Folöldin ganga undir mæðrum sínum fyrstu mánuðina, stundum lengur, en sum eru tekin á hús sinn fyrsta vetur. Næsta vor er tryppunum svo yfirleitt sleppt í stóð
og þar læra þau að umgangast önnur hross í hópnum og finna

Þetta uppeldi, að ala hrossin í stóðum sem ganga frjáls í víðáttunni, er grundvallarþáttur í að móta
skapgerð þeirra og einstaklingseinkenni.

STÓÐIÐ

sinn stað í virðingarstiganum. Á sumrin gæða þau sér á grænu grasinu, en á veturna þarf að gefa þeim
hey og sjá til þess að þau hafi aðgang að skjóli. Hægt er að halda íslenska hesta utandyra allan ársins
hring ef vel er hugsað um þá. Hestar sem eru í notkun og reið ættu þó að vera á húsi þann tíma sem
kaldara er í veðri. Sumstaðar á Norðurlandi eru hross enn rekin á afrétt á sumrin og haustin. Í
september og október er þeim smalað og þau rekin heim í rétt þar sem bændur sækja stóð sín og reka
heim á bæ. Þetta uppeldi, að ala hrossin í stóðum sem ganga frjáls í víðáttunni, er grundvallarþáttur í
að móta skapgerð þeirra og einstaklingseinkenni. Þessi hross bera virðingu fyrir manninum enda hafa
þau aðeins verið meðhöndluð takmarkað þegar þau fá ormalyf eða hófar eru klipptir og þau læra að
haga sér innan stóðsins. Útkoman er lifandi og viljugur hestur sem ber virðingu fyrir knapa sínum.
Landslagið og náttúran móta fótvissan og vöðvastæltan hest, sem hertur hefur verið af óblíðri veðráttu
og víðáttu Íslands.

Vegna innflutningsbannsins og landfræðilegrar legu Íslands hefur íslenski hesturinn sloppið við flesta
sjúkdóma er hrjáð geta hesta í öðrum löndum. Allur innflutningur á búfénaði er bannaður á Íslandi, en
leyfilegt er að flytja inn ketti og hunda, sem þó þurfa að vera í nokkrar vikur í sóttkví áður en nýir eigendur
taka við þeim. Innflutningur á notuðum reiðtygjum, reiðfatnaði eða öðru sem notað er í kringum hross er
stranglega bannaður, nema búið sé að sótthreinsa

Slík ferð er ógleymanleg upplifun þar sem
hesturinn tengist náttúrunni og rennur saman
við landslagið, klífur fjöll og veður fljót,
hleypur um víðáttuna eða rennur ljúflega á
tölti inn í bjarta íslenska sumarnótt.

hann að fullu í samræmi við lög og reglur. Mikilvægt er að verja heilbrigði íslensks
búfjár og því ættu íslenskir ferðamenn sem komast í snertingu við búfénað erlendis
að kynna sér sóttvarnarreglur og þvo og sótthreinsa allan fatnað áður en snúið er
heim aftur.
Meira en hundrað þúsund íslenska hesta er að finna utan Íslands, flesta í Þýskalandi
og í Skandinavíu. Fjöldi íslenskra hesta sem fæddir eru

erlendis eða hafa verið fluttir út frá Íslandi er nú meiri en fjöldi hrossa í upprunalandinu sjálfu, sem
er á bilinu sjötíu til áttatíu þúsund hross. Auknar vinsældir íslenska hestsins hafa gert hrossaræktina að
verðmætri atvinnugrein og aukið kraftinn í íslenskum landbúnaði.
Samfélag hestamanna á Íslandi er á margan hátt ólíkt því sem tíðkast annars staðar. Hestaeigendur í þéttbýli
eiga yfirleitt sín eigin hesthús í hesthúsahverfum innan eða rétt utan við sitt bæjarfélag. Hverju hesthúsahverfi
fylgir yfirleitt hestamannafélag og stærstu félögin eru með 500 – 1000 félagsmenn. Hestarnir eru yfirleitt á
húsi frá því í desember og fram í júní og fara þá á sumarbeit. Margir nota sumarið þó til útreiða, en flest
reiðhross á Íslandi eiga frí á haustin. Tamningamenn nota þó oft tækifærið og vinna við frumtamningar á
haustin og sumir þjálfa hross allan ársins hring. Mikið af ferðamönnum kemur til landsins til að ferðast á
hestbaki um óspillta náttúru Íslands. Slík ferð er ógleymanleg upplifun þar sem hesturinn tengist náttúrunni
og rennur saman við landslagið, klífur fjöll og veður fljót, hleypur um víðáttuna eða rennur ljúflega á tölti
inn í bjarta íslenska sumarnótt.
Keppnistímabilið hefst í febrúar og stendur yfirleitt fram í
september. Keppni í hestaíþróttum nýtur vaxandi vinsælda
og

keppt er í margs konar greinum. Tvær aðalgerðir keppni eru
stundaðar á Íslandi, þ.e. íþróttakeppni og svokölluð
gæðingakeppni. Í íþróttakeppninni er aðaláherslan lögð á
reiðmennsku og samspil

Í

íþróttakeppni er aðaláherslan lögð á
reiðmennsku og samspil knapa og hests, en

í gæðingakeppni er það fas og framganga hestsins sem ræður mestu.

knapa og hests, en í gæðingakeppninni er það fas og framganga hestsins sem ræður mestu. Margar
mismunandi keppnisgreinar eru í boði, t.d. töltkeppni, fjórgangur, fimmgangur, gæðingaskeið og

KEPPNI

skeiðkappreiðar. Einnig njóta frjálslegri keppnir s.s. vetrarleikar og firmakeppnir vinsælda, auk þess
sem sífellt fleiri prófa að keppa á ís að vetri til. Íslenskir hestar hafa líka verið notaðir til keppni í
annars konar greinum s.s. í hindrunarstökki og í fimiæfingakeppnum og getur íslenski hesturinn vel
tekið þátt í slíku.
Kynbótahross eru metin á sérstökum kynbótasýningum. Þar eru þau eru annars vegar dæmd með tilliti
til byggingar sinnar og líkamsgerðar og hins vegar með tilliti til hæfileika sinna og ganglags.
Framtíðarræktunargripir eru oft metnir með svokölluðu kynbótamati, BLUP, sem er tölfræðilegur
útreikningur sem metur líkur á kynbótagildi viðkomandi hross, með tilliti til ættar og afkasta forfeðra.
Íslenskir hestar eru skráðir í alþjóðlegan gagnagrunn, WorldFengur, á vegum Bændasamtaka Íslands
og þar má skoða ættir, kynbótadóma, ljósmyndir og fleira.

EINSTAKUR

Íslenski hesturinn er svo sannarlega Íslenski hesturinn er einstakur – hreinræktaður

og náttúrulegur, gáfaður, góðlyndur, fjöleinangraður langt norður í Atlantshafi. hæfur og fallegur. Hann

HESTUR

Hann elst upp í landi þar sem loftið er er skrautlegasti hestur

tært og landslagið stórfenglegt, í frjálsræði í heimi þegar kemur stóðlífsins sem mótar hann og gerir

litafjölbreytni því í

að

hann hugrakkan og sjálfstæðan. Íslenski íslenska

hestastofninum má finna yfir 40 liti og 100
hesturinn skipar stóran sess í hugum litaafbrigði.
þjóðarinnar og hann er sýnilegur í listum

og menningu í gegnum söguna alla. Hann hefur verið hreinræktaður í þúsund ár,

meðhöndlaður af virðingu og lyft á efsta stall með markvissri ræktun og stefnumótun.
Hann á sérstakan stað í hjörtum Íslendinga.
Íslenski hesturinn er gáfaður, góðlyndur, fjölhæfur og fallegur. Hann er skrautlegasti
hestur í heimi þegar kemur að litafjölbreytni því í íslenska hestastofninum má finna yfir
40 liti og 100 litaafbrigði. Ólíkt öðrum kynjum býr hann yfir fimm gangtegundum, þar á
meðal hinu magnaða tölti. Hann er sterkur og ákveðinn, viljugur og geðgóður. Það er
nánast óþekkt á Íslandi í dag að hestar bíti eða slái og slík hross eru aldrei notuð til
ræktunar. Íslenski hesturinn er sjálfsöruggur, óhræddur í umferð og fljótur að læra.
Íslenski hesturinn er sannarlega hestur fyrir alla, enda njóta heilu fjölskyldurnar hans
saman og kynslóðabilið er ekkert.

