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Mætt voru: Sveinn Steinarsson, Svanborg Magnúsdóttir, Birna Hauksdóttir, Jónas Vigfússon, Magnús 

Jósefsson, Elvar Logi Friðriksson, Jón Bjarni Þorvarðarson, Eysteinn Leifsson og Hallveig Fróðadóttir 

sem ritaði fundargerð. Jelena Ohm og Kristinn Hugason mættu á fundin með sín erindi. 

Sveinn setti fundinn og bauð Jelenu Ohm velkomna til að kynna Markaðsverkefnið. 

Jelena fór yfir þróunina hingað til og sagði frá fyrirhuguðum kynningarfundi 20.apríl og hvatti 

fundarmenn til að láta vita af þeim fundi á sínu svæði.  

Sveinn greindi frá því að allvel gengi að afla mótframlaga frá hagsmunaaðilum á móti framlagi 

ríkissins en eins og kynnt hefur verið þá mun ríkið leggja verkefninu Horses of Iceland allt að 

25.000.000 – á ári í 4. ár.   

 

2. Starf deildanna  

Svanborg-  segir dalamenn taka stóðhesta á leigu fyrir sína félagsmenn og að ágæt notkun sé á þeim 

hestum. 

Birna – stóðhestahald félagsins á undanhaldi -  

Jónas – sagði ákveðna tilvistarkreppa í þeirra félagi, stefnt er á að ræða hvort leggja eigi niður 

aðildarfélagið og ganga beint í FHB. Ekki er lengur leyft að nota þeirra kynbótavöll þrátt fyrir mikla og 

góða uppbyggingu, og verið að koma öllum kynbótasýningum í þéttbýlið. Spurning hvort sameina eigi 

aðildarfélögin, eða halda þeim 5 aðildarfélögum sem nú eru og He-Eyf- og Þing yrði þá regnhlífin yfir 

þeim. Fjárhagsstaðan er komin réttu megin við núllið. 

Sigríkur – góð staða hjá Hrsb Suðurlands, stóðhestahald á undanhaldi, hafa lagt árherslu á 

fræðslufundi ásamt því að kalla til fólk til að vinna með þeim að hinum ýmsu málefnum sem og 

pallborðsumræður um t.d. skeið, þ.e. hvernig viljum við sjá skeið. Þessar umræður hafa vakið mikinn 

áhuga félagsmanna.  Framundan er sýningin Ræktun. 

Magnús – hestamennskan og áhugi á ræktun á undanhaldi á sínu svæði A- hún og áhuginn fer 

dvínandi.  Meira orðið um að heimafolar séu notaðir. Samtökin eiga og reka reiðhöllina á Blönduósi 

og sá rekstur gengur vel og vekur bjartsýni um framtíðina. 

Elvar Logi – segir að þó nokkuð að gerast hjá þeim í V – hún og mikill áhugi . 

Jón Bjarni – hestamennska á uppleið hjá þeim á Snæfelsnesi en hrossaræktin á undanhaldi. Vakning í 

sportinu og reiðhallirnar eru að skila sínu í auknu starfi og áhuga. Flokkaskipt keppni er líka að auka 

áhugann. 

Ágætar umræður voru um hvernig mætti efla mætti áhugann og  hvað FHB geti gert til í því sambandi 

og nefnt var í því sambandi að auka  samvinnu við ábyrðarsvið hrossaræktar hjá RML.  

 

3. Greining á viðhaldsþörf hrossastofnsins 

Sveinn greindi frá því að sótt hafi verið um styrk í Þróunarsjóð hestamennskunnar  vegna verkefnis á 

svið markaðsrannsóknar en eins og rætt hefur verið þá þurfum við að hafa upplýngar á hverjum tíma 



um hvernig markaðurinn er bæði heima og erlendis.Ekki liggur fyrir hvort verkefnið verði styrkt en 

vonir standa til þess að verkefnið hefjist á þessu ári. 

 

4. fundur með MAST og hestaferðaþjónustuaðilum 

Formaður greindi frá fundi sem haldinn var hestaferðaaðilum í Guðmundarstofu í Víðidal. Þessi 

fundur var haldin í samvinnu við Mast og var megin fundarefnið að ræða velferð, aðbúnað og notkun 

á hestaleiguhestum. Rætt um með hvaða hætti samskipti og eftirlit af hálfu Mast og félagskerfissins 

væri best fyrir komið og voru ágætar umræður um það. Fundarmenn greindu frá sínum aðstæðum og 

einnig frá sínum áhyggjum vegna ört stækkandi atvinnugrein sem hestafeerðaþjónusta er. Rætt um 

hvernig hægt væri að halda utanum notkun á hestunum m.t.t daglegrar notkunar og fría sem 

hestarnir verða skilyrðislaust að fá. Þessi fundur með hestferðaaðlium var mikilvægur og er stefnt að 

framhaldsfundi með haustinu.  

Ágæt umræða ver um þennan lið enda finnst mönnum einboðið að þessi mikilvæga starfsgrein búi 

sér til umhverfi og reglur sem sómi verði af. Umhverfi sem kynni hestinn og notkun hans með 

jákvæðum áhugaverðum hætti. 

6. Fjöldi kynbótahrossa á næsta Landsmóti 

Búið er að ákveða fjölda kynbóta hrossa, og fækkar þeim frá fyrra LM. Fundarmenn ekki sáttir við 

þessa breytingu. Magnús telur að þetta verið til þess að kynbótasýningarnar verði einungis fyrir 

elítuna en ekki fyrir almenning eins og þetta á að vera. Verið er að stórfækka líka áhorfendum því 

hverju hrossi fylgir alltaf e-r fjöldi fólks. Sveinn: þetta var niðurstaðan varðandi að fækka hrossum, hin 

leiðin var að hækka lágmörkin en þessi leið var talin betri. Varðandi það að sleppa sunnudeginum þá 

reynir á það núna hvort sú ákvörðun hafi verið rétt. Svipaður fjöldi er enn í yngri flokkunum og var á 

síðasta móti en fækkunin ætti að vera hlutfallslega mest í eldri flokkunum. Umræður sköpuðust um 

Landsmótin bæði hvað varðar aðbúnað hrossa og manna.  

 

7. Sýningargjald 

Sveinn: sýningargjaldið fyrir kynbótahross á LM hefur verið ákveðið 11.500 + vsk - 

 

8. Haustfundaferð 

Sveinn og Þorvaldur stefna á að vera á ferðinni á svipuðum tíma og síðast ár og leist fundarmönnum 

vel á tímasetningarnar. Dæmi voru um að settar væru foldasýningar í tengslum við fundi þeirra og 

kom það mjög vel út.  

 

11. önnur mál 

Sæðingarreglugerð – verið er að vinna í reglugerð og hefur Fagráð fengið drögin til umfjöllunar og 

bætt við athugasemdum. Sveinn – þetta er fyrsta skrefið þ.e. að herða reglur varðandi heilbrigði 

stóðhesta í sæðingum og næsta skref væri þá að herða reglurnar líka varðandi þá stóðhesta sem 

notaðir eru í hólfum. Sigríkur – vandamálahestar ræktast sjálfkrafa út og því spurning hvort herða 

þurfi reglurnar. Sveinn:  Nauðsynlegt er að herða skilyrði um sæðingar. Jónas: eru e-r reglur um út- 



eða innflutning á sæði ? Sveinn: reglur liggja fyrst og fremst hjá móttökulandinu en þar eru gerðar 

kröfur varðandi innfluttningsskylyrði sem útflutningslöndin þurfa að uppfylla. 

Sveinn - þurfum að taka upp umræðuna um heilbrigðiskröfur stóðhesta, sem notaðir eru í sæðingum, 

á aðalfundinum í haust. Sigríkur: verðum að tryggja að það sem talið er galli sé það í raun, og það séu 

þá rannsóknir til sem staðfesti það. Sveinn – kannski vantar kynningu á því hvað t.d. rautt T þýðir í 

WF. Einnig er spurning hvort ekki þurfi að setja vinnureglur um að stóðhesthaldarar skili inn skýrslum 

varðandi hryssufjölda, lengd gagnmála, fengnar hryssur, geldar og þess háttar.  

 

Matarhlé 

 

5. Greining á möguleikum samstarfs milli LH og FHB 

Kristinn Hugason mætti á fundinn og greindi frá stöðu sinnar vinnu, sem er á lokametrunum. Kristinn 

hefur hitt á stjórnir beggja félaganna sem og félags tamningamanna, greint starfsemi þeirra og 

skoðað hvort sameining sé raunhæf og hvernig hún yrði þá framkvæmd og hver hagur hvers aðila yrði 

í samstarfi bæði innanlands sem og á alþjóðavettvangi. Kristinn fór yfir söguna og nefndi að  LH 

sameinaðist á sínum tíma HÍS og komst þannig inn í ÍSÍ, og samtök hrossabænda sameinuðust 

hrossaræktarsamböndunum og urðu að FHB. Fór yfir lagagrunn félaganna til að gera úttekt á 

starfseminni. Lög FHB eru einföld en LH og FT eru flóknari og þurfa breytingatillögur að vera lagðar 

fyrir 2 aðalfundi hjá þeim félögum til að þær öðlist gildi.  

Skoða þarf tekjumöguleika sameinaðra samtaka. Kristinn ræddi um mögulegar auknar tekjur í auknu 

samstarfi eða sameiningu og bennti á í því sambandi að erlendis skili tekjur af veðbönkum í kringum 

kappreiðar miklum tekjum og sem fjarmagni margt í kringum félagsstarfið. Tekjustreymi er 

nauðsynlegt til að halda úti starfsemi sem og rannsóknarverkefnum sem nauðsynleg eru í svona 

samtökum.  

Ræddi Kristinn að möguleg tillaga að samstarfi væri að stofan heildarsamtök sem væru deildarskipt: 

ræktun, keppni, frístundahestamennska. Hver deild hefði n.k. starfstjórn. Lagt yrði upp með 3 

starfsmenn til að byrja með; framkvæmdastjórn, fulltrúi og fjármálastjóri. Ágætar umræður voru um 

erindi Kristins og verður áhugavert að kynna þær og skoða frekar. 

Rætt var um að mögulegar sviðsmyndir á samstarfi verði hugsaðar og eins að hugmyndir verði setti í 

skipuritsform til að hægt sé að átta sig betur á innihaldinu. 

Kristni þakkað fyrir sína vinnu og sitt erindi. 

Fleira ekki gert á fundinum. 

Sveinn þakkaði fundarmönnum góðan fund og sleit fundi 

 

 


