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Tillaga 1 frá stjórn LH 

59. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið á Selfossi 17. og 18. október 2014, 

samþykkir að banna notkun á mélum með tunguboga og vogarafli í keppni.  

Mél teljast vera með tunguboga þegar hæðarmunur frá neðri kanti á endastykki upp í neðri 

kant á efsta hluta (miðhluta) mélanna er meiri en 0,5 sm. Öll mél með stöngum og/eða keðju 

teljast mél með vogarafli. 

 

Greinargerð 

Á 15. fundi stjórnar Landssambands hestamannafélaga 26. maí 2014 var ákveðið að fara að 

áskorun yfirdýralæknis um að banna notkun á mélum með tunguboga og vogarafli í keppni. 

Ákvörðunin er byggð á rannsóknum Sigríðar Björnsdóttur og meðhöfunda sem byggja á 

heilbrigðisskoðunum keppnishrossa frá árunum 2011 og 2012 sem sýna að slík mél eru 

afgerandi áhættuþáttur fyrir áverka á kjálkabeini í keppnishestum. Rannsóknir frá LM 2014 

staðfesta fyrri niðurstöður. 
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Tillaga 2 frá stjórn LH 

59. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið á Selfossi 17. og 18. október 2014, 

skorar á fjármálaráðherra að endurskoða skattaumhverfi hestamennskunnar með það að 

markmiði að einfalda, létta eða afnema skatta af íþróttafélögum.  

 

 

Greinargerð 

Óhemjumikið sjálfboðastarf fer fram hestamannafélögum um land allt. Það verður stöðugt 

erfiðara fyrir félög og einstaklinga að reka sig og standa undir upplbyggingu sem fylgir öflugu 

íþrótta- og æskulýðsstarfi félaganna. Því er brýnt að skoða skattalegt umhverfi þessara félaga 

og þess starfs sem þar fer fram.   
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Tillaga 3 frá stjórn LH 

59. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið á Selfossi 17. og 18. október 2014, 

samþykkir að Járningamannafélag Íslands fái aukaaðild að LH.  

 

Greinargerð 

Járningamannafélag Íslands er faglegur umsagnaraðili LH hvað varðar heilbrigði hófa og 

framkvæmd fótaskoðana í keppnum. Stjórn LH telur því eðlilegt að JÍ fái aðild að LH og þar 

með talinn rétt á þingsetu á landsþingum, hafa þar málfrelsi og tillögurétt. 

Í Lögum og reglugerðum LH, grein 1.2.3 Atkvæðisréttur á landsþingi, segir í síðustu 

málsgrein: 

Auk kjörinna fulltrúa eiga rétt á þingsetu og hafa málfrelsi og tillögurétt:  

Stjórn LH, varastjórn, framkvæmdastjóri, endurskoðandi og skoðunarmenn.  

Forseti og framkvæmdastjórn ÍSÍ. 

Formenn héraðssambanda/íþróttabandalaga. 

Formenn nefnda LH. 

Auk þess getur stjórn LH boðið öðrum aðilum þingsetu ef hún telur ástæðu til. 

 

Neðst við þessa málsgrein myndi bætast við á eftir formenn nefnda LH:  Járningamannafélag 

Íslands. 
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Tillaga 4 frá stjórn LH 

59. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið á Selfossi 17. og 18. október 2014, 

felur stjórn LH að fá Járningamannafélag Íslands til að vinna að gerð samræmdra starfsreglna  

fyrir fótaskoðunarmenn og jafnframt að mennta fótaskoðunarmenn á mótum innan LH.  

 

Greinargerð 

Nauðsynlegt er að koma á samræmdum starfsreglum fyrir fótaskoðunarmenn til þess að allir 

hestar verði metnir út frá sömu forsendum á öllum mótum innan LH.  

Samhliða þessum starfsreglum yrðu fótaskoðunarmenn menntaðir til starfa á þessum 

mótum og munu þá starfa undir stjórn yfirdómara samhliða dómurum mótsins. JÍ myndi 

skilgreina hæfniskröfur sem gera skal til fótaskoðunarmanna, skipuleggja og standa fyrir 

námskeiðum fyrir verðandi fótaskoðunarmenn.  

Tekið skal fram að þetta þarf ekki að auka kostnað á mótum, hestamannafélög geta sent 

menn á þessi námskeið og haft þá á sínum snærum og fengið þá til vinnu á mótum á 

félagslegum grunni eins og tíðkast hefur hingað til. 
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Tillaga 5 frá stjórn LH 

59. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið á Selfossi 17. og 18. október 2014, 

hvetur hestamannafélögin að standa vörð um reiðvegi þegar fjallað er um skipulagsmál 

sveitarfélaga. 

 

Greinargerð 

Hestamenn verða að standa vörð um rétt sinn til að ferðast um landið með því að tryggja að 

tillit sé tekið til þeirra þegar fjallað er um skipulagsmál viðkomandi svæða.  
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Tillaga 6 frá stjórn LH 

59. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið á Selfossi 17. og 18. október 2014, 

leggur til að keppnisdagar á Íslandsmóti fullorðinna verði þannig: á Landsmótsári endi mótið 

á þriðju helgi júlímánaðar en á heimsmeistaramótsári endi mótið á fyrstu helgi júlímánaðar. 

Keppnisdagar á Íslandsmóti yngri flokka verði frjálsir.  

 

Greinargerð 

Telur stjórn LH að þetta auki vægi Íslandsmótanna og einfaldi skipulagningu þeirra fyrir 

mótshaldara/hestamannafélögin. Þá mun þetta auðvelda allan undirbúning landsliðsins fyrir 

Norðurlanda- og Heimsmeistaramót.  

 

 

ATHS: við þessa tillögu hefur komið ein athugasemd og snýr hún að dagsetningu mótsins á 

heimsmeistaramótsári, þar sem hún stangast á við dagsetningu fjórðungsmóta. Einnig var 

gerð athugasemd við það að ekki skuli vera föst dagsetning á Íslandsmóti yngri flokka. 
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Tillaga 7 frá stjórn LH 

59. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið á Selfossi 17. og 18. október 2014, 

samþykkir eftirfarandi tillögu til breytingar á grein 1.2.2 í Lögum og reglum LH:  

Lagt er til að frestur til að skila inn tillögum fyrir Landsþing LH verði færður niður úr 8 vikum í 

4 vikur.  

Grein 1.2.2, 5. Málsgrein í Lögum og reglum LH  breytist úr: „Málefni sem sambandsaðilar 

óska eftir að tekin verði fyrir á þinginu, skulu tilkynnt stjórn LH minnst 8 vikum fyrir þingið“  

í:  „Málefni sem sambandsaðilar óska eftir að tekin verði fyrir á þinginu, skulu tilkynnt stjórn 

LH minnst 4  vikum fyrir þingið“. 

 

Greinargerð 

Þessi lagabreyting er hugsuð sem hagræðing fyrir félagsmenn hestamannafélaganna. Oft á 

tíðum er félagsstarfið ekki komið í fullan gang eftir sumarið þegar tími er kominn til að skila 

inn tillögum vegna landsþings LH. Teljast 4 vikur vera nægjanlegur tími til fyrir skrifstofu að 

vinna úr gögnum, sem og fulltrúum að kynna sér þær tillögur sem liggja fyrir þinginu.  

Aðrar málsgreinar lagagreinarinnar haldast óbreyttar. 
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Tillaga 8 frá stjórn LH 

59. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið á Selfossi 17. og 18. október 2014, 

skorar á Fagráð í hrossarækt að skipa nefnd með fulltrúum frá LH og öðrum hagsmunaaðilum 

í hestamennsku, til að skoða hvort ekki sé rétt að leyfa eingöngu einfaldasta beislabúnað við 

sýningar kynbótahrossa.  

 

Greinargerð 

Það hlýtur að vera nauðsynlegt að hafa beislabúnað þann sem settur er upp í kynbótahross á 

sýningum eins einfaldan og hægt er, til samræmis við þann fótabúnað sem leyfður er á  

sýningum. Þannig ættu dómarar og áhorfendur auðveldara með að átta sig á geðslagi, vilja 

og gangupplagi hrossanna.  
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Tillaga 9 frá stjórn LH 

59. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið á Selfossi 17. og 18. október 2014, 

skorar á ríkisstjórn Íslands að sjá til þes að fjárframlög til reiðvegagerðar á Íslandi verði aukin.  

 

Greinargerð 

Á undanförnum árum hefur hestatengd ferðaþjónusta aukist stórlega og þar með álag á 

reiðvegakerfi Vegagerðarinnar og hestamannafélaganna í landinu. Á sama tíma og tekjur 

ríkisins hafa stóreflst, hafa fjárframlög  til reiðvegagerðar dregist saman. Þetta aukna álag á 

reiðvegakerfið, hefur valdið skemmdum á reiðvegum um vinsæla ferðamannastaði sem aftur 

hafa kallað á umræðu um lokun vegna þessa aukna álags á viðkomandi svæði.  

Skorar því 59. Landsþing Landssambands hestamannafélaga á ríkisstjórnina að taka höndum 

saman með hestamönnum og standa vörð um að hægt verði um ókomna tíð að njóta 

íslenskrar náttúru á hestbaki.   
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Tillaga 10 frá stjórn LH 

59. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið á Selfossi 17. og 18. október 2014,  

samþykkir að skora á  atvinnu- og nýsköpunarráðherra að beita sér fyrir breytingu á 

reglugerð við val fulltrúa í Fagráð í hrossarækt með þeim hætti að í Fagráð í hrossarækt geti 

LH tilnefnt  fulltrúa til jafnræðis við aðra án þess að þeir séu lögbýlingar eða þurfi samþykki 

annara hagsmunaaðila. 

Greinargerð 

Frá stofnun LH hefur það verið einn megintilgangur LH að standa vörð um ræktun íslenska 

hestsins eins og fram kemur í lögum LH nr.1.1.2 Tilgangur og markmið. 

Allt frá því að LH var stofnað hefur verið órofa samstarf  LH og BÍ um ræktun íslenska hestsins 

og mótahald því starfi til framdráttar sem hefur verið að mestu farsælt  og góður árangur 

náðst á mörgum sviðum. 

Með stofnun fagráða í kynbótastarf  viðkomandi búfjarkynja átti að færa valdið nær þeim 

sem þessa ræktun stunda.  Í ræktun íslenska hestsins mistókst þetta að hluta þar sem 

reglugerðin hindrar aðra en lögbýlinga (starfandi bændur) í að sitja í Fagráði í hrossarækt 

þrátt fyrir að meirihluti þeirra sem stunda ræktun á íslenska hestinum séu þéttbýlisbúar án 

lögbýlisréttar, og því ekki gjaldgengir í Fagráð í hrossarækt.  Tilgangur þessara reglugerðar 

átti ekki að hindra þá, sem samkvæmt lögum mega halda hesta og rækta í þéttbýli, að koma 

að Fagráði í hrossarækt.  Hvetur því 59. Landsþing ráðherra til að laga þessa reglugerð þannig 

að tilgangur Fagráðs í hrossarækt sé sá sem til var stofnað en ekki öfugt.  
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