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Öryggisnefnd LH 

 Öryggisnefnd LH er ætlað það hlutverk að fara 
yfir helstu atriði er snúa að öryggismálum sem 
tengjast íslenska hestinum á öllum sviðum.   

 Öryggisnefnd LH:  
◦ Einar Öder Magnússon 

◦ Halla Kjartansdóttir 

◦ Kristjana Samper 

◦ Ragnhildur Helgadóttir 

◦ Sigríður M. Björgvinsdóttir 

◦ Sæunn Ósk Kjartansdóttir 

◦ Þórir Björn Kolbeinsson 

Heimasíða: http://www.lhhestar.is/is/um-
lh/nefndir/oryggisnefnd 
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Öryggisnefnd LH 

 Nefndin tók til starfa í mars 2013 

 5 fundir á tímabilinu og ótal óformlegir 

fundir á netmiðlum  

 Viðfangsefni: Afmörkun verkefna enda 

viðfangsefnið víðfemt  

 Forgangsröðun nefndar:  

◦ Að taka fyrir brýnustu öryggismálefnin í 

daglegu starfi hestamanna  



Brýn verkefni nú í gangi  

1.  Tékklisti um öryggismál í 

hesthúsahverfum fyrir öryggisfulltrúa 

eða –nefndir innan hestamannafélaga. 

2.   Endurskinsnotkun – endurskin og 

öryggi með í jólapakkann.  

 



Hesthúsahverfi –  

nokkrar leiðir til að bæta öryggi 

Lagt er til að hvert félag komi á laggirnar 
umhverfisnefnd/öryggisnefnd til að stuðla að 
bættu öryggi í umhverfi t.d. með því að: 

◦ Hirða gamlar girðingar, rafgirðinga”druslur”, 
plastpoka og annað rusl sem getur flækst í 
fótum eða fælt hross. 

◦ Merkja vel girðingastög ef þau eru á 
reiðleiðum. 

◦ Útgangur hesthúsa sé ekki beint út á götu 

◦ Fylgja eftir að lausaganga hunda sé bönnuð  

◦ Fækka ristahliðum  

 



Hesthúsahverfi –  

nokkrar leiðir til að bæta öryggi 

◦ Koma fyrir hraðatakmörkunum á vegum í 
hesthúsahverfum.  

◦ Hafa góða og rétt staðsetta lýsingu í 
hesthúsahverfum og á reiðvegum.  

◦ Auðvelt sé að rata um hesthúsahverfin fyrir 
sjúkrabíla og slökkviliðsbíla (yfirlitskort) 

◦ Vegfarendur sé gert viðvart með merkingum 
um mögulega hestaumferð . 

◦ Endurskoða nærumhverfi hesthúsahverfa og 
reiðstíga með öryggi í fyrirrúmi. 



Hesthúsahverfi –  

nokkrar leiðir til að bæta öryggi 
 Minna á öryggi með skiltum: 

 Aksturstakmarkanir  

 Sýnið aðgætni! Hér eru ungir knapar og 
hestar á ferð. 

 Munið endurskinsmerkin! 

 Munið hjálmana! 

 Benda ökumönnum á staði þar sem 
þveranir eru algengar yfir vegi, jafnvel 
setja hraðahindranir við þveranir. 

 



„Öryggi með í jólapakka 

hestamannsins“ 

- Endurskinsmerkjapakkar með eða án 

vesta verða til sölu í hestavörubúðum 

fyrir jólin. 
- Sérstaklega valdir fyrir hestafólk og á góðu verði. 

- Einföld og nýtileg endurskinsmerki og vesti. 

- Einfaldar jólagjafakaup fyrir ættingja og vini sem vilja 

bæta við öryggi í jólapakkann fyrir sína nánustu. 

 

http://www.dynjandi.is/static/mos/Barnavesti.jpg


Pakki 1 án vestis – tvær útfærslur 

Hægt er að festa á að hausti og hafa yfir veturinn,  

margir eiga vesti og endurskinsmerki fyrir fætur á 

hestum. 

2 x smelluendurskin sem 

hægt er að setja á jakka 

eða í tagl 

4 x lítil sem festast utan 

um ístöð og nasamúl 

beggja megin 



Pakki 1 með vesti 

Endurskinsvestin í 

pökkunum eru rennd með 

vösum fyrir fullorðna en 

barnavestin eru með 

frönskum rennilás 



Pakki 2 – tvær útfærslur 

4 x lítil sem festast utan 

um ístöð og nasamúl 

beggja megin 

4 x smelluendurskin sem 

hægt er að setja á jakka, í 

tagl eða fax 

2 x endurskin með fóðri á 

fætur 



Pakki 2 með vesti 



Verum öll til fyrirmyndar! 

 Höfum fengið til liðs við okkur ýmsa góða 
aðila þ.e 
◦ Boett og Dynjandi 

◦ Frábærar fyrirmyndir,  þau Sylvíu 
Sigurbjörnsdóttur og Árna Björn Pálsson.  

◦ Ljósmyndastofa Suðurlands styrkir okkur með 
ljósmyndun. 

◦ VÍS mun veita liðstyrk í herferðinni. 

◦ Vonum að hestavöruverslanir og hestafólk um allt 
land taki vel í átakið 
 Verum öll góðar fyrirmyndir með endurskin á hestbaki, 

bæði á okkur,  börnum, hestum (og auðvitað hundunum 
líka ). 



Næstu verkefni 

 3. Erfiðar ákvarðanir – greinarskrif og umræður 

 4. Hættur í hesthúsum, öruggur útbúnaður o.fl. 

 5. Upplýsingabæklingur fyrir þá sem eru að byrja í 
hestamennsku. 

 6. Franska kerfið – kerfi til þess að meta hesta og 
knapa. 

 7. Fyrstu hjálpar námskeið fyrir hestamannafélög – 
sjúkrapakkar í hesthúsum. 

 8. Halda annað öryggisnámsskeið fyrir hestamenn. 

 9. Öryggi í reiðskólum og aðila í ferðaþjónustu 
tengdri hestum. 

 10. Bæklingur um öryggi í hestaferðum. 



Samstarf – allra hagur 

 Vera með lista yfir hestavörubúðir 

 Fá hestamannafélög í samstarf við okkur 

 Vera með lista yfir öryggisfulltrúa eða 

nefndir innan hestamannafélaga 

 Láta fréttast og berast sem víðast 

 Facebook og aðrir miðlar 

 



Samstarf – allra hagur 

 Öryggisnefnd  

 Tryggingafélög 

 Hestamannafélög 

 LBHÍ og Hólar 

 Reiðskólar 

 Hestaleigur  

 Ferðamálastofa 

   og fl.  



Takk fyrir!  


