eru að bjóða þyrlu ferðir inni í sínum pakka. Sindri (2010) segist 

mjög opin fyrir því að fara í nánara samstarf í framtíðinni en leggur áherslu á það að 

viðskiptamódelið sé búið að breytast mikið á síðasta eina og hálfa ári og að fyrirtækið sé að 

reyna að átti sig á því hvaða leið þeir eigi að fara. 

 Að sögn Páls (2010) mun Norðurflug auka úrval sinna ferða í sumar en meðal 

annars verður boðið upp á þyrlu-hvalaskoðun og þyrlu-fjórhjóla- og Bláalónsferð á 

Reykjanesinu. Aðrir ferðaþjónustuaðilar eru gjarnan að skipuleggja hvataferðir og vilja 

hafa þyrluflug sem hluta af þeim. Vorið 2009 og 2010 er ein þyrla norður á Tröllaskaga í 

þyrluskíðaferðum fyrir Arctic Heli Skiing. 

 Það kemur fyrir að Þyrluþjónustan fái beiðni um þyrlu-veiðiferðir frá 

ferðaþjónustuaðilum og þá helst í veiði í Laxá. Oftast felst það í því að skutla fólki í 

veiðihús en stundum er þyrlan einnig notuð til að skutla veiðimönnum á milli svæða í ánni. 

Síðastliðið haust var flogið með veiðimenn og leiðsögumann á hreindýraveiðar en það 

hefur ekki verið eftirspurn eftir því í mörg ár. Hlutverk þyrlunnar var að finna hóp 

hreindýra, lenda í hæfilegri fjarlægð frá hópnum án þess að trufla hann, bíða á meðan dýrin 

voru skotin og flytja að lokum veiðimennina og bráðina aftur til byggða. Reynir (2010) 
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segir gallan vera að á Íslandi séu alls staðar vegir og minnist hann sérstaklega á það hversu 

Íslendingar voru „aktívir“ á jeppunum sínum að gera vegi út um allt. Hann segir að á 

Grænlandi og í Nýja Sjálandi sé flogið með veiðmenn út í óbyggðir en það sé í rauninni 

ekki fyrir hendi hér á landi. Einnig hefur fyrirtækinu borist fyrirspurnir um þyrlu-

fjallahjólaferðir en það gæti Sindri (2010) vel hugsað sér að bjóða upp á. Þeir Reynir (2010) 

hafa rætt þann möguleika að bjóða upp á staðlaðar þyrlu-fjallahjólaferðir út frá Geysi en 

það er ennþá bara hugmynd. Einnig hafa þeir fengið fyrirspurnir um flug á sléttuna við 

Hvannadalshnjúk og upp á Esjuna en ekkert hefur ferið rætt hvort grundvöllur sé fyrir því 

að gera staðlaðar fjallaferðir. 

3.2.3 Viðskiptavinirnir 

Bæði fyrirtækin fá flesta viðskiptavini sína yfir sumartímann. Þyrluþjónustan fær um 

helming viðskiptavina sinna í gegnum ferðaskrifstofur, flestar erlendar, en hinn 

helmingurinn eru einstaklingar. Aftur á móti eru flestir viðskiptavinir Norðurflugs 

einstaklingar sem bóka ferðina sjálfir og á staðnum (Páll Jónsson, 2010; Sindri 

Steingrímsson, 2010). 

3.2.4 Markaðssetning 

Markaðssetning þyrluþjónustunnar felst í dreifingu bæklinga og notkun veraldarvefsins. 

Meiri áhersla er lögð á vefinn en Sindri (2010) segir það vera ódýrari leið sem nær til fleira 

fólks, þá sérstaklega erlendra ferðamanna áður en þeir koma til landsins. Hann segir 

jafnframt að ekki hafi verið mikil þörf á markaðssetningu í gegn um árin því þar til 

Norðurflug fór að bjóða upp á farþegaflug, fyrir um tveimur árum, var Þyrluþjónustan eina 

fyrirtækið á markaðnum sem bauð upp á þyrluferðir. Eftir að samkeppnin kom hafa þeir 

aðeins verið að breyta áherslum í markaðsmálum Þyrluþjónustunnar. Nýlega var keypt 

þjónusta af markaðsfyrirtæki til að vinna í breyttum áherslum og kynningarmálum. Það 

stendur til að gera bæklinga, bæta vefsíðuna, setja frekari upplýsingar inn á hana og koma 

með hugmyndir um sýnileika fyrirtækisins. Skipulagning ferðanna sjálfra verður þó alfarið 

í höndum Þyrluþjónustunnar. 

 Norðurflug markaðssetur sig með bæklingum og á veraldarvefnum en jafn mikil 

áhersla er lögð á báða þætti. Páll (2010) segir að fyrir síðasta sumar hafi þeir hellt sér út í 

markaðsmálin „..og það bara svínvirkaði!“. Auk bæklinga var sýnt kynningarmyndband 

um borð í flugvélum Icelandair. Hann segir kynningarmyndbandið hafa virkað rosalega vel, 
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„sem skilaði sér í miklum fjölda ferðamanna síðasta sumar“. Það sama verður uppi á 

teningnum í sumar en auk kynningarmyndbands verður nýjum og vegamiklum bæklingi  

dreift í flugvélar Icelandair, á öll hótel, upplýsingamiðstöðvar og fleiri viðeigandi staði. 

Heimasíða fyrirtækisins er ekki eins á ensku og íslensku en aðeins eru birtar upplýsingar 

um ferðirnar á ensku síðunni. Páll (2010) segir þó að uppfæra eigi síðuna fyrir sumarið. 

 Markhópur þyrluþjónustunnar hefur breyst mikið á síðustu tveimur árum. Áður fyrr 

voru fyrirtæki, stofnanir, ljósmyndarar og kvikmyndatökumenn helstu viðskiptavinir 

fyrirtækisins en nú eru það ferðamenn. Sindri (2010) segir að eins og staðan er í dag er 

helsti markhópurinn ferðamenn á öllum aldri og af öllum stéttum. Reynir (2010) tekur það 

þó fram að fyrstu dagana eftir að eldgosið hófst á Fimmvörðuhálsi, í mars 2010, hafi flestir 

viðskiptavinir þeirra verið Íslendingar. Sindri (2010) er hæstánægður með þá þróun en 

hingað til hefur honum fundist Íslendingar líta röngum augum á þyrlur, sem eitthvað 

fjarlægt og framandi. Hann segir að þyrlur séu einfaldlega eins og hvert annað farartæki, 

þær séu notað í þeim tilgangi að komast á milli staða. 

 Markhópur Norðurflugs er fólk á öllum aldri, aðalega erlendir ferðamenn. Páll 

(2010) segir markhópinn alls ekki vera efnað fólk því fyrirtækið býður upp á þjónustu sem 

allir eiga að geta notað. Hann segir jafnframt: „með betri máta getur þú ekki skoðað 

landið..“ (Páll, 2010). 
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4 Túlkun niðurstaðna og umfjöllun 

4.1 Fyrirtækin 

Fyrirtækin eru vissulega ólík en athugavert er að öll eru þau með þrjár til fimm þyrlur í 

notkun. Nýsjálensku fyrirtækin eru með þrjá til fimm fastráðna flugmenn en Norðurflug er 

aðeins með tvo en Þyrluþjónustan heila sjö. Taka ber þó tillit til þess að engir skrifstofu 

starfsmenn starfa hjá Þyrluþjónustunni en nokkrir af þeim sjö flugmönnum sem þar starfa 

sinna líka skrifstofustörfum. Athyglisvert er að engin fylgni er á milli þess hversu gömul 

fyrirtækin eru, hversu margar þyrlur þau eiga og hversu margir starfsmenn starfa hjá þeim. 

4.2 Ferðirnar 

Ég tel að íslensku fyrirtækin eigi að bjóða upp á fleiri ferðir og setja þær í staðlaðra og 

neytendavænna form. Mér finnst mjög mikilvægt að gefið sé upp verðið á hverri ferð fyrir 

sig því ég tel að fólk sé feimnara við að spyrja um sérsniðnar ferðir því það heldur að þær 

séu dýrari. Lágmarks farþegafjöldinn þyrfti einnig að vera minni en sniðugt er að gefa upp 

verð sem miðast við tvo farþega og annað verð sem miðast við þrjá eða fleiri, líkt og 

Kaikoura Helicopters gera. 

Talsmenn allra fyrirtækjanna í Nýja Sjálandi voru sammála um að meiri eftirspurn 

sé eftir stöðluðum ferðum. Athyglisvert er að þar á meðal var fyrirtækið Over the Top sem 

sérhæfir sig í sérsniðnum ferðum og svipar það einna helst til íslensku fyrirtækjanna. Það 

gefur því augaleið að íslensku þyrluþjónusturnar eru ekki að nýta þá möguleika sem eru til 

staðar hér á landi. Ef vilji er fyrir hendi gæti þetta þó breyst hratt á komandi árum og þá 

sérstaklega ef fjölgun ferðamanna hingað til lands heldur áfram (Ferðamálastofa, 2009a).  

Hjá Norðurflugi njóta staðlaðar ferðir töluvert meiri vinsælda en sérsniðnar ferðir 

en ég tel það vera beina orsök þess hversu fjölbreyttar og margar staðlaðar ferðir eru í boði 

á enska hluta heimasíðu fyrirtækisins. Jöfn skipting er á eftirspurn eftir stöðluðum og 

sérsniðnum ferðum hjá Þyrluþjónustunni og þar tel ég orsökina vera lítið úrval staðlaðra 

ferða.Athyglisvert er að Gullfoss og Geysir, vinsælustu ferðamannastaðirnir á Íslandi, hafa 

hingað til ekki verið hluti af þeim stöðluðu ferðum sem Þyrluþjónustan býður upp á. 
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Í sumar mun Norðurflug byrja að bjóða upp á hvalaskoðunarferðir sem ég tel að 

verði mjög vinsælar ef þær eru markaðssettar á réttan hátt. Það skiptir miklu máli fyrir fólk 

sem fer í hvalaskoðun að sjá sem flesta hvali (Hjördís Sigursteinsdóttir, 2003) en með því 

frelsi sem þyrlur veita aukast líkurnar á því. Kaikoura Helicopters sjá hvali í 98% tilfella en 

það að fólk sjái heilan hval, frá hausnum til sporðsins, út frá sjónarhorni fugla, er gert að 

nýrri söluvöru. Hingað til hefur þetta verið alveg ónýtt tækifærði á Íslandi. Lengd sjóferðar 

og enn fremur verð skipta litlu máli fyrir ferðamenn sem vilja fara í hvalaskoðun (Hjördís 

Sigursteinsdóttir, 2003) og því mætti ætla að einhverjir af þeim 110 þúsund  ferðamönnum 

sem fóru í hvalaskoðun á Íslandi (SAF, 2009) árið 2008 myndu frekar kjósa að fara í 

hvalaskoðun úr þyrlu. Ég ráðlegg íslensku fyrirtækjunum einnig að skoða þann möguleika 

að bjóða upp á þyrluferðir yfir hvalveiðibátana og hvalveiðistöðina í Hvalfirði og þá 

hugsanlega í sömu ferð og hvalaskoðunina. 

Einnig gæti verið mikill tímasparnaður fyrir ferðamenn að fljúga norður á Húsavík 

með þyrlu, fara þar í hvalaskoðun á bát eða þyrlu, skoða hvalasafnið, baða sig í 

Jarðböðunum á Mývatni og fá útsýnisferð yfir Öskju, hálendið, jöklana, eldfjöll, Gullfoss, 

Geysi og Þingvelli, allt á sama degi. Eflaust yrði þetta mjög dýr ferð en þetta gæti verið 

nokkuð sem til dæmis miðaldra farþegar á skemmtiferðaskipum myndu vilja borga fyrir. 

Líkt og Pybus sagði þá ætti þyrluþjónusta ekki að tapa á því að bjóða upp á ferðir þó svo 

að eftirspurnin eftir þeim sé lítil.  

Vinsælasta ferð the Helicopter Line í Mount Cook þjóðgarði er lengsta og dýrasta 

ferðin sem fyrirtækið býður upp á. Vinsælasta ferðin sem Glacier Helicopters bjóða upp á 

er næst lengsta og dýrasta ferðin þeirra. Ferðirnar eiga það sameiginlegt að flogið er að 

Mount Cook, stærsta fjalli eyjaálfunnar og þekktasta fjalli Nýja Sjálands, sem margir 

afreksmenn hafa klifið í gegn um tíðina (Booth & Cullen, 2004). Kenning Kane og Tucker 

(2004) um að fólk, og þá sérstaklega útivistarfólk, vilji ganga í fótspor frægra afreksmanna 

útskýrir því vinsældir dýrra ferða að Mount Cook. Ég tel að það eigi hiklaust að bjóða upp 

á þyrluferðir í Vatnajökulsþjóðgarði og að Hvannadalshnjúk, hæsta fjalli Íslands. Sniðugt 

væri að gera það í samvinnu við þau ferðaþjónustufyrirtæki sem bjóða upp á jöklagöngur á 

svæðinu og bjóða upp á þyrlu-jöklagöngu. Sú ferð er mjög vinsæl hjá Glacier Helicopters 

og ég tel að ef ferðin yrði markaðssett rétt, ef það væri til dæmis lögð áhersla á að 

Vatnajökull sé stærsti jökull í Evrópu og gengið sé á hluta jökulsins sem aðeins er hægt að 

komast á með þyrlu, yrði hún mjög vinsæl hér á landi. 
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Mér finnst að fyrirtækin eigi að leggja áherslu á það í markaðssetningu sinni að ef 

margir einstaklingar leigja saman þyrlu er ekki mjög dýrt að láta hana skutla sér út úr 

Reykjavík og fá útsýnisflug í leiðinni. Til dæmis mætti auglýsa hvað það kostar að skutla 

fólki í Landmannalaugar sama morgun og það áætlar að hefja Laugavegs göngu eða 

hjólaferð. Með því sparar fólk þann tíma sem fer í að keyra frá Reykjavík til 

Landamannalauga, kostnaðinn við það og kostnaðinn við að gista í Landmannalaugum. 

Þetta er nokkuð sem ætti ekki síður að henta Íslendingum en erlendum ferðamönnum. 

Þyrlu fjallahjólaferðir er nokkuð sem ég ráðlegg íslensku fyrirtækjunum einnig að 

hafa opinn huga fyrir í framtíðinni. Með opnun fjallahjólaleigunnar Kria Cycles í sumar 

(Emil Þór Guðmundsson, 2010) mun opnast möguleiki fyrir samstarfi í þyrlu-

fjallahjólaferðum. Þyrlu-fjallahjólaferðir hafa þann kost yfir þyrluskíðaferðir að ekki þarf 

að vera snjór. Aðeins er hægt að bjóða upp á þyrluskíðaferðir í nokkrar vikur á ári en 

fjallahjólatímabilið er töluvert lengra. Hjólaferðamennska fer ört vaxandi í Nýja Sjálandi 

og þar sem helstu hvatar ferðamanna eru einnig til staðar á Íslandi (Ritchie, 1998) eru 

löndin að mörgu leiti samkeppnishæf. Um 47% hjólaferðamanna á Nýja Sjálandi eru frá 

Bandaríkjunum, Bretlandseyjum, Þýskalandi og Hollandi (Ministry of Tourism, 2009c) og 

öll eru þetta lönd sem bjóða upp á  áætlunarflug til Íslands. Flugtíminn til Íslands er mjög 

stuttur samanborinn við flugtímann til Nýja Sjálands og það eitt ætti að gefa Íslandi 

markaðsforskot. Sú staðreynd að hjólaferðamenn á Nýja Sjálandi dvelja lengur í landinu en 

aðrir ferðamenn (Ministry of Tourism, 2009c; Ritchie, 1998) og eyða að jafnaði hærri 

fjárhæð (Ministry of Tourism, 2009c) ætti einnig að vera góð ástæða fyrir því að setja 

aukið fjármagn í markaðssetningu á hjólaferðamennsku á Íslandi. 

 Ég ráðlegg íslensku fyrirtækjunum að bjóða upp á ferðir þar sem farþegarnir fá að 

prófa að fljúga þyrlunni sjálfir. Pybus hjá Over the Top segir að það séu vinsælar ferðir og 

ég tel að það gæti opnað íslenska markaðinn enn frekar. Einnig er það meiri „hands on 

experience“ sem gæti breytt „mjúkri“ útsýnisferð í „harðari“ afþreyingu (Bentley, Page & 

Laird, 2003; Trauer, 2006) og því náð til stærri markhóps. Vissulega þurfa flugmennirnir 

að vera með kennararéttindi, fyrirtækið með kennsluleyfi og þyrlurnar með tveimur 

stjórntækjum en ef kostnaðurinn við það er ekki mjög mikill tel ég það góða viðbót við þær 

ferðir sem í boði eru. 

 Ég hef komið með nokkrar tillögur af combóferðum en það er ýmislegt fleira sem 

hægt er að gera. Íslensku fyrirtækin virðast vera að breyta áherslum sínum en nú í sumar 

mun Norðurflug til að mynda bjóða upp á þyrlu-fjórhjólaferð. Með combóferðum geta 
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þyrluþjónustur náð til allra ferðamanna sem sækjast eftir ævintýraferðamennsku. Til dæmis 

geta þeir ,,mjúku“ farið í útsýnis- og hvalaskoðunarferðir en þeir ,,hörðu“ í þyrluskíðun 

(Trauer, 2006). 

4.3 Viðskiptavinirnir 

Ég tel að íslensku fyrirtækin þurfi að reyna að ná til þeirra ferðamanna sem stoppa í stuttan 

tíma á Íslandi og vilja sjá mikið af því, til dæmis farþegar í skemmtiferðaskipum, 

ráðstefnugesti eða efnað fólk sem kemur hingað til lands í stangveiði. Ég tel að ódýrasta 

leiðin til að ná til þessara mögulegu viðskiptavina sé að fara í samstarf með öðrum 

ferðaþjónustuaðilum og auglýsa þjónustu fyrirtækisins í gegn um þá. Over the Top fá til að 

mynda viðskiptavini sem vilja nýta tíma sinn vel og kjósa því að borga fyrir þyrlu frekar en 

annan fararmáta hvort sem það er í ferðir eða flutning að hóteli. 

4.4 Markaðssetning 

Markaðssetning Kaikoura Helicopters virðist vera að skila sér því flestir viðskiptavinir 

þeirra fundu upplýsingar um fyrirtækið í bæklingum á víð og dreif um landið. Bæklingar 

eru nokkuð sem mér finnst hafa verið mikill skortur á í markaðssetningu íslensku 

fyrirtækjanna hingað til. Norðurflug fór þó í markaðsátak í fyrra og það skilaði sér vel en 

ég tel að það hafi verið ástæða þess að ferðamönnum hjá Þyrluþjónustunni hafi fjölgað. Ég 

get ímyndað mér að það sé dýrt fyrir Norðurflug að dreifa bæklingum sínum í flugvélum 

Icelandair og að láta sýna kynningarmyndband í afþreyingar kerfinu í sætisbökunum en ég 

tel samt sem áður að það sé góð markaðssetning. 

Mér finnst mjög mikilvægt að á heimasíðum fyrirtækjanna séu ferðirnar flokkaðar 

eftir eðli sínu og að fram komi upplýsingar um verð fyrir hverja ferð fyrir sig. Öll 

Nýsjálensku fyrirtækin gera það vel og á auðskiljanlegan hátt en ekki þau íslensku. 

Þyrluþjónustan býður upp á fimm staðlaðar ferðir en gefur aðeins upp verð á tveimur þeirra 

og á íslenska hluta heimasíðu Norðurflugs koma ekki fram þær stöðluðu ferðir sem eru í 

boði, þær koma aðeins fram á enska hluta síðunnar. Það er líkt og vefsíðurnar séu gerðar 

fyrir efnaða ferðamenn sem geta leyft sér að sérsníða ferðir eftir sínum þörfum án þess að í 

hugsa út í kostnaðinn. Þar til í fyrra var fáum bæklingum dreift sem undirstrikar það enn 
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frekar að ferðirnar séu fyrir efnað fólk en ekki meðalmanneskjur sem skipuleggja sína 

ferðir sjálfar og leita ráðlegginga í  upplýsingamiðstöðvum en ekki á ferðaskrifstofum. 

4.5 Umfjöllun 

Í ljós kom að fyrirtækin eru með mismunandi áherslur en áberandi er hversu nýsjálensku 

fyrirtækin eru sérhæfð, með ólíkar ferðir og með ólíka markhópa. Ég tel að íslensku 

fyrirtækin geti lært mjög mikið af þróaðri starfssemi nýsjálensku fyrirtækjanna enda er 

algjör óþarfi að finna upp hjólið aftur. Það kom mér skemmtilega á óvart að 

Þyrluþjónustan ætlar að bjóða upp á útsýnisferðir frá Geysi í sumar og að Norðurflug ætlar 

að bjóða upp á hvalaskoðunarferðir og combó ferð í Bláa lónið og fjórhjólaferð. Þetta er 

vissulega skref í rétta átt. Það sama má segja um samstarfið hjá Arctic Heli Skiing og 

Norðuflugi en það er sennilega ansi langt í að nýjar upplýsingar um þyrluskíðaferðir, veður 

og snjólög á Íslandi verði með sama sniði og í Nýja Sjálandi (Snow, 2010). 

Ævintýraferðamennska fer þó ört vaxandi(Bentley, Page & Laird, 2001; Bentley, Page & 

Laird, 2003; Buckley, 2007; Cater, 2004; Williams & Soutar, 2009) svo það er aldrei að 

vita nema að öll íslensku fyrirtækin bjóði upp á þyrluskíðun eftir nokkur ár. 

Ég tel að þyrluþjónusta á Íslandi í dag sé í líkingu við þyrluþjónustu á Nýja Sjálandi 

fyrir nokkrum áratugum. Erfitt er að segja til um ástæðu þess en ef til vill eiga færri 

ferðamenn, minni markaðssetning ogólíkur menningarlegur bakgrunnur stóran þátt í 

þessum gríðarlega mun á milli landanna. Í viðtalinu við Reyni Pétursson flugmann 

Þyrluþjónustunnar minnist hann að fyrra bragði á þann menningarlega mun sem er á milli 

Íslands og Nýja Sjálands. Hann talar um „jeppa menninguna“ sem er hér á landi og alla þá 

vega slóða sem eru til staðar. Hann segir jafnframt að á Nýja Sjálandi séu ekki jafn margir 

vegir og á Íslandi og því séu þyrlur beinlínis nauðsynlegar til að komast á milli 

staða.Ástæðan fyrir þessari ólíku menningu er kannski sú að náttúra hálendis Íslands var 

gerð að áfangastað og jeppaferðir hér á landi eru mjög vinsælar (Huijbens & Karl 

Benediktson, 2007). 

Ég tel að vinsældir þyrluferða á Íslandi muni aukast enn frekar þegar búið er að 

koma stöðluðu ferðunum í neytendavænna form og þær markaðssettar á réttan hátt. Mér 

finnst nauðsynlegt að stórbrotin náttúra Íslands verði markaðssett betur í tengslum við 

útsýnisflugin. Bell og Lyall (2002) leggja áherslu á að náttúruleg aðdráttaröfl og upplifanir 

í náttúru séu mikilvægar söluvörur í markaðshagkerfi ferðamennsku. Vissulega eru 



28 
 

útsýnisflug í þyrlu í boði í öðrum löndum en líkt og Bell og Lyall (2002) segja einnig þá er 

náttúran eitt af því fáa sem gefur landi sérkenni. Flestir ferðamenn sem koma til Íslands 

koma vegna náttúrunnar og öræfanna (Ferðamálastofa, 2009a) svo nokkuð er víst að 

áhuginn á náttúrunni er fyrir hendi. Ég tel því að íslensku fyrirtækin eigi að markaðssetja 

ferðirnar sem upplifun í einstakri náttúru, ekki bara fallegri náttúru. Walle (1997) segir að 

við upplifun í náttúrunni öðlist fólk persónulega innsýn, finni sig og læri hvað er mikilvægt 

í lífinu. Til dæmis er útsýnisflug yfir Skaftafell, Vatnajökul og allar hans 

jökultungurdramatísk upplifun sem gleymist seint og sama hvort fólk er sammála Walle 

eður ei þá tel ég að allir muni átta sig á því hversu litlir og máttlausir þeir eru gegn 

náttúruöflunum. 
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