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Starfslýsing fyrir reiðveganefndir landssvæða. 
 

 

 

 

1. Landinu skal skipt í sjö svæði og reiðveganefndir skipaðar á hverju þeirra. 

 

2. Reiðveganefndirnar skulu skipaðar fulltrúa frá hverju hestamannafélagi innan hvers 

svæðis. 

 

3. Reiðveganefndirnar velja sér formann og varaformann 

 

4. Reiðvega- og samgöngunefnd LH skal skipuð formönnum reiðveganefnda hvers svæðis. 

 

5. Stjórn LH skipar formann og varaformann Reiðvega- og samgöngunefndar 

 

6. Reiðveganefndirnar sækja um reiðvegafé ár hvert til LH. 

 

7. Reiðveganefndirnar vinna að framkvæmdaáætlun reiðvega á sínu svæði til a.m.k. fjögurra 

ára í senn. 

 

8. Reiðveganefndirnar skulu skila inn framkvæmdaskýrslu ár hvert til skrifstofu LH um 

þegar unnin verk og gera grein fyrir úthlutuðu fjármagni til reiðvegagerðar innan síns 

svæðis.  

 

9. Reiðveganefndir sem trassa að skila inn framkvæmdaskýrslum og greinargerð vegna 

reiðvegaframkvæmda eiga á hættu að vera ekki með við næstu úthlutun reiðvegafjár. 

 

10. Reiðveganefndirnar leitast við að efla tengsl við Vegagerðina, funda a.m.k. einu sinni á ári  

með forsvarsmönnum Vegagerðarinnar á viðkomandi svæðum. 

 

11. Reiðveganefndirnar kynna sér framkvæmdaáætlanir Vegagerðarinnar í sínu umdæmi og 

bregðast við þeim eftir sem við á. 

 

12. Reiðveganefndirnar kynna Vegagerðinni sínar reiðvegaáætlanir. 

 

13. Reiðveganefndirnar skulu fylgjast vel með skipulagsmálum í sínu umdæmi og gera 

viðeigandi athugasemdir á vinnslustigi skipulags, er varðar reiðvegi, reiðleiðir eða 

áningahólf. 

 

14. Hestamannafélögum sem kjósa að vera utan samstarfs reiðveganefndanna skulu ekki 

útilokuð frá að sækja um reiðvegafé á sitt starfssvæði. 
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Landmannalaugar, Jökulgil. 

Ljósm. HHH. 

 

REIÐVEGA- OG SAMGÖNGUNEFND LH. 

 

Reiðvega- og samgöngunefnd LH skipa formenn svæðisbundnu reiðveganefndanna ásamt 

formanni skipuðum af LH, þessi skipa nefndina árið 2022. 

 

Nöfn:        Tölvupóstföng:   Símar: 

 

Hákon Hákonarson formaður     hakon@tryggir.is    825 0050 

Sæmundur Eiríksson SV svæði varaform.   klopp@simnet.is   699 7747 

Einar Á. Sæmundsen  Suðursvæði 1      einar@thingvellir.is   891 6764 

Kristín Bjarnadóttir  Suðursvæði 2    vegghamar@internet.is  776 7846 

Guðlaugur Antonsson  Vestursvæði      gudlaugur.antonsson@mast.is 858 0857 

Kristján Þorbjörnsson N.V.svæði    krgilsst@simnet.is    892 1713 

Örn Viðar Birgisson N.A. svæði    ornvidarbirgisson@gmail.com  844 1045 

Magnús Skúlason  Austursvæði    maggggi@gmail.com        899 7006 

 

   

❖  

Reiðvega- og samgöngunefnd LH: 

Störf  Reiðvega- og samgöngunefndar fóru að taka á sig eðlilega mynd þegar leið að vori 2022 

eftir sóttvarnatakmarkanir tveggja síðustu ára. Auka fjárveiting til reiðvega sem innviðaráðherra 

gaf vilyrði um gekk eftir, samtals 100.0 m.kr. 50.0 m.kr. hvort ár 2021 og 2022 sem bættust við 

þær 75.0 m.kr. sem eru til reiðvega samkvæmt samgönguáætlunum eða 125.0 m.kr. hvort ár. 

Formaður LH ásamt formanni Reiðveganefndar áttu fund með innviðaráðherra þann 8. sept. sl.  

um m.a. aukið framlag fjármuna til reiðvega. Ráðherra tók vel í málaleitan LH manna og ætlar 

að setja saman nefnd sem færi yfir umsóknir hestamannafélaganna síðastliðin ár. Nefndin skili 

tillögum til ráðherra um hækkun fjárveitinga til lengri tíma. Nokkrir fundir voru haldnir með 

Vegagerðinni vegna nýs samkomulags um gerð reiðfærrar leiðar þegar stofn-, tengi- og 

landsvegir eru lagðir bundnu slitlagi, samkomulag sem var undirritað 06.04.2022. Eldra 

samkomulag frá 07.05.1982 féll um leið úr gildi. 

Halldór H. Halldórsson fyrrverandi formaður Ferða- og samgöngunefndar LH hefur verið 

Reiðveganefndinni innan handar með nokkur verkefni m.a. við gerð fyrrgreinds samkomulags 

við Vegagerðina. Einnig ásamt Sæmundi Eiríkssyni verið fulltrúar LH við uppfærslu og 

endurritun reiðvegahandbókarinnar ,,Reiðstígar gerð og uppbygging“. Það verkefni hefur staðið 
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yfir í um tvö ár í samstarfi við Vegagerðina. Reiðstígar gerð- og uppbygging er sem fyrr segir 

uppfærð netútgáfa af Reiðvegahandbókinni og er leiðbeiningarit um uppbyggingu reiðstíga. Afar 

auðvelt er að tengjast ýmsum ýtarupplýsingum um atriði sem varða reiðstíga úr netútgáfunni t.d. 

allt er varðar skipulagsmál, lög, reglugerðir ofl. atriði er að gagni koma við reiðstígagerðina með 

því að haka á viðkomandi tengla sem þar eru. Netútgáfuna má nálgast á heimasíðum LH, 

Vegagerðarinnar og af Kortasjánni, hægt er að hlaða henni niður. Verkefni LH, 

hestamannafélaga og reiðveganefnda er að kynna verkið fyrir sveitarfélögum um land allt og fá 

þau til að styðjast við leiðbeiningarnar við reiðstígaframkvæmdir, til að samræmi náist í 

reiðstígagerð, merkingum ofl. því tengdu.  

 

Athugasemdir voru gerðar í Samráðsgátt stjórnvalda við frumvarp til laga um breytingar á 

Umferðarlögum, breytingar sem fela í sér að reiðstígar skuli einnig skilgreindir sem göngustígar.  

 

Sem fyrr greinir voru nokkrir fundir haldnir með Vegagerðinni á árinu um m.a. fjárframlög til 

reiðvega. Fram kom á fundi þann 15. mars sl. að LH sæi alfarið um úthlutun reiðvegafjár 2022 

125.0 m.kr. auk 6.750.000,- m.kr. sem út af stóðu 2021 eða samtals 131.750.000,- m.kr.  

 

Kallað var eftir umsóknum um reiðvegafé frá hestamannafélögunum fyrir árið 2022 og 

greinargerðum vegna reiðvegaframkvæmda ársins 2021. Framlengdur umsóknarfrestur félaganna 

í reiðvegasjóð var til og með 28.febrúar. 

 

Reiðveganefndir hestamannafélaganna sækja um reiðvegafé í gegnum kortasjána á sérstökum 

eyðublöðum sem þar er að finna. Einnig þarf að gera grein fyrir framkvæmdum liðins árs. 

Talsverðar endurbætur hafa verið gerðar á umsóknarferlinu sérstaklega er varðar teiknun 

reiðleiða í kortasjána. Vel hefur tekist til með að umsóknir um reiðvegafé berist LH með 

rafrænum hætti um Kortasjána. Þó svo að hestamannafélögum beri að senda umsóknir í 

reiðvegafé um kortasjána, sem og skil á greinargerðum um unnar reiðvegaframkvæmdir á liðnu 

ári, þá er einnig tekið við umsóknum sem berast sem tölvupóstur séu þær á réttu formi sem Exel 

skjal. Alls námu umsóknir 2022 um framlög til reiðvega 424.275.200- m.kr. þar af 130.002.000,-  

m.kr. til ferðaleiða (sjá umsóknir og úthlutun aftar í skýrslunni). 

   

•  

 

Boðað var til fundar í Reiðvega- og samgöngunefnd þann 8. apríl. sl. í húsakynnum ÍSÍ að 

Engjavegi í Laugardal. 

•  

Reiðvega- og samgöngunefnd LH 2022 
Fundargerð. 

  

Frá fundi Reiðvega- og samgöngunefndar LH föstudaginn 8. apríl 2022, kl. 13:00 – 15:00 

fundarstaður A-salur ÍSÍ í Laugardal. 

 

Mætt í A-sal í Laugardal :   

Hákon Hákonarson formaður Reiðvega- og samgöngunefndar, Berglind Karlsdóttir 

framkvæmdarstjóri LH, Halldór H Halldórsson ráðgjafi Reiðvega- og samgöngunefndar,   

Sæmundur Eiríksson Suðvestursvæði, Kristján Þorbjörnsson Norðursvæði 1 og 

Kristín Bjarnadóttir Suðursvæði 2. 

Tengdir fjarfundarbúnaði voru Guðlaugur Antonsson Vestursvæði, Örn Viðar Birgisson  

Norðursvæði 2, Einar Á. Sæmundssen Suðursvæði 1 og Magnús Skúlason Austursvæði.  

 



4 
 

1.   Reiðvegir 2022 - Fjárheimildir 2022. 

HH : sagt frá fundi hjá Vegagerðinni 15. mars 2022 þar sem samþykkt var að öll upphæðin 

til reiðvega árið 2022 sem er kr. 75.000.000,- samkvæmt fjárlögum og viðbótarfjármagn  

að upphæð kr. 50.000.000,- fari til LH til úthlutunar og jafnframt að sú upphæð sem varð eftir  

hjá Vegagerðinni árið 2021 kr. 6.750.000,- bætist við og verður þá heildarupphæðin sem er til 

úthlutunar árið 2022 kr. 131.750.000,-. 

 

ÖVB : það kemur á óvart að hjá Vegagerðinni skulu hafa verið til ónýttir peningar. Hér á mínu 

svæði vantaði eina milljón í það sem búið var að framkvæma og það var sama hvert ég leitaði 

alltaf sama svarið það eru engir peningar til. 

 

HHH : kannast við þetta, sendur var póstur á Stefán vegna þessa máls en það skilaði engu. 

Vonandi verða þessar breytingar sem kynntar eru núna til þess að svona staða komi ekki  

upp aftur.  

 

2.   Reiðvegir 2021- uppgjör / Fjárheimildir 2021. 

HHH fór yfir samantekt á fjárheimildum og framkvæmdum vegna reiðvega síðasta árs. 

Árið 2021 var til úthlutunar kr. 119.200.000,- og voru framkvæmdir hestamannafélaganna 

kr. 118.397.802,-. Mismunur er kr. 802.198,- sem ekki var nýtt og liggur það að mestu leyti 

hjá Suðursvæði 1. 

 

KB : það þarf að koma á einfaldara ferli til þess að koma inn reikningum til VG, það hefur  

verið frekar snúið og flókið á Suðursvæði 2. 

 

HH : skoða þarf þetta ferli með VG þannig að samræmi sé á skilum reikninga á milli svæða. 

 

3.  Skil á greinargerðum og umsóknum 2022. 

HHH : skil á umsóknum er í nokkuð góðu lagi það er helst að það vanti greinargerðir.       

Almennt þurfa menn að vanda sig betur við frágang umsókna og greinargerða. 

  

4.  Reiðveghandbók og Samkomulag við Vg. 

HHH : sagt frá endurskoðun Reiðvegahandbókar og hverjir komu að því. Reiðvegahandbókin er 

rafræn útgáfa og verður hún send á allar reiðveganefndir og bæjar- og sveitastjórnir. 

Sagt frá nýju samkomulag við Vg um gerð reiðstíga eða reiðfærar slóðar þegar stofn-, tengi- og 

landsvegir eru lagðir bundnu slitlagi sem áður hafa einnig nýst sem reiðstígar. Samkomulagið fór 

á milli allra svæðistjóra við gerð þess þannig að þeir eiga að vera vel upplýstir um innihald þess. 

Bent er á 5. grein í samkomulagi þar sem segir „Á hverju svæði Vegagerðarinnar  starfa 

reiðveganefndir. Formenn þessara reiðveganefnda skipa Reiðvega- og samgöngunefnd LH. 

Skulu þeir ásamt fulltrúum Vegagerðarinnar skipa samstarfsnefnd í umdæminu, tveir frá hvorum 

aðila. Samstarfsnefndin leggur mat á þarfir framkvæmda við stígagerðina í samráði við 

viðkomandi sveitarfélag.                                                                                                                     
Tveir reiðveganefndarmenn aðliggjandi svæða hvor frá sínu svæði geta myndað annann     hluta 

samstarfsnefndarinnar á móti Vg. 

KÞ : sagt frá samskiptum við Vg vegna lagningar á bundnu slitlagi á nokkra vegi sem einnig  

hafa verið notaðir sem reiðstígar á undanförnum árum. Með nýju samkomulagi gengur þetta 

vonandi betur vegna framkvæmda sem framundan eru. 
 

5.  Kortasjá nýjungar. 

SE : farið yfir Kortasjá og kynntar helstu nýjungar. Búið er að setja inn undir „Hestamannafélög“ 

svæðisskiptingu á landinu, fjölda félagsmanna LH á hverju svæði, staðsetja og merkja inn öll 
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hestamannafélögin og ef smellt er á eitthvert félag koma upplýsingar um félagið og tengill á 

heimasíðu og facebook.    

ES : „bláa línan“ sem kemur þegar smellt er á reiðleið hangir alltaf inni, vantar eitthvað til þess 

að afvelja hana og annað væri hægt að merkja inn vöð í Kortasjánni ? 

SE : bið Loftmyndir að skoða málið með „bláu línuna“. Líst illa á hugmynd með vöðin. 

 

6. Úthlutun reiðvegafjár 2021  

 

HHH : tilllaga að úthlutun til landssvæða. 

 
 

Tillaga að úthlutun til ferðaleiða skipting milli svæða: 

 SV : kr. 10.000.000,-  S1 : kr. 5.000.000,-  S2 : kr. 4.000.000,-,  

 V :   kr. 5.500.000,-    N1 : kr. 4.000.000,-  N2 : 5.500,000,- 

Lagt er til að allir klári skiptingu hver á sínu svæði fyrir nk. mánaðarmót. 

 

GA : hvernig var í byrjun lagt upp með ferðaleiðir ? 

 

HHH : þessi hugmynd kom upphaflega vegna úthlutunraregla á vestursvæði þar sem upphæð var 

skipt jafnt á milli félaga og hvert félag lagði reiðvegi aðeins á sínu nærsvæði. 

Upplegg fyrir ferðaleiðir frá feb 2012 fylgir með fundargerð 

 

ES : má nota reiðleiðapeninga til þess að setja upp renglur og borða með reiðgötum sem liggja 

nærri akvegum ? 

 

HHH : það er í lagi en athuga þarf með leyfi frá Vegagerðinni. 

 

KB : við gætum vel þegið stærrri upphæð inn á okkar svæði en ég samþykki þessa tillögu 

 

Engar aðar athugasemdir við tillögu á úthlutun og hún samþykkt. 

 

HH : LH menn munu fá fund með ráðherra og fara fram á meira fjámagn til reiðvega.  
 

Skráð : Sæmundur Eiríksson. 
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Yfirlit yfir reiðvegafé sl. 10 ár. 

Reiðvegafé í milljónum kr. 2013 - 2022 
  

          

Ár 
Umsóknir 

hestamannafélaga 
Úthlutun af 

vegafé 
Framlag 

sveitarfélaga Fé til ráðstöfunnar 

2013 250 60 31 91 

2014 310 60 52 112 

2015 303 60 63 123 

2016 256 60 69 129 

2017 274 60 67 127 

2018 306 60 65 125 

2019 322 75 76 151 

2020 319 75 72 147 

2021 297 125 66 191 

2022 420 125 64 189 

Samtals  3057 760 625 1385 
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Forsíða netútgáfu ,,Reiðstígar gerð – og uppbygging”. 
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Umsóknir og úthlutanir á reiðvegafé til hestamannafélaga 2022. 
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Kortasjá:  

 

Sem fyrr greinir þá eru ýmsar nýungar komnar í kortasjánni www.map.is/lh  

Helst má helst nefna t.d. beina tengingu við Reiðvegahandbókina. Vefsvæði Skipulagsstofnunar 

þar sem hægt er að kynna sér m.a. öll gildandi aðal- og deiliskipulög landsins. Hestamannafélög 

staðsetningu of félagafjölda þeirra auk tenginga á heima- og facebook síður. Slysaskráningu 

hestaslysa. Friðuð svæði og þjóðgarða. Reiðvegaframkvæmdir frá 2011. Ljósmyndir. Skálar og 

þjónusta. Áningarhólf og tæplega 15.000 km af skráðum reiðleiðum sem hægt er að yfirfæra í 

gps tæki.  

Allar umsóknir um reiðvegafé sem og skil á greinargerðum vegna reiðvegaframkvæmda skulu 

berast LH um kortasjána. 

 

 

 

 
Skráð í okt. 2022 

HHH – SE – HH. 

 

 

http://www.map.is/lh
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Frá Hraunsrétt yfir Laxá í Aðaldal 

Ljósm. SE. 


