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Útdráttur  
 
Viðfangsefni ritgerðarinnar er aðallega að fjalla um starfsemi og skipulagsmál 

Landsambands Hestamannafélaga og annarra aðila er koma að félags- og 

hagsmunamálum hestamanna með það að markmiði að leita svara við spurningunni “ 

hvað ræður því að aðildarfélög innan hestamennskunnar geti ekki unnið nánar 

saman?”.     

 

Í upphafi ritgerðarinnar er almennt fjallað um aðferðarfræði og fjallað útskýrt við hvað 

sé átt með stjórnun, skipulagsheildum og stefnumótun. Þá er fjallað um 

skilgreininguna á stefnumótunarferlinu og/eða stefnumiðaðri stjórnun.  Í meginhluta 

ritgerðarinnar er  fjallað um sögu helstu hagsmunafélaga í íslenskri hestamennsku og 

gerð nokkur grein fyrir stöðu félaganna við stofnun þeirra og í dag.   Birtar eru 

niðurstöður kannana sem höfundur gerði á meðal þingfulltrúa Landssambands 

Hestamannafélaga á landsþingi sambandsins haustið 2004 og á meðal hestamanna á 

fundum í hestamannafélögum sumarið 2009. 

 

Togstreyta og ágreiningsmál milli forystumanna hagsmunafélaga í íslenskri 

hestamennsku hafa sett svip á starfsemina og virðist hafa verið þrándur í götu fyrir 

skilvirkri stefnumótun – samvinnu félaganna og komið í veg fyrir tilraunir til þess að 

fara nýjar leiðir.   Þeir sem svöruðu rannsóknarspurningum voru sammála um að rétt 

sé að standa að hagkvæmniathugun til að skoða hvort annað og breytt fyrirkomulag í 

félagsmálum hestamanna þjóni betur hagsmunum þeirra heldur en núverandi 

fyrirkomulag.  

 

Það er niðurstaða mín að eðlilegt og rétt sé af umræddum hagsmunafélögum að 

sameinast um vinnu og undirbúning að samræmdri langtímaáætlun (stefnumótun) fyrir 

alla þætti hestamennskunnar á Íslandi.  Þannig megi marka framtíðarstefnu til að ná 

fram sameiginlegum markmiðum. 
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1. Inngangur 
 
Stjórnendur fyrirtækja, stofnana og félagasamtaka leita stöðugt leiða til að fá betri 

heildarsýn yfir starfsemina með það að markmiði að haga daglegum rekstri og 

ákvarðanatöku með skilvirkari og arðbærari hætti.  Á síðustu áratugum hafa 

stjórnendur betur gert sér grein fyrir mikilvægi þess í rekstri fyritækja, stofnana og 

félagasamtaka, að fyrir liggi ákvörðuð og mótuð stefna um tilgang og markmið 

starfseminnar, þar sem horft er til tilurðar, svokölluð stefnumótun. 

 

Markmið ritgerðar minnar er aðallega að fjalla um starfsemi og skipulagsmál 

Landsambands Hestamannafélaga og annarra aðila er koma að félags- og 

hagsmunamálum hestamanna með það að markmiði að leita svara við spurningunni “ 

hvað ræður því að aðildarfélög innan hestamennskunnar geti ekki unnið nánar saman”.   

Skoðuð er stefnumótun þessara samtaka og félaga og leitað er eftir því að finna 

lausnir, sem best eru til þess fallnar, til að þeir fjármunir og vinna sem lögð er til 

þessara samtaka og félaga, nýtist eins vel og kostur er. 

 

Hestamenn í víðu samhengi eru breiður hópur einstaklinga með mismunandi 

hagsmuni. Oft eru þó sömu einstaklingarnir í mörgum hlutverkum og stöðugildum á 

sama tíma svo sem; almennur hestamaður, keppandi, tamningamaður, þjónustuaðili, 

reiðkennari, járningamaður og/eða ræktandi. 

 

Í upphafi ritgerðarinnar er almennt fjallað um aðferðarfræði, þar sem útskýrt er í stuttu 

máli við hvað sé átt með stjórnun, skipulagsheildum og stefnumótun. Þá er fjallað um 

skilgreininguna á stefnumótunarferlinu og/eða stefnumiðaðri stjórnun.  Í meginhluta 

ritgerðarinnar er  fjallað um sögu Landssambands Hestamannafélaga og gerð grein 

fyrir hvatanum að því að sambandið var stofnað.  Gerð er grein fyrir markmiðum 

Landssambandsins og annarra félaga er koma að félags- og hagsmunamálum 

hestamanna. 

 

Í samræmi við markmið ritgerðarinnar gerði höfundur skoðanakannanir á meðal 

hestamanna, fyrst á landsþingi hestamanna á árinu 2004 og síðar í sérstakri 

fundarherferð, sem haldin var á vegum Landssambands hestamannafélaga sumarið 
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2009.  Fjallað er um þessar skoðanakannanir og  niðurstöður birtar.  Í lokakafla 

ritgerðarinnar er leitast við að svara framangreindri spurningu “hvað ræður því að 

aðildarfélög innan hestamennskunnar geti ekki unnið nánar saman”. 

 

2. Stjórnun og skipulagsheildir 

2.1 Stjórnun 

Stjórnunarfræði er leið til að skoða og greina skipulagsheildir af meiri nákvæmni og 

dýpt en annars væri unnt og hlutverk stjórnenda að ná settum markmiðum á 

árangursríkan hátt með öðrum og í gegnum aðra (Kreitner,2001). 

 

Stjórnun er til að áætla, skipuleggja, leiða og hafa eftirlit með mannauði og öðrum 

auðlyndum. Stjórnun er notuð til að ná markmiðum í skipulagsheildum á 

árangursríkan hátt og er ákvörðun um að ráðstafa markvisst auðlindum, svo sem 

starfsmönnum, tækjabúnaði, þekkingarlegum og fjárhagslegum eignum. (Inga Jóna 

Jónsdóttir,2002). 

 

Stjórnun þarf að vera bæði árangursrík, sem felur í sér að  settum markmiðum sé náð 

og skilvirk, sem felur í sér að fjármagn og auðlindir eru vel nýtt (Inga Jóna 

Jónsdóttir,2002). 

Stjórnun fyrirtækja og/eða félaga getur verið mismunandi en þar hefur áhrif, fortíð og 

vinnubrögð forsvarsmanna þeirra. Stundum er talað um fyrirtækjamenningu og getur 

það verið fyrir stjórnunnarháttinn, vinnubrögð og stjórnunnarstílinn. 

 

Stjórnandi er sá sem er ábyrgur og í forsvari fyrir skipulagsheild eða undireiningu 

innan skipulagsheildar. Hann hefur umboðsvald í krafti stöðu sinnar og getur því haft 

áhrif og tekið ákvarðanir er varða starfsemina (Inga Jóna Jónsdóttir,2002). 

 

Ágúst Einarsson (2005) telur að stjórnun byggist á góðri upplýsingamiðlun og að með 

henni sé hægt að ná markmiðum um skipulagsheildina. Stjórnunarumhverfið er það 

efnahagslega, stjórnmála- og lagalega, tækniumhverfið og hið þjóðfélagslega. 
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2.1.1 Hvað þarf til að vera góður stjórnandi? 
 

Góður stjórnandi eða leiðtogi þarf að hafa til að bera almenna skynsemi, hæfni í 

samskiptum og þekkingu á fræðunum. Hann þarf að hafa sterkan persónuleika, 

forystuhæfileika, skipulagshæfileika og vera góður í upplýsingaöflun og greiningu 

vandamála.  Hann þarf að vera góður að tjá sig munn- og skriflega, auk þess þarf hann 

að vera traustur og trúverðugur í starfi. Hann þarf að ná vel til starfsmanna sinna og 

félaga og hafa hæfni til að dreifa ábyrgð til að virkja þá sem best.  Leiðtogi þarf að 

sýna forystu í verki, löngun til að leiða og árangursþörf. Mikilvægt að hafa 

sveigjanleika í mannlegum samskiptum og viðhorfum (Inga Jóna Jónsdóttir,2002). 

 

2.1.2 Hlutverk stjórnanda eru fjögur: Áætlanagerð, skipulagning, stjórnun og eftirlit. 

Sýnt er á myndinni hvernig þarf alltaf að vera að endurskoða markmiðin og 

framtíðarsýnina til að skoða hvort að árangnum hafi verið hafi verið náð. 

 

 
Mynd 1 Hlutverk stjórnenda  

 

Með áætlanagerð er  verið að skilgreina framtíðarsýn og markmiðin með 

skipulagsheildinni. Ákveða þarf hvernig á að nýta auðlindir sem best og er það stefna 

fyrirtækisins. 

Með skipulagningu þurfa að koma fram svörin við spurningunni. Hvernig náum við 

best settum markmiðum? Þá er átt við deildarskiptingu, valdaframsal, ábyrgð og 

samræmingu. Þarna er verið að hanna uppbyggingu skipulagsheildarinnar. 

 

 
 
Áætlanagerð 

 
 

Stjórnun 

 
 

Eftirlit 

 
 
Skipulagning 
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Með stjórnun eða forystu þarf að miðla framtíðarsýninni til samstarfsmanna. 

Mikilvægt er að það sé skilningur á hlutverkum hvers og eins. Leiðtoginn notar vald, 

áhrif, framtýðarsýn og samskipahæfileika til samræmingar til að ná hámarksárangri. 

  

Með eftirliti þarf að meta árangur og skilvirkni skipulagsheildarinnar og svara 

spurningunum, var markmiðum náð? og er skipulagsheildin á réttri leið? Ef 

markmiðum hefur ekki verið náð eða það er eitthvað annað svo sem auðlindir sem 

ekki hafa verið full nýttar, þá er farið aftur í að endurskipuleggja áætlanir og síðan 

farið í gegnum hvert hlutverkið á fætur öðru (Inga Jóna Jónsdóttir,2002). 

2.1.3 Hvað þurfa stjórnendur að gera til að ná árangri? 

Skyndilausnir í þessum efnum eru ekki til þar sem mannlegir þættir spila jafnan stórt 

hlutverk. Nauðsynlegt er þó að stjórnendur íhugi vel hvaða þættir það eru sem þeir 

þurfa að leggja áherslu á til þess að ná árangri á sínu sviði. Í nýlegri grein eftir Peter 

Drucker, sem birtist í Harvard Business Review í júní 2004,  þýdd af Margréti S. 

Björnsdóttur, telur hann upp nokkur atriði sem hann álítur, samkvæmt rannsókn sinni 

á stjórnendum, að skeri úr um það hvort stjórnendur nái árangri í starfi. Hér á eftir 

birtist staðfærður útdráttur úr greininni sem menn og konur í forrystu eru hvattir til að 

huga vel að við stjórnun skipulagsheilda sinna.  

Hvað þarf að gera núna? Svörin við þessari spurningu er í flestum tilvikum fjölþætt. 

Það er hlutverk stjórnandans að velja úr þessum svörum og forgangsraða því sem 

skipulagsheildinni er ætlað að einbeita sér að á næstu árum. Það er hollt fyrir 

stjórnendur að spyrja þessarar spurningar reglulega, til dæmis á nokkurra ára fresti. 

Útbúa aðgerðaráætlanir. Stjórnendur eru ráðnir til þess að koma hlutunum í 

framkvæmd. Þekking gagnast þeim ekki fyrr en búið er að yfirfæra hana í aðgerðir 

sem skila árangri. En áður en að framkvæmdunum kemur, þarf að gera áætlun um 

þær. Stjórnandinn skilgreinir væntanlega útkomu í aðgerðaráætlun, gerir lista yfir 

verkþætti og vörður á leiðinni við framkvæmd þeirra. Einnig er nauðsynlegt að hann 

komi sér upp einhvers konar kerfi til þess að bera niðurstöður saman við áætlanir. 

Forstöðumenn þurfa að koma sér upp ferli við mat á ákvörðunum, hvort áhrifin eru 

þau sem til var ætlast og svo framvegis. Í ljósi slíks mats getur þurft að endurskoða 

ákvarðanir og viðurkenna að ákvörðun gæti hafa verið röng og breyta henni. 
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Einbeiti sér að tækifærum frekar en vandamálum. Stjórnendur sem ná góðum árangri 

einbeita sér að tækifærum frekar en vandamálum. Að sjálfsögðu þarf að glíma við 

vandamál og ekki ýta þeim til hliðar. En lausn vandamála, hversu brýn sem hún er, 

skapar ekki árangur, hún kemur í veg fyrir skaða. Að notfæra sér tækifæri leiðir til 

árangurs. Öflugir stjórnendur líta á breytingar sem tækifæri frekar en ógnun. Þeir 

hugsa: hvernig getum við nýtt okkur þessar breytingar sem tækifæri fyrir stofnunina.  

Haldi markvissa og vel skipulagða fundi. Stjórnendur eru oft bundnir á fundum stóran 

hluta af venjulegum vinnudegi. Jafnvel samtal tveggja manna er hægt að skilgreina 

sem fund. Ef allir þessir fundir eiga að leiða til einhvers, þarf að tryggja að þeir séu 

frjóir og árangursríkir. Því er nauðsynlegt að skipuleggja þá vel áður en þeir hefjast og 

ákveða um hvernig fund sé að ræða. Hlutverk stjórnenda á fundum ætti í flestum 

tilfellum að felast í því að draga saman niðurstöður, deila út verkefnum - t.d. fyrir 

næsta fund sem ákveðið hefur verið að halda  og tryggja að niðurstöðum verði fylgt 

eftir. (Margrét S. Björnsdóttir, 2010). 

Ágúst Einarsson. (2005) segir að hlutverk stjórnenda í skipulagsheildum sé að 

skilgreina hlutverk, setja markmið og ákveða stefnu. Þeir þurfi síðan að aðlagast 

breyttum aðstæðum. Góð þekking og reynsla sé mikilvæg. 

Sem sagt, tilgangur stjórnunar, forrystu, foreldrahlutverks eða yfirvalds er einmitt 

þetta: að leysa vandamál dagsins og undirbúa vandamál morgundagsins. Þetta er 

nauðsynlegt vegna að það eru breytingar. Þar sem engin vandamál eru til staðar er 

ekki stjórnunar þörf.  Þar sem engin vandamál eru, er enginn lifandi. Það þýðir í raun 

að stjórna þýðir að lifa og að vera lifandi þýðir að upplifa breytingar með þeim 

vandamálum sem því fylgir (Kreitner,2001). 

 

2.2 Skipulagsheild  

Skipulagsheild (hvort sem það er fyrirtæki, opinber stofnun eða félag) er rammi um 

sérhverja starfsemi sem á sér stað, það er að segja hópur fólks sem vinnur saman á 

formlega skipulegan hátt og með skýra verkaskiptingu að sameiginlegum markmiðum. 

Markmið þess er að koma auðlindum saman til þess að ná settum markmiðum. 

Tilgangurinn er að framleiða vöru eða þjónustu, stuðla að nýjungum, nýta 
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upplýsingatækni og hafa áhrif á umhverfið. Skapa eigendum fyrirtækja, stofnana og 

félaga verðmæti (Kreitner,2001). 

 

Samkvæmt Edgar Schein hafa allar skipulagsheildir fjögur sameiginleg einkenni:  

 

Samræming. Tvö höfuð eru oftast betra en eitt. Einstaklingar sem samræma hæfileika 

sína ná yfirleitt betri árangri en einn einstaklingur. 

 

Sameiginlegt markmið. Samræming getur ekki átt sér stað nema þessi einstaklingar 

hafa komið sér að sameiginlegu markmiði. 

 

Sérhæfing og verkaskipting. Með því að deila erfiðum verkefnum í sérunnum störfum 

getur skipulagsheildin notað starfsfólk sitt betur. Þannig getur einstaklingur betur gert 

hlutina ef hann sérhæfir sig. Fyrstur með þessa kenningu var Adam Smith. 

 

Stigveldi. Samkvæmt hefðbundnu skipulagsheildarkenningunni - ef einhver árangur á 

að nást á formlegan hátt þá þarf að hafa vald til að sjá um að settum markmiðum sé 

náð á árangursríkan hátt. Vald er réttur til að skipa öðrum fyrir. Án skipulags og 

skipurits er erfitt að ná samræmingu. Sumir hafa gagnrýnt stigveldi, sérstaklega þeir 

sem vilja flatara skipulag. 

Allir þessir fjórir þættir eru nauðsynlegir til að skipulagsheild geti gengið og lifað af í 

síbreytilegu umhverfi.  

 

En af því að skipulagsheildir verða til í einhverjum tilgangi, þá er hægt að flokka þær 

niður í fjóra flokka, samkvæmt Kreitner. Með því að flokka skipulagsheildir eftir 

hlutverki þeirra, hjálpar það til að sjá hlutverk þeirra í samfélaginu og svipuð hlutverk 

þeirra í samfélaginu og svipuð vandamál þeirra með öðrum skipulagsheildum í 

svipuðum tilgangi. Þessir fjórir flokkar eru: 

 

Skipulagsheild byggð á viðskiptum og með gróðrarsjónarmið í huga. Þessi tegund 

skipulagsheildar eru fyrirtæki og geta ekki gengið án gróða og er honum náð með því 

að koma til móts við eftirspurn viðskiptavina á vörum og þjónustu á góðan hátt. 
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Skipulagsheild sem byggir ekki á gróðrasjónarmiði. Þetta eru stofnanir eða 

félagsamtök sem lifa góðu lífi og stækka án þess að vera rekin með gróða. Þau þurfa 

að sjálfsögðu að vera greiðslufær en mæla ekki árangur sinn í krónum heldur hve vel 

þau bjóða fram vinnu sína og þjónustu. Skipulagsheildin eru oftast stofnuð um einhver 

málefni og vinnan mikið til unnin í sjálfboðaliðsstarfi. Ákvarðanataka kann þá oft að 

vera hægari og óskýrari en hjá öðrum fyrirtækjum. Hugsanlega er meiri “lobbíismi” 

innan þeirra en samt sem áður er þörf á stefnumótun innan þeirra. 

 

Skipulagsheild sem byggir á Mutual-Benefit eða hagsmunasamtök, eins og til dæmis 

verkalýðsfélög, klúbbar, en þá koma einstaklingar saman til að framkvæma eitthvað 

gott fyrir sjálfan sig. Þar virkar að uppfylla þarfir klúbbfélaga. 

 

Skipulagsheild sem byggir á almenningsþjónustu, án þess þó að græða á henni. 

Þjónustan er veitt til allra í þjóðfélaginu eins og til dæmis herinn, lögreglan eða 

slökkviliðsmenn. 

 

2.3 Hagsmunaaðilakenningar 

Skilgreina þarf tilgang með skipulagsheildinni nákvæmlega og er nauðsynlegt að 

geta borið kennsl á helstu hagsmunaðila og geta greint vald þeirra til 

skipulagsheildarinnar en það getur verið mismunandi eftir hópum.   Það skiptir 

miklu máli fyrir fyrirtæki, félög, samtök hópa eða einstaklinga að taka mið af 

væntingum hagsmunaaðila við mótun leiðarljóss og markmiða. Ef það er ekki gert 

geta komið upp vandamál, svo sem að stór hluthafi selji allt sitt eða lykilstarfsmenn 

segi upp störfum. En frá sjónarhóli stefnumótunar þá er aðalatriðið að koma auga á 

vald hagsmunaaðila eða áhrif  þeirra á stefnu fyrirtækis. Sumt getur verið neikvætt, 

en annað jákvætt 

 

Fyrstu kenningar um hagsmunaaðila komu fram í bók Freeman, E. (1984) Strategic 

Management: A Stakeholder Approach. Samkvæmt henni eiga skipuheildir að skoða 

hagsmunaaðila sína og “gera ráð fyrir öllum þeim hópum og einstaklingum sem geta 

haft áhrif á, eða verða fyrir áhrifum vegna markmiða og árangurs skipuheildar.”  

bls. 5).  
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Þessar kenningar voru hagnýtar nálganir á stefnu skipulagsheilda sem hvöttu þær til að 

vera meðvitaðar um hagsmunaaðila sína til að ná framúrskarandi árangri. 

Undirstöðurök kenninganna eru að skipuheildum eigi að vera stjórnað með tilliti til 

allra hlutaðeigendi, ekki eingöngu vegna áhuga hluthafa.  

 

Ýmsar kenningar og skilgreiningar um hagsmunaaðila hafa komið fram í gegnum 

tíðina og þá með örlítið breyttum nálgunum, eins og til dæmis hvaða hópar það eru 

sem hægt er að skilgreina sem hagsmunaaðila (Clarkson, 1994a, b; Donaldson & 

Preston, 1995). Sá munur sem birtist í þessum hópum byggist aðallega á ólíkum 

hagsmunum þeirra. Þar sem hagsmunir geta verið ólíkir milli hópa sem tilheyra 

skipulagsheildum, þá þurfa þær að gera ráð fyrir sambandi sínu við þá um leið og 

markmið og stefnur skipulagsheildar eru settar fram (Roberts & King, 1989). Freeman 

og fleiri leggja til fleiri líkön af hópum hagsmunaaðila og eru þar þrýstihópar mest 

áberandi.  

 

Freeman (2003) leggur fram nýtt líkan þar sem skipulagsheildin er í miðjunni og 

hagsmunaaðilum raðað kringum miðjuna, tengt saman með örvum í báðar áttir, sem 

táknar samskiptaleiðir og  hefur hann dregið saman fimm innri hagsmunaaðila og sex 

ytri. (Dagrún Árnadóttir, 2009) 
 

Áhrifahópar                                           Umhverfissinnar                                                  Yfirvöld 

 
Gagnrýnendur                                              Aðrir                                                           Fjölmiðlar 

Mynd 2 Hagsmunaaðilar skipulagsheilda  

  

Samkvæmt Lynch 2003, (bls.431) þá eru helstu hagsmunaaðilar: Hluthafar, 

starfsmenn, viðskiptavinir, bankastofnanir, birgjar, stjórnendur og stjórnvöld en 

athuga þarf að það getur verið mismunandi eftir löndum og starfsemi fyrirtækis hverjir 

helstu aðilar séu, svo sem í fjölskyldufyrirtækjum. 

                                                   Fjárfestar 
 
 
       
         Birgjar                                                                                                  Viðskiptavinir 
 
 
                                
                                 Starfsmenn                                                 Samfélagið 
 

 
Skipulagsheild 
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2.3.1 Kortlagning hagsmunaaðila (Power interest matrix) er tæki við stefnumótun 

fyrirtækja eða stjórnenda, sem skilgreinir og metur áhrif mismunandi einstaklinga eða 

hópa í félaginu við ákvarðanatöku. Það fjallar um þann styrk sem hagsmunaaðilar geta 

haft og líkurnar á að þeir noti vald sitt og áhuga um starfsemi félagsins. Metið er með 

þessu líkani hver hagsmunaaðila eða hópur hagsmunaaðila muni hafa mesta 

möguleika á að hafa áhrif á starfsemi félagsins.(Kevan Scholes) 

 

Lítill Mikill

Minimal effort Keep informed
Lítill vald og lítill áhugi Lámarks vald og mikill áhugi

Lítill Gera eins lítið og hægt er og Þessum aðilum verður að halda
hafa eftirlit með þessum aðilum upplýstum og láta vita af öllum
en samt ekki með miklum samskiptum málum er koma upp

Keep satisfied Key players
Mikið vald og minni áhugi Mikið vald og mikill áhugi

Mikið Vinna þarf með þessum aðilum Þessir aðilar þurfa að vera með í
en ekki það mikið að þeir verði allri þáttöku og þar með er fullnægt
leiðir þörfum þeirra

Áhugi hagsmunaaðila

Vald

 

Mynd 3 Kortlagning hagsmunaaðila  

 

 

2.3.2 Kortlagning hagsmunaaðila í breytingum getur verið gagnlegt tæki til að 

skilja stuðning og andstöðu, til dæmis, vegna fyrirhugaðra breytinga 

 

Öflugir 
andstæðingar

Hlutlaus 
andstæðinar

Fence 
sitters

Hlutlausir 
stuðningsmenn

Öflugir 
stuðningsmenn

Vald Hátt
hagsmunaaðila Miðlungs

Lítið

Andmæla Stuðningur

 

Mynd 4 Kortlagning hagsmunaaðila í breytingum 

 

Hagsmunaaðilar hafa völd, hvort sem það er formlegt vald í stöðu yfirvalds eða 

félagslegt afl til að sannfæra aðra til að styðja eða andmæla breytingum. Þeir sem hafa 

meiri völd eru líklegri til, annað hvort að vera dyggir stuðningsmenn eða hættulegir 

andstæðingar. Svona valdgreining hjálpar til að forgangsraða áherslum á 

hagsmunaaðila. 
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Sumir eru virkir stuðningsmenn og vinna jafnvel í langan tíma til að ná árangri en 

aðrir vilja vinna á annan hátt og þá með hávaða til að gera útaf við viðleitni til 

breytinga. 

Síðan er það þeir sem láta lítið á sér bera (Fence-sitter). Þeir eru hvorki með að á móti 

í byrjun, láta síðan í sér heyra þegar þeir sjá hvernig leikar ætla að enda. 

 

2.4 Umboðskenningin 

Hér er aðeins fjallað um umboðskenningar og  skoðað hvernig þær geta verið 

gagnlegar fyrir félagasamtök og því velt fyrir sér hvort og hvernig vilji félaga eða 

grasrótarinnar geti endurspeglast í ákvörðunum formanna og stjórnar.  

 

Umboðskenningar varpa ljósi á sambandið sem er milli umbjóðanda (félaganna) og 

fulltrúa (stjórnar eða formanns). Þær  skýra einnig hvernig valddreyfing á sér stað í 

ljósi þess að fulltrúinn hefur ákveðnar upplýsingar, þekkingu og þann tíma sem 

umbjóðandinn hefur ekki.  

 

Umboðskenningar skýra jafnframt hvernig fulltrúinn stendur undir þeirri ábyrgð sem 

honum er falið - hvernig hann stendur reikningsskil ákvarðana sinna og gerða 

gagnvart umbjóðandanum. Á hverju stigi innan keðjunnar getur næsti hlekkur á undan 

krafið þann sem á eftir fer um svör um hvernig hann hefur hagað störfum sínum og 

metið þannig frammistöðu hans. 

 

Umboðskenningar skýra hvernig framsal valds á sér stað frá einum aðila til annars; frá 

umbjóðanda til fulltrúa og skýra jafnframt hvernig fulltrúinn stendur undir þeirri 

ábyrgð sem honum er falin, þ.e. hvernig hann stendur reikningsskil ákvarðana sinna 

og gerða gagnvart umbjóðandanum. Til þess að tryggja sem mesta ábyrgð þarf 

umbjóðandinn á hollustu fulltrúans að halda. Hann heldur hollustu hans með því að: a) 

hagsmunir þeirra eru hvað likastir og b) með því að umbuna eða refsa fulltrúanum við 

störf sín.  

 

Meginhugsunin er að vilji umbjóðandans renni í gegnum hlekki umboðskeðjunnar og 

endurspegli ákvörðun fulltrúa á næsta stigi keðjunnar og birtist að lokum í 

framkvæmd þjónustu. (Eyjólfur Sturlaugsson, 2009). 
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2.5 Stjórnskipulag 

Stjórnskipulag sýnir formlegar boðleiðir milli skipulagsþrepa, fjölda skipulagsþrepa 

og stjórnunarspönn yfirmanns. Það sýnir hvernig einstaklingar mynda hópa og hvernig 

hóparnir mynda skipulagsheildina og innifelur hönnun á kerfum til að tryggja 

skilvirka boðmiðlun, samhæfingu og samþættingu verkefna starfseininga. Í 

stjórnskipulagi er fyrirkomulag aðgerða og vinnuferla formfest og boðleiðir er 

skilgreindar sem boðskipt milli manna og deilda.(Höskuldur Frímannsson,2000). 

 

Skoðum hér fjórar gerðir af skipulagsgerðum: Starfaskipulag, afurðaskipulag, 

svæðaskipulag og fléttuskipulag 

 

Starfaskipulag hefur einfalda og skýra ábyrgðarskiptingu og miðlægt 

stefnumótandi eftirlit. Sambærileg störf innan fyrirtækist raðast saman í deildir. Þetta 

skipulag hentar best litlum og meðalstórum fyrirtækjum sem framleiða fáar vörur. 

Gallar við þetta skipulag er að samræming á milli deilda er erfið. Frekari tilhneiging 

til að horfa á tiltekin svið frekar en fyrirtækið í heild . Stefnumótandi breytingar eru 

hægar. 

 

Afurðaskipulag er helsta einkenni ef skipulagi sem myndar rekstur um hverja 

afurð eða einingu og inniheldur alla nauðsynlega aðgerðarpakka sem þarf til að halda 

framleiðslu áfram. Þannig skipulag er í stórum fyrirtækjum með margar afurðir. 

Helstu kostir er mikil aðlögunarhæfni og hvernig það geti tekist á við breytilegt 

umhverfi. 

 

Svæðaskipulag er líkt og afurðaskipulagið en í viðbót getur fyrirtækið 

samræmt starfsemi sjálfstæðra rekstrareininga og dótturfyrirtækja sem rekin eru á 

tilteknum stað. 

 

Í fléttuskipulagi felst að nota kosti starfa- og afurðaskipulag samtímis.  Það 

sem einkennir það helst er að valdabrautir fléttast, þar sem starfa-og afurðaskipulagið 

er notað jöfnum höndum. Þetta skipulag hentar best í flóknu og síbreytilegu umhverfi 

(Höskuldur Frímannsson,2000). 
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Fyrirtæki, félagasamtök og stofnanir velja sér skipulag sem hentar best að starfsemi 

þess og ytra-og innra umhverfi. 

 

Dæmi um skipurit 

 

Mynd 5 Starfaskipulag  

 

4. Stefnumiðuð stjórnun 
 
Stefnumiðuð stjórnun er samblanda af fjöldamörgum kenningum og aðferðum til 

stjórnunar á fyrirtækjum, félögum, opinberum stofnunum eða öðrum 

skipulagsheildum, á markvissan hátt. Megin þróunarskeið stefnumiðaðrar stjórnunar 

hefur verið síðustu 40-50 árin, þó kenningarnar hafi í raun þróast alla síðustu öld og 

eigi sér mun eldri uppruna og fyrirmyndir. Stefnumiðuð stjórnun er mjög þverfaglegt 

fag og því eru fræðimenn oft ósammála um skilgreiningar og áherslur. Fagið er því 

langt frá því að vera einsleitt og í umfjöllun mismunandi fræðimanna endurspeglast 

ólíkar forsendur og mismunandi sjónarhorn (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). 

 

Í stefnumiðaðri stjórnun, ef stefnan á að vera markviss og skila árangri fyrir 

skipulagsheildina,  þarf að skoða málið í hinu víðasta samhengi.  Líta ber til 

tækniþróunar, hagsmuna, valdaþátta, stjórnmála, menningar, túlkunar og skilnings á 

starfsemi. Einnig þarf að stuðla að skilningi og samstillingu meðal 

lykilhagsmunaaðila. Stefnumiðuð stjórnun snýst meðal annars um að ná sem bestum 

árangri í skipulagsheildum og grundvallast sá árangur af afstöðu stjórnenda. Þróunin í 

fræðum tengdum stefnumiðaðri stjórnun hefur verið sú að greina og bæta þær leiðir 

sem skipulagsheildin getur notað til að innleiða stefnumiðaða stjórnun í daglega 

starfsemi sína (Runólfur Smári Steinþórsson,2003). 

 

Stjórn/ 
Framkvæmdastjóri 

Fjármál Þróun Markaðsd.Framl.
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Stefnumiðuð stjórnun er röð stjórnunarákvarðana og gjörða sem ákvarða langtíma 

frammistöðu fyrirtækja. Hún einkennist af tveimur meginhlutverkum, stefnumiðaðri 

framsetningu og framkvæmd. Stefnumiðuð stjórnun fjallar almennt um hvernig stefna 

er þróuð og framkvæmd, en framsetningin snýst um hvernig fyrirtækin skilgreina 

stefnuna sína og framkvæma hana í gegnum stefnumiðaða stjórnun. Sú nálgun sem 

tekin er með stefnumiðaðri framsetningu mun að lokum ákvarða stjórnunarstílinn og 

eðli framsetningarinnar. Hún verður því fyrir áhrifum af, og hefur áhrif á 

stjórnunarstílinn og áhrifamátt aðalstjórnenda. Það er því aðeins eftir að fyrirtæki 

ákveður hvernig það mun setja fram stefnu sem stefnumiðuð stjórnun getur orðið 

árangursrík.  

Stefnumiðuð stjórnun felur í sér skilning á stefnumiðaðri stöðu fyrirtækis, 

stefnumiðuðu vali til framtíðar og getunni til að koma stefnunni í framkvæmd. Þá 

myndar stefnumiðuð stjórnun þær stjórnunarákvarðanir og aðgerðir sem ákvarða 

langtímaframmistöðu fyrirtækisins (Analoui, 2007). 

4.1 Saga stefnumiðaðrar stjórnunar 

Þróunarsaga stefnumiðaðrar stjórnunar er talin hefjast um miðja 19. öldina með 

einstaklingsbundnum áætlunum. Fjárhagsleg áætlanagerð með áherslu á 

starfaskiptingu hófst svo árið 1910. Runólfur Smári Steinþórsson (2003) skiptir sögu 

stefnumiðaðrar stjórnunar í fjögur tímabil. 

 

Fyrsta tímabilið hefst í lok síðari heimstyrjaldarinnar og einkennist í fyrstu 

einkum af áætlanagerð. Stjórnendur skoðuðu reksturinn innan frá þar sem reynt var að 

auka styrk fyrirtækisins og draga úr veikleikum þess. Kenningarnar sem komu fram á 

þessu skeiði voru nefndar línulegar vegna þess hve umhverfið var talið stöðugt og 

fyrirsjáanlegt (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). 

 

Annað tímabil stefnumiðaðrar stjórnuna, stefnumarkandi áætlanagerð, hefst 

svo um 1970.  Þá er farið að leggja áherslu á stöðu- og samkeppnisgreiningu og 

stjórnendur líta á reksturinn utan frá. Kenningarnar byggjast einkum á markaðssvörum 

og getu fyrirtækis til að standast samkeppni. Takmarkið á þessu tímabili var að marka 

skýra stefnu, og gengið var út frá því að auðlindum fyrirtækisins væri ráðstafað til 

samræmis við stefnuna svo að árangur næðist (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). 
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Þriðja tímabilið hófst árið 1985 og snerist um að láta kenningar taka mið af því 

að í starfsemi fyrirtækis væru þættir sem þyrfti að samræma í sífellu með tilliti til 

ákveðins takmarks. Fyrirtækin voru skoðuð sem flókin efnahagsleg, menningaleg og 

félagsleg eining og horft var á forsendur fyrirtækisins til verðmætasköpunar í víðara 

ljósi en áður hafði verið gert. Aukin áhersla var lögð á sköpunargáfu starfsfólks og 

sveigjanleika í skipulagi (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). 

 

Uppúr 1990 hófst fjórða tímabilið sem enn stendur yfir. Lögð er áhersla á 

auðlindir fyrirtækisins og mikilvægi samlegðaráhrifa milli eininga í rekstri. Internetið 

og veraldarvefurinn koma í sviðsljósið og athyglinni er beint að 

þekkingarverðmætum, sem og þeim hluta fyrirtækjanna sem ekki skila hagnaði. 

Fyrirtækjum er skipt upp og þau endurskipulögð eftir þörfum. Lögð er áhersla á að 

sem flestir starfsmenn taki þátt í stefnumiðaðri stjórnun fyrirtækisins og efli þar með 

færni, samstarfs- og samkeppnishæfni, bæði inn og út á við. Alþjóðavæðing og 

tækniþróun eru helstu drifkraftar breytinga á þessu tímabili (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2003). 

4.2 Þrjú sjónarhorn 

Nefna má þrjú sjónarhorn stefnumiðaðrar stjórnunar. Algengasta birtingarform 

stefnumiðaðrar stjórnunar er að kenningarnar séu settar fram sem aðferðir og verkfæri 

til að leysa afmarkað vandamál. Þeir þættir eru þá dregnir fram hjá fyrirtækinu sem 

eru af tæknilegum og efnahagslegum toga en aðrir og oft mikilvægari þættir látnir 

afskiptalausir (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). 

Aðrar kenningar líta á valdatafl og baráttu milli aðila innan og utan fyrirtækis sem 

meginforsendu árangurs við ákvarðanatöku og stefnumótun. Þá er litið á fyrirtæki sem 

bandalag hagsmunaaðila þar sem sátt á milli ráðandi aðila skiptir mestu máli sem og 

víðtæk viðurkenning á starfi fyrirtækisins í samfélaginu (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2003). 

 

Þriðja sjónarhornið byggir á enn víðtækari sýn. Menning, túlkun og skilningur á 

starfsemi fyrirtækisins, tilgangi og samhengi þess er álitið aðalatriði til viðbótar við 

tækni, völd, hag og stjórnmál. Stefnumiðuð stjórnun snertir þannig sjálfsmynd 

fyrirtækis og þróun þess. Áhersla er á aðgerðir sem hafa í för með sér samstillingu og 

skilningsmótun meðal lykilhagsmunaaðila. Markmið stefnumiðaðrar stjórnunar er að 
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efla sameiginlega skilning í von um að ná lengra og gera betur (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2003). 

4.3 Hvað er stefnumiðuð stjórnun? 

Stefnumiðuð stjórnun snýst um grundvallarstefnu fyrirtækja til framtíðar, metnað 

fyritækja, auðlindir þeirra og hvernig þau hegða sér í umhverfinu sem þau starfa í. 

Stefnumótun  fjallar um “hvert” skuli fara frekar en “hvernig” komast eigi að 

markinu”. Hvernig hægt sé að tryggja að stefnan, sem fara á eftir, skili árangri. Eftir 

að hlutverk og umhverfisþættir fyrirtækis eða félags hafa verið skilgreind er unnið að 

stefnumörkun. Eftir hana er svo gerð langtímaáætlun, sem byggir þá á svari við 

spurningunni  “hvernig”?.    

 

Hægt er að lýsa stefnumótun sem skilningi á tilgangi fyrirtækis eða félags, uppruna og 

sögu. Þegar þau eldast og stækka kann tilgangur þess að breytast,  tilgangurinn veður 

oft víðari en í byrjun. Hafa verður í huga að tilgangurinn er ekki hluti stefnumótunar. 

Áætlanir og aðgerðir verða að vera til staðar til að geta komið tilgangi fyrirtækja í 

framkvæmd (Lynch,2003). 

 

Stefnumiðun er undirbúningur fyrir markmið, tilgang,  eða markmið og 

grundvallaratriði og stefnu eða áætlunar til að ná þessum markmiðum, með því að 

skilgreina í hvaða rekstri fyrirtækið er í, eða ætlar að vera í og hvers konar tegund 

fyrirtækið er og ætlar að verða (Lynch,2003.)   Horft er til hlutverks, framtíðarsýnar, 

markmiðs og þjónustu. 

 

Stefnumiðun fjallar fyrst og fremst um heildarstefnu fyrirtækis, stofnunar eða félags, 

svo það geti gengt hlutverki sínu. Í stefnumiðun reynir á hugsun stjórnenda varðandi 

það hvert á að stefna en ekki hvernig eigi að komast að því sem að er stefnt. 

 

4.4 Markmið stefnumiðaðrar stjórnunar 

 
Markmið stefnumiðaðrar stjórnunar er að ná sem bestum árangri í rekstri fyrirtækis 

eða skipulagsheildar. Árangurinn byggist á því hvað fyrirtækið vill vera og verða til 

lengri tíma litið. Hluti af þessu er stjórnun sem gengur út á að treysta, skapa og þróa 
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stöðu og þýðingu fyrirtækisins í umhverfi sínu. Takmark stefnumótaðrar stjórnunar er 

árangur fyrirtækisins í sem víðustum skilningi, meðal annars fjárhagslegum og með 

tilliti til ímyndar til skemmri og lengri tíma. Samkeppni á markaði er lykilatriði í 

stefnumiðaðri stjórnun og mikilvægt er að draga fram og hlúa að því sem eflir og 

styður við samkeppnishæfni fyrirtækis. Samkeppnishæfni byggir á tveimur þáttum. 

Annars vegar á markaðsstöðu og viðskiptasamböndum fyrirtækis og hins vegar á 

sérstakri færni og getu fyrirtækis til að svara eftirspurn eftir þjónustu. Með sífelldri 

þróun stefnumiðaðrar stjórnunar hefur fræðin leitast við að greina betur og bæta þær 

leiðir sem í boði eru fyrir fyrirtæki að leysa úr vandamálum sínum (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2003). 

 

4.5 Ferli stefnumiðaðar stjórnunnar  

 

Mynd 6 

Ferli stefnumiðaðar stjórnunnar (Inga Jóna Jónsdóttir, 2002) 

 
 

Mat á innviðum og umhverfi 
(SVÓT greining)  Hvar erum við nú? 

Hlutverk/Leiðarljós 
Hver erum við? 

Framtíðarsýn 
Hvert viljum við ná? 

Langtímamarkmið 
Hvernig komumst við þangað? 

Deilimarkmið/Undirmarkmið 

Aðgerðaráætlun 

Árangursmæling 
Hvernig mælum við árangurinn? 

Eftirfylgni 



 21

4.5.1 SVÓT-greining 
Ein leiðin til að ástandsgreina fyrirtæki eða félagasamtök - greina styrkleika og 

veikleika skipulagsheildar og til að kanna ógnanir og tækifæri er svonefnd SVÓT-

greining.   

SVÓT-greining er afar einfalt tæki sem oft er beitt á fyrirtæki eða skipulagsheildir. 

Greiningin felst í því að kortleggja hverjir eru helstu styrkleikar fyrirtækisins, hverjir 

veikleikarnir, hvaða ógnanir steðja að því og hvaða sóknarfæri það hefur. Í sinni 

einföldustu mynd felst greiningin í því að búa til lista með þessum fjórum þáttum fyrir 

tiltekna heild. Hægt er að beita SVÓT-greiningu á fleira en fyrirtæki, til dæmis 

landsvæði, tungumál, félagasamtök og fleira. Hafa verður samt í huga að allir þættir 

sem koma við í SVÓT-greiningu eru ekki fastir, heldur á mikilli ferð. 

 

 
 

Mynd 7  SVÓT-greining  

Styrkleikur er það sem við gerum betur en samkeppnisaðilar og þarf að viðhalda. 

Veikleikinn er það sem samkeppnisaðilinn gerir betur. Tækifærin þarf öll að nýta og 

uppræta ógnanirnar 

 

5. Stefnumótun  
 
Stefnumótun er listin að búa til stefnuna. Hún byggist á þekkingu, útsjónarsemi og 

öguðum vinnubrögðum. Þó stefnan sé mótuð er árangur ekki endilega í hendi. Hann 

næst ekki nema með árangursríkri innleiðingu stefnunnar sem viðskiptavinum og 

eigendum er færður. Sá ávinningur sem stefnt var að.  

 

 

Styrkleikur    
 
                     Viðhalda 

Tækifæri 
 
                             Nýta 

Veikleiki 
 
 
                      Bæta

Ógnanir 
 
 
                         Uppræta  

+ 

- 

Innri greining Ytri greining 
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5.1 Hvað er stefnumótun? 
Stefnumótun er langtímaáætlun fyrirtækis, stofnunar eða félagasamtaka, sem er 

hönnuð með það að leiðarljósi að ná ákveðnu markmiði með ákveðnum skilgreindum 

aðferðum. Stefnumótun vinnur þvert á fyrirtækið eða félagasamtök, hefur meðal 

annars áhrif á vörur, þjónustu, starfsmenn, birgja og viðskiptavini, og hefur í för með 

sér breytingar.  Stefnumótun getur ekki farið fram án mikillar undirbúningsvinnu, þar 

sem innra og ytra umhverfi er skilgreint og skoðað ítarlega. Stefnumótunarvinna er 

eitt mikilvægasta starf stjórnenda fyrirtækis, stofnunar eða félags, og þarf stöðugt að 

vera í þróun. 

Stjórnendur eru þeir sem eiga frumkvæðið og leiða hina eiginlegu stefnumótun. Það 

má segja að stefnumótun sé leidd af forstjóra/formanni, samþykkt af yfirstjórn og 

innleidd af lykilstjórnendum. Það er þó gott að hafa í huga að sem flestir þurfa að 

koma að.  Stefnumótun er sú leið sem fyrirtæki, stofnun eða félag, velur til að ná 

markmiðum sínum og verður stefnumótunin að vera í samræmi við það sem er að 

gerast í umhverfinu. Það verður að vera hægt að aðlaga stefnuna að þeim breytingum 

sem geta átt sér stað í umhverfinu og stefnan verður að vera án mótsagna. Stefna 

fyrirtækis, félags eða stofnunnar er því endurskoðuð reglulega. 

Stefnumótun er óslitið ferli sem metur umhverfi fyrirtækis og stjórnar viðfangsefnum 

þess:  Það metur helstu keppinauta, setur markmið og mótar áætlanir, sem ætlaðar eru 

til að mæta því sem keppinautar fást við; endurmetur stefnuna árlega eða 

ársfjórðungslega (þ.e. reglulega), til þess að ákvarða hvernig hún hefur verið innleidd 

og hvort hún er að ná tilætluðum árangri,  og þarf að vera endurmetin til að mæta 

breyttum aðstæðum, tækninýjungum, nýjum keppinautum, nýju efnahagslegu 

umhverfi, félagslegu, fjármálalegu og/eða pólitísku umhverfi. 

Stefnumótun inniheldur þær áherslur sem stjórnendur leita eftir við stjórnun og rekstur 

fyrirtækja. Með skýrri framtíðarsýn verður úrlausn daglegara verkefna einfaldari og 

öll ákvörðunartaka markvissari. 

Stefnumótun er mikilvæg vegna þess að hún tekur til grundvallatriða í rekstri 

fyrirtækis eða félags og á að hafa áhrif á framtíð þess (Lynch, 2003). 
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5.2 Lykilþættir stefnumótunnar 

Mismunandi aðferðum er beitt við að nálgast verkefnin, en ávallt má byggja á sömu 

undirstöðuþáttunum, sem lýst er hér á mynd 

 
Mynd 8 Lykilþættir stefnumótunnar  

 
Greining: Byrja á að greina núverandi stöðu og þeirri vinnu jafnvel skipt í þrjá hluta: 

Ytra umhverfi, innra umhverfi og væntingar. 

 

Ákvörðun um stefnu, mótun: Þegar greiningu á núverandi stöðu er lokið er 

framtíðarstefnan fyrirtækisins unnin. Sú vinna byggist á  niðurstöðu greiningar á 

framtíðarsýn fyrirtækisins. Ákvörðun um stefnu byggir á að valkostir séu kortlagðir, 

þeir metnir og stefnan sé valin. 

 

Framkvæmd stefnu: Til þess að stefnumótun skili árangri þarf að framkvæma þá 

stefnu sem valin hefur verið. Stefnan sem mótuð hefur verið en kemst ekki til 

framkvæmda, skilar ekki árangri. Talað er um að framkvæmd stefnu sé erfiðast hluti 

stefnumótunnar - hvernig fyrirtæki kemst frá núverandi stöðu yfir í þá framtíðarsýn 

sem mótuð hefur verið.  

 

5.3 Fjórar víddir til greiningar 

Runólfur Smári Steinþórsson (2003) setti fram líkan yfir yfir víddir sem koma fyrir í 

stefnumiðaðri stjórnun í doktorsritgerð sinni til að draga fram þær forsendur og þau 

sérkenni, sem setja mark sitt á stefnumiðaða stjórnun tiltekinnar 

skipulagsheildar(1995). Þessar víddir má nota til stuðnings þegar unnið er að 

greiningu á stöðu, horfum og áskorunum í starfi skipulagsheilda. Greiningalíkanið 

gerir auðveldara að draga fram mynstur athafna og þróunnar í starfseminni í því 

samhengi sem hún er, sem ekki eru þær sömu fyrir allar gerði af skipulagsheildum. 

 
Greining 

Ákvörðun 
um 

stefnu(Mótun)

Fram- 
kvæmd 
stefnu 
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Mynd 9 Fjórar víddir stefnumiðaðrar stjórnunnar (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003) 

 

Samkvæmt þessari framsetningu eru víddir stefnumiðaðar stjórnunar fjórar: tilvist, 

innihald, ferli og samhengi.  Með tilvistinni er leitað svars við spurningunni; hvers 

vegna er skipulagsheildin til staðar? Þessi vídd er sú mikilvægasta því undir hana falla 

lög og samþykktir, afstaða sem lýsir tilgangi skipulagsheildarinnar, mótun hlutverka 

og framtíðarsýn.  Með innihaldi er leitað svars við spurningunni; um hvað snýst 

starfsemi skipulagsheildarinnar?  Undir þessa vídd falla þau atriði sem lýsa þeirri 

starfsemi sem fer fram til dæmis á athafna- eða viðskiptasviði, vinnslusviði og við 

samkeppni. Með ferli er leitað svara við spurningunni; hvernig fer starf 

skipulagsheildarinnar fram?  Undir þessa vídd falla þær aðgerðir og venjur sem mótast 

hafa í skipulagsheildinni. Til að mynda fyrirkomulag funda, vinnulag, kerfisnotkun, 

formlegir og óformlegir starfshættir. Með samhenginu er leitað svara við 

spurningunni; úr hverju, hvar, af hverju og fyrir hverja er starfsemi 

skipulagsheildarinnar framkvæmd?  Undir þá vídd falla atriði úr innra og ytra 

umhverfi sem skipta máli svo sem lög, félagslegt umhverfi, athafnasvæði, starfsmenn, 

viðskiptavinir, hagsmunaaðilar, eigendur, auðlindir, tækni, menning og skipulag. Þessi 

atriði eru skilgreind hér sem hið stefnumiðaða samhengi skipulagsheildarinnar. 

(Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). 

 

Samhengi 
Með hverju, 
Hvar og 
fyrir hvern. 

Tilvist 
Hvers 
vegna 

 
Innihald 

Hvað 

 
Ferli 

Hvernig 
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Til að átta sig betur á þeim atriðum sem líkanið auðveldar greiningar á, má rýna nánar 

í þessar fjórar víddir. 

 

5.3.1 Tilvistarvíddin gefur til kynna hvaða hugmyndafræði og hugmyndir liggja að 

baki stofnun skipulagsheildarinnar einnig efnahagslegri tilvist hennar.  

Tilvistargrundvöllurinn dregur einnig fram þá  þætti sem skapa menningu þar sem 

horft er til sögunnar að baki stofnun á skipulagsheildarinni. Tilvistargrunnurinn er 

ekki eingöngu samheiti fyrir hlutverk og framtíðarsýn skipulagsheildar. Hugtakinu má 

skipa niður í sex þætti:  Uppruna, fyrirmynd, hlutverk, meginstefnu, stjórnunnarstefnu 

og framtíðarsýn. 

 

Uppruni:  Eins og nafnið ber með sé getur uppruni og saga skipulagsheildar skipt 

sköpum í starfi þess og stefnu. Hvaða áherslur réðu upphaflega um starf hennar?. 

Hvað var henni ætlað að gera og hver hefur þróunin verið. Hver er saga hennar og 

hver hefur sett svip sinn á starfið?.  Hvaða þýðinu hefur uppruninn á starfsemina sem 

er framundan?. 

 

Fyrirmynd: Fyrirtæki eða skipulagsheildir eiga sér oftast einhverjar fyrirmyndir. Þær 

getur verið hugmyndafræðilegar, átt rætur í stofnun félaga eða eru af öðrum toga. 

Fyrirmyndir að skipulagi geta einnig breyst í tímanna rás. Þegar það gerist er um 

grundvallarbreytingu að ræða sem getur ráðir úrslitum um tilvist viðkomandi 

skipulagsheildar. Það er því mikilvægt að skoða hvað það var sem réð útfærslunni og 

hvaða afleiðingar það hefur haft í för með sér. 

 

Hlutverk:  Sérhvert fyrirtæki, stofnun eða félag er stofnað í ákveðnum tilgangi og því 

ætluð ákveðin verkefni.  Með hlutverki er átt við þau meginverkefni sem fyrirtækinu 

eða skipulagsheildinni er ætlað að leysa fyrir umbjóðendur og helstu hagsmunaaðila. 

Lykilatriði er að farið sé að vilja þeirra.  Mikilvægt er að stjórnendur leggi rækt við að 

ná sambandi og byggja upp tengsl við þá aðila sem skipta máli. Þetta getur verið 

breytilegt eftir fyrirtækjum og umhverfi.  Hlutverk fyrirtækja er jafnan af öðrum toga 

en opinberra stofnana og/eða íþróttafélaga eða annarra félaga. 
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Framtíðarsýn:   Framtíðarsýnin felur í sér takmarkið sem að er stefnt.  Hvar vill 

skipulagsheildin verða að ákveðnum tíma liðnum?. Framtíðarsýnin er leiðarljós við 

þróun á starfsramma skipulagsheildarinnar og er æðsta stefnumiðið. 

 

Viðskiptaáherslur:  Þær gefa vísbendingu um hver starfsrammi fyrirtækisins skuli 

snúast um og í hverju er sérstaða þess fólgin. 

 

Stjórnunaráherslur: Þær endurspegla hvernig skipulagsheildin vill starfa. Svo sem 

grundvallarhugmyndir stjórnenda og umbjóðenda um hvernig líta beri á starfsmenn og 

hvaða skipulagsgerð sé viðeigandi. (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). 

 

Með tilvistargrundvelli er til dæmis átt við það samhengi og það samkomulag sem 

ráðandi hagsmunaaðilar hafa komið sér saman um að skuli mynda undirstöðu fyrir 

fyrirtækið eða félagasamtök. Það er að segja, vilji og óskir umbjóðenda um tilgang, 

hlutverk, framtíðarsýn, viðskiptaáherslur og stjórnendaáherslur skipulagsheildarinnar. 

 

5.3.2 Innihaldsvíddin 
Innihaldsvídd stefnumiðaðar stjórnunar dregur fram að hverju skipulagsheildin starfar 

og hver sé varan eða þjónustan sem boðin er  fram. Tilvistarvíddin hefur að geyma 

hugmyndarfræðilegan grundvöll starfseminnar en í gegnum innihaldsvíddina er reynt 

að ná utan um það sem gert er í raun og gera á í náinni framtíð. (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2003). 

 

5.3.3 Ferlisvíddin 
Með þessari vídd er hugsunin að varpa ljósi á það hvernig tiltekið fyritæki starfar, 

hefur starfað og hvernig það ætlar að starfa í framtíðinni. Hvaða verklag, aðferðir og 

venjur, hafa náð að festa rætur í fyrirtækinu. Einnig er litið til atorkunnar, kraftsins og 

gangverksins í starfseminni. 

 

Til að efla möguleika stjórnenda til að stjórna stefnumiðað er mikilvægt að þeir séu 

vel að sér í formlegum og óformlegum starfsháttum fyrirtækisins. Hér skal bent á þrjú 

atriði sem skipta máli að því er þetta varðar.  Þróunnarskeiðið, vinnubrögð og venjur 

og það sem skiptir máli til að ná árangri. (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). 
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5.3.4 Samhengisvíddin 
Samhengisvíddinni er ætlað að hjálpa stjórnendum að greina og skilja þau atriði sem 

snerta umhverfi og innviði skipulagsheilda. Hvernig er fyrirtækið samansett, í hvaða 

samhengi það starfar og  hvað þarf það til að geta starfað. Hugtakið samhengi er 

fjölvítt og þarf að huga að hinu efnahagslegu, landfræðilegu, pólitíska, skipulagslega, 

hugarfarslegu og menningarlegu samhengi. Vitundin um og þekking á samhengi 

fyrirtækja er mikilvæg í allri þróun og forsenda skynsamlegra ákvarðana. 

 

Næmni fyrir því mikilvæga í samhengi fyrirtækja er því ein af lykilforsendum 

stefnumiðaðrar stjórnunnar. Það er verkefni stjórnenda að vera vakandi yfir samhengi 

fyritækisins og gera það stefnumiðað og er mikilvægt að huga sérstakleg að 

eftirfarandi atriðum: Ytra samhengi, og þar undir; athafnasvæði, hagsmunaaðilar 

viðskiptavinir og samkeppni. Innra samhengi, og þar undir; samskipti, auðlyndir, 

starfsmenn og skipulag. (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). 

 

Þessar víddir má nota við greiningarþáttinn í stefnumiðaðri stjórnun og er ætlað að 

auðvelda stjórnendum að átta sig á þeim fjölmörgu atriðum sem huga þarf að við 

árangursríka stjórnun. 

5.4 Mótun stefnu  

Þegar greiningarvinnu er lokið og búið að draga fram stöðu skipulagsheildarinnar í 

dag og þá möguleika sem standa henni til boða í framtíðinni er komið að mótun 

stefnu. Hvað má gera til að þjóna viðskiptavinunum sem best og  hvernig ætlar 

skipulagsheildin að komast í þá  stöðu sem hún stefnir að í tiltekinni framtíð.  

 

Mótun skýrir innihald stefnunnar og þarf að meta með tilliti til framlags hennar til 

skipulagsheildar og þarf matið því að miðast við það sem skiptir hverja skipulagsheild 

mestu máli og niðurstaða þarf að vera komin um það sem á að gera. 

Þegar stefnan er ákveðin þarf í framhaldi að hanna skipulagið. Þá er nauðsynlegt að 

skoða nokkrar grundvallarspurningar: 

• Hvers konar skipulagsheild erum við? 

• Hverjir eru helstu hagsmunaaðilar? 
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• Hver er tilgangur skipulagsheildarinnar? 

• Hvað segir tilgangurinn okkur í stórum dráttum um mögulegt skipulag? 

 

Samkvæmt Grant (2005) hefst mótun stefnu með greiningu á innri- og ytri þáttum 

skipulagsheildarinnar. Afrakstur þeirrar vinnu er notaður til að skilgreina hlutverk, 

framtíðarsýn og stefnu. Hann leggur áherslu á fjóra sameiginlega  þætti við mótun 

stefnu. Í fyrsta lagi þurfa að vera til staðar einföld langtímamarkmið sem örugg 

samstaða ríkir um meðal starfsmanna skipulagsheildarinnar. Í öðru lagi þarf að vera til 

staðar djúpur skilningur á samkeppnisumhverfi, tækifæri og ógnunum 

skipulagsheildarinnar. Í þriðja lagi þarf að liggja fyrir hlutlægt mat á auðlindum 

skipulagsheildarinnar og verður að vera til þekking til að styðja við styrkleika og verja 

veikleika auðlinda skipulagsheildarinnar. Í fjórða lagi verða að vera til staðar hæfir 

stjórnendur og starfsmenn til að vinna að innleiðingu stefnunnar.  Þeir þurfa að geta 

komist að niðurstöðu í málum sem þarf afstöðu til, taka ákvarðanir fljótt og setja kraft 

í framkvæmd þeirra. 

 

Samkvæmt Lynch (2003) eru tvær leiðir til mótunar stefnu; forskriftarleið og 

sjálfspottin leið. Samkvæmt forskriftarleiðinni eru markmið skipulagsheildar  sett 

fram áður og stefnan er mótuð út frá þeim af æðstu stjórnendum. En sjálfspottin leið 

vísar til þess að stefnumótun sé í höndum stjórnenda og starfsmanna í þeirra daglega 

starfi. Stefnan er sögð þróast sjálf og erfitt sé að grípa inn stefnumótun 

skipulagsheilda. 

5.5 Innleiðing og framkvæmd stefnu 

Það er ekki nóg að setja fram stefnu. Það flóknasta er að koma stefnunni í framkvæmd 

og kemur þar að rekstrarlegum og stjórnunnarlega þættinum og byggist innleiðingin 

þessum grundvallaratriðum. 

Að innleiða og stýra stefnu er hægar sagt en gert og krefst þess að stjórnandinn taki að 

sér margvísleg hlutverk, s.s. hlutverk uppbyggjenda, auðlyndastjórans, hvatamannsins, 

aðferðarfræðings, ákvörðunartökuaðilans og þjálfarans. Stundum þarf stjórnandinn að 

vera harður og stundum þarf hann að fara mjúku leiðina, en stöðugt þarf hann að leita 

úrlausna og finna hinu réttu leið 
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Þá er komið að framkvæma stefnu í stefnumótunnarferlinu. En framkvæmd er það 

hvernig aðgerðir tengjast saman eða verka á víxl með hverri annarri þar sem 

stefnumótunin þróast með breytingum í umhverfinu. Oftast er innihaldið og 

samhengið nokkuð skýrt, en það er framkvæmdin sem veldur flestum vandamálunum. 

Það er vegna þess að framkvæmdin kann að hafa áhrif á hvernig fólk í fyrirtækinu 

þróar og framkvæmir stefnuna. Framkvæmdin er oftast einn af erfiðari þáttum í þróun 

stefnumótunnar. 

 

Stigin í framkvæmdastefnunni eru þrjú: aðgerðaráælun, mat á stjórnskipulagi og 

eftirfylgni. 

Aðgerðaráætlun:  Áætlun verður að gera um það er hvernig eigi að vinna stefnuna 

ákvarða verkefni, setja markmið, ákveða tímamörk og tilnefna ábyrgðaraðila. 

Mat á stjórnskipulagi: Þegar niðurstöður stefnumótunar liggur fyrir þarf að fara yfir 

núverandi stjórnskipulag og kanna hvort það er líklegt til árangurs við að ná fram 

mótaðri stefnu. 

Eftirfylgni:  Stefnumótun er ekki hægt að ljúka í eitt skipti fyrir öll, heldur er 

stefnumótunin áætlun um væntingar stjórnenda til árangurs í skipulagsheildinni í 

framtíð og vinna við skipulag í starfseminni í þeirri viðleytni til þess að ná 

fyrirhuguðum væntningum. Skilgreina þarf stefnuna sem vinna á eftir og setja niður 

skammtíma- og langtíma markmið(Lynch,2003).  
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6. Hver er saga Landssambands Hestamannafélaga og 
annara aðildarfélaga hestamennskunnar? 
 

6.1 Sagan og upphafið að stofnun Landssambands Hestamannafélaga 

Hér verður skoðuð saga Landssambands Hestamannafélaga (LH) og gerð grein fyrir 

þróun Landssambandsins í áranna rás og hvernig hlutverk þess hefur verið rækt í 

samræmi við lög og reglur þess. Skoðað verður með sama hætti upphaf og saga 

annarra samtaka eða félaga, sem komið hafa að hestamennsku í landinu. Í einhverjum 

tilfellum voru þau félög stofnuð vegna óánægju með starfsemi LH, þar sem talið var 

að lögum og reglum sambandsins hefði ekki verið framfylgt. 

 

“Margir nefna stofnun hestamannafélagsins Fáks sem fyrstu hreyfingar manna til 

samtaka og samstarfs um hesta og hestamennsku og má það til sanns vegar færa  Þó er 

torvelt að segja til um hvenær því korni var fyrst sáð, er leiddi til vaxtar og viðgangs 

þess limprúða trés sem líkja má Landssambandinu við”, segir Steinþór Gestsson í bók 

sinni “Í morgunljómanum”, sem fjallar um sögu LH og gefin var út 1987. 

  

Löng saga er um að hestaeigendur á Íslandi hafi reynt að vekja athygli á íslenska 

hestinum, hraða hans og keppnishörku.  Heimildir eru um skipulagða keppni á 

Oddeyri við Akureyri fyrir íslenska hestinn á afmörkuðum velli á Þjóðhátíðarárinu 

1874. Heitið var verðlaunum en heimildir bera ekki með sér hvort um var að ræða 

keppni í stökki eða skeiði og ekki heldur hvort mældur hafi verið hraði hestanna 

(Steinþór Gestsson,1987). 

 

Kappreiðar byrjuðu síðar reglulega á Melavellinum í Reykjavík á árunum 1897 til 

1909.  Kappreiðarnar urðu regluleg skemmtiatriði á þjóðhátíðardegi Íslendinga. Þegar 

áhugasömum  Reykvíkingum um hestamennsku fór að fjölga mjög upp úr 1920, 

fannst ýmsum tímabært að stofna til félagsskapar um hestamennskuna. 

Hestamannafélagið Fákur var stofnað 1922 og rækti félagið forystustörf fyrir 

hestamennsku í landinu þar til Landssamband hestamannafélaga var stofnað 18. 

desember 1949.   
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Á félagsfundi í Fáki 18. júní 1940 urðu miklar umræður um að auka þyrfti samvinnu 

þeirra félaga, sem þá var búið að stofna um hestamennsku í landinu  Félögin voru þá 

orðin sjö og störfuðu vítt og breitt um landið. Ákveðið var á félagsfundinum að halda 

samkomu meðal íslenskra hestamanna á Þingvöllum sumarið 1941. 

 

Laugardaginn 28. júní 1941 kom fjölmennur hópur ríðandi manna saman á 

Þingvöllum.  Þetta var hópur manna úr hestamannafélögum, sem þá höfðu verði 

stofnuð á Suður- og Vesturlandi.   Á samkomu þessari var samþykkt að mætast aftur 

að níu árum liðnum á Þingvöllum á ný.  Þá skyldi halda mót og sýningar á íslenska 

hestinum. Nefnd var stofnuð til að leggja fram áætlun að þessari sýningu og  einnig til 

að skoða þann möguleika að stofna eitt Landssamband fyrir hestamannafélög í 

landinu.   

 

 

Á aðalfundi hestamannafélagsins Fáks þann 5. maí 1944 var lagt til að hafist yrði 

handa við að stofna heildarsamtök hestamanna í landinu. Kosnir vor þrír menn til 

verksins. Verkið sóttist seint en sumarið 1949 boðaði formaður nefndarinnar til fundar 

um málið sem halda skyldi í “Baðstofu iðnaðarmanna”, “Iðnó” þann 18. desember 

1949.    Hestamannafélögunum hafði fjölgað frá árinu 1940 og mættu aðilar frá níu 

hestamannafélögum. Á fundinum var ákveðið að stofna eitt landssamband fyrir 

hestamannafélög í landinu og voru lagðar fram fyrirmyndir af lögum fyrir sambandið. 

 

Samkvæmt 2. gr. þeirra laga skyldi aðalmarkmið sambandsins lúta að því að 

sambandið yrði málsvari fyrir öll hestamannafélög í landinu og myndi gæta 

sameiginlegra hagsmuna þeirra gagnvart öðrum aðilum.  Sambandið skyldi koma fram 

fyrir hönd félaganna gagnvart  Búnaðarfélagi Íslands og ríkisvaldinu. 

 

Samkvæmt 3.gr. laganna skyldi vinna að bættri meðferð hesta, sérræktun íslensks 

reiðhestakyns og framgangi reiðhestaíþrótta. Þessu markmiði vildi sambandið meðal 

annars ná með því að samræma starfssemi hestamannafélaganna þannig að þau vinni 

öll sameiginlega að framgangi þeirra mála er lög þessi og reglugerðir ákveða svo og 

samþykktir þær sem löglega verða gerðar á aðalfundum sambandsins er nefndir verða 

“Ársþing hestamannafélaganna”. 
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Menn voru í upphafi stórhuga um útbreiðslu starfsins og fóru í ferðir um landið og 

heimsóttu félögin. Þessum frumkvöðlum var umhugað um að fræða landsmenn um 

hestamennsku. “Umferðarkennarar” voru sendir  í skóla landsins til að flytja erindi um 

hesta og hestamennsku og fræðsluþáttum um efnið var útvarpað.  

 

6.2 Hver er staða Landssambands Hestamannafélaga? 

Landssaband Hestamannafélaga er æðsti aðili innan Íþrótta- og Ólympíusambands 

Íslands (ÍSÍ) um alla þætti hestaíþrótta og málefni þeim tengdum.  Öll félög innan ÍSÍ 

sem leggja stund á hestaíþróttir eru aðilar að LH með aðild að hlutaðeigandi 

héraðssambandi/íþróttabandalagi. 

 

Það er aðaltilgangur og aðalmarkmið LH, auk hefðbundinnar keppni, æfinga og 

þjálfunar til líkamlegrar heilsuræktar, að sinna hagsmunamálum sem tengjast 

hestaíþróttum svo sem á sviði ræktunarmála, tamninga, samgöngu- og ferðamála, 

landnýtinga- og umhverfismála.  Önnur markmið eru m. a. að hafa yfirumsjón og 

vinna að eflingu hestamennsku meðal annars með fræðslu, útbreiðslu- og 

kynningarstarfsemi. Að vera málsvari hestamanna jafnt innanlands sem erlendis. Að 

eiga samstarf við önnur samtök er sinna hagsmunamálum hestamanna, svo sem á sviði 

ræktunarmála, tamninga, samgöngumála, ferðamála, landnýtingar og umhverfismála á 

vegum ríkis og sveitarfélaga. Að koma fram gagnvart opinberum aðilum. Að vinna að 

stofnun nýrra sérráða. Setja nauðsynlegar reglur, löggilda dómara, ráðstafa 

landsmótum og staðfesta met.  Að vera fulltrúi hestaíþrótta gagnvart erlendum aðilum 

og sjá um að reglur varðandi greinina séu í samræmi við alþjóðareglur þar sem það á 

við 

6.3 Hestaíþróttasamband Íslands 

Hestaíþróttasamband Íslands (HÍS) var stofnað 1989 vegna þess að nokkrir 

frumkvöðlar vildu að hestaíþróttin yrði viðurkennd innan Íþróttasambands Íslands 

(ÍSÍ).  Félagið fékk síðar inngöngu í Íþróttasambandið. Til var svonefnt Íþróttaráð 

Landssambands Hestamannafélaga en það laut stjórn LH. Formaður hins nýstofnaða 

HÍS var einnig formaður Íþróttaráðs LH og skýrir það þá tregðu sem myndaðist á milli 
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LH og HÍS. LH hafði það alveg í hendi sér og það valt á áhuga LH manna hvenær HÍS 

tæki til starfa. 

 

HÍS hafði það að markmiði að vinna að hvers konar starfsemi er tengist keppni í 

hestaíþróttum. Allir sem stunduðu keppni í hestaíþróttum voru einnig félagar í LH eða 

íþróttadeildunum. Eitthvað urðu stjórnarmenn HÍS ósáttir við þann samning er gerður 

var við LH um sameiginlegt skrifstofuhald og fluttu sig í aðra skrifsstofu árið 1993. 

Var nú komið tvöfalt kerfi og mun dýrara, sem mörgum þótti ástæðulaust og alger 

óþarfi að viðhafa. (Sigurður Sigmundsson,1996).  

 

Á ársþingi LH 1995 var samþykkt tillaga um að tilnefna þrjá fulltrúa í sameiginlega 

nefnd með jafnmörgum fulltrúum frá HÍS í þeim tilgangi að finna leiðir til að mynda 

ein heildarsamtök hestamanna í landinu. Slík samtök skyldu hafa að markmiði og 

tilgangi að sinna hestamennskunni sem tónstundaiðju, ræktunarmálum og keppni í 

hestaíþróttum í víðum skilningu eins og segir í tillögunni. Þessi nefnd skilaði af sér 

áliti á vordögum og við tók ferli sameiningar sem tók talsverðan tíma. (Sigurður 

Sigmundsson,1996). 

 

Hestamenn upplifðu stóra stund á ársþingi Landssambands Hestamannafélaga og 

Hestaíþróttasambands Íslands þegar langþráð sameining þessara samtaka náði loks 

fram að ganga á árinu 1997. Með réttu er hægt að segja að þá hafi lokið hátt í þriggja 

áratuga baráttu hestamanna fyrir inngöngu í samtök íþróttamanna en það var snemma 

á áttunda áratugnum sem hestamenn leituðu hófanna um inngöngu í Íþróttasamband 

Íslands. 

 

Sameiningarferli LH og HÍS tók sex ár eða allt frá 2. ársþingi HÍS 1991 þegar 

samþykkt var tillaga þess efnis að leitað yrði eftir könnunarviðræðum við LH um 

sameiningu samtakanna. Á þessum árum var oft heitt í kolunum því framan af voru 

andstæðingar sameiningar margir en þeim fækkaði jafnt og þétt. Sameining var 

samþykkt með miklum meiri hluta atkvæða.   

 

Hjá LH voru  3 á móti og 104 með en engin mótatkvæði voru hjá HÍS þar sm 64 

samþykktu. Í stuttu máli gekk sameining þannig fyrir sig að hvor samtök fyrir sig 

samþykktu ný lög, sömu lögin að sjálfsögðu. Í lögunum var sérstakt 
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bráðabirgðaákvæði þar sem sagði að fyrsta stjórn sameinaðra samtaka skyldi skipuð 

(ekki kjörin) fram að næsta ársþingi. Það voru formennirnir sem völdu menn í 

stjórnina samkvæmt umboði beggja stjórna og voru ekki gerðar athugasemdir við 

þessa aðferð.  

 

Samtökin heita Landssamband hestamannafélaga og aðildarfélög þess munu kallast 

hestamannafélög eins og verið hefur. Af þessu má sjá að skipting félaga hestamanna í 

íþróttadeild og hestamannafélag varð úr sögunni. Náðst höfðu hin upphaflegu 

markmið frá áttunda áratugnum, þegar hestamenn hugðust fá inngöngu í heilu lagi í 

samtök íþróttamanna. Að kröfu samtaka íþróttamanna höfðu hestamenn verið 

skikkaðir til að kljúfa hreyfingu sína og aðeins annar hlutinn boðinn velkominn inn 

um hið gullna hlið íþróttahreyfingarinnar.  Ný heildarhreyfing hestamanna komst áog 

gekk með manni og mús inn í ÍSÍ og þótti ástæða til að fagna því.(mbl, 28.okt,1997) 

6.4 Félag tamningamanna 

Félag tamningamanna var stofnað árið 1970 af nokkrum áköfum ungum mönnum 

innan hestamennskunnar. Þessa ungu menn langaði á þeim tíma að læra meira um 

fagið sem þeir stunduðu þá af kappi,  tamningar hrossa fyrir bændur og þéttbýlisfólk. 

Á fyrstu árum félagsins voru tamningamenn algjörlega sjálfmenntaðir en gátu gengið 

til liðs við FT með því að þreyta sérstakt reiðmennskupróf, sem byggðist á 

fimiæfingum og gangtegundaprófi.  Fræðileg þekking var einnig prófuð með 

munnlegum spurningum. 

 

Það er tilgangur og markmið Félags tamningamanna að stuðla að réttri og góðri 

tamningu hesta. Þessu markmiði hyggst félagið ná með því vinna að eflingu 

menntunar tamningamanna og  vinna að eflingu menntunar reiðkennara.  Einnig að 

leiðbeina hestamönnum og standa fyrir prófum fyrir tamningamenn og reiðkennara. 

Önnur markmið eru m.a. að hafa yfirstjórn og vinna að eflingu faglegrar vinnu 

tamningamanna með fræðslu, útbreiðslu- og kynningarstarfsemi.  Félagi 

tamningamanna er ætlað að vera málsvari tamningamanna og reiðkennara jafnt 

innanlands sem erlendis og að eiga samstarf við önnur samtök er sinna 

hagsmunamálum hestamanna.  Félaginu ber að stuðla að bættum hag félagsmanna.  
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6.5 Félag hrossabænda 

Félag hrossabænda er búgreinafélag hrossaræktarinnar á Íslandi og er aðili að 

Bændasamtökum Íslands.  Félagið var stofnað 19. apríl 1975 og starfar samkvæmt 

lögum um búfjárrækt, lögum um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum og 

samþykktum Bændasamtaka Íslands. 

 

Félag hrossabænda er opið öllum þeim er stunda, eða hafa áhuga á, ræktun íslenska 

hestsins.  Félagið samanstendur af níu aðildarfélögum og ganga félagar í aðildfélög á 

sínu svæði og öðlast þannig félagsaðild að Félagi hrossabænda 

 

Tilgangur félagsins er að vera málsvari aðildarfélaga og einstakra félagsmanna og 

koma fram fyrir þeirra hönd.  Félaginu er ætlað  að vinna ötullega að ræktun íslenska 

hestsins sem reiðhests, með kynbótum, skýrsluhaldi og mótun ræktunarstefnu í 

samvinnu við Bændasamtök Íslands, m. a. með þátttöku í fagráði.  Tilgangur Félags 

hrossabænda er einnig að glæða áhuga fyrir hrossarækt og hestamennsku með öflugu 

fræðslu- og kynningarstarfi, vinna í samvinnu við önnur félög að góðu uppeldi, 

aðbúnaði og tamningu hrossa. Að stuðla að hóflegri landnýtingu og umhverfisvernd 

og vinna að sölumálum fyrir reiðhesta og kynbótahross, innanlands og erlendis og 

hafa um það samvinnu við aðra aðila, með það að markmiði að skapa aukin verðmæti, 

hrossaeigendum og þjóðinni til hagsældar. Að vinna að sölumálum fyrir hrossaafurðir, 

jafnt á innlendum, sem erlendum mörkuðum. 
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7.  Hvað hefur sérstaklega verið gert til að efla 
hestamennskuna eða hestamennskuna sem atvinnugrein? 

7.1 Átakið 

Seinni hluta ársins 1999 var sett af stað vinna við gerð samnings milli ríkisstjórnar 

Íslands og samtaka hrossaræktar og hestamennsku um átaksverkefni um gæðastefnu í 

greininni.  Samkvæmt samkomulagi sem tókst á milli samtaka hestamanna og 

ríkissjóðs lagði ríkissjóður fram fjárframlög til verkefnisins,  fimmtánmilljónirkróna 

árlega árin 2000-2004 eða samtals sjötíuogfimmmilljónirkróna. 

 

Helstu markmið samningsins koma fram í 1. gr. hans en þau voru að stuðla að aukinni 

fagmennsku innan greinarinnar, aðlaga stærð hrossastofnsins markaðsaðstæðum, 

ræktunarmarkmiðum og markmiðum um sjálfbæra landnýtingu, styrkja félagslega 

samstöðu hrossabænda og hestamanna og auka arðsemi í greininni. Þessum 

markmiðum átti síðan að ná með sérstökum aðgerðum stjórnvalda og hins vegar með 

áhersluverkefnum Átaksins. Þær aðgerðir sem stjórnvöld  skuldbundu sig til að beita 

sér fyrir á samningstímanum koma fram í  8.gr samningsins: 

 

1. Styðja með nauðsynlegri setningu laga og reglugerða fyrir 

gæðastjórnunnarátak innan hrossaræktarinnar. 

2. Efla nám á sviði hrossaræktar, hestamennsku og landnýtingar 

3. Setja skýr og afdráttalaus lagaákvæði til þess að koma í veg fyrir ofnotkun 

lands af völdum hrossabeitar. 

4. Afla Íslandi alþjóðlegrar viðurkenningar sem upprunalands íslenska hestsins 

5. Greiða fyrir auknum útflutningi hrossa meðal annars með viðræðum við 

stjórnvöld annarra landa um lækkun innflutningstolla og annarra 

innflutningskvaða á hrossum 

6. Tengja íslenska hestinn í auknum mæli opinberri landkynningu 

7. Leita leiða til að tryggja til framtíðar örugga vistun á gagnabanka um íslenska 

hrossakynið 

 

Áhersluverkefnum var síðan skipt upp í sex flokka: Stefnumótun, upprunalandið, 

gæðastýring, reiðkennslustigun, kynningar-og markaðsátak og rannsóknir. Átakinu var 
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hleypt af stað og var einn maður tilnefndur frá hverju félagi, Landssambandi 

hestamanna, Félagi hrossabænda, Félagi tamningamanna auk hrossaræktarráðunaut 

Bændasamtaka Íslands. (Ágúst Sigurðsson,2000) 

 

Af hálfu hlutaðeigandi aðila var unnið ötullega og farið strax af stað í 

áhersluverkefnin. Starfsmaður ráðinn og var það hans fyrsta verk að láta gera 

stefnumótun fyrir verkefnið. Leitað var ráðgjafar hjá KPMG-ráðgjöf sem kom fram 

með tillögur. 

 

7.1.1 Skýrsla unnin fyrir “Átakið” af KPMG 
 
Endurskoðunarskrifstofan KPMG fékk það hlutverk að gera drög að 

stefnumótunarvinnu fyrir “Átakið” árið 2000. 

 

Þær tillögur til stefnumótunar sem lagðar voru fram byggðust aðallega á því sem 

áunnist hafði.  Tillögurnar lögðu til að unnið yrði markvissar og tækifæri betur nýtt en 

áður. Álit hinna sérfróðu aðila var að einfaldasta leiðin til að ná árangri væri að gera 

einn mann ábyrgari og freista þess að sameina sem allra mest þá krafta og starf, sem 

fyrir hendi var, í eina heild. 

 

Helstu niðurstöður stefnumótunar Átaksins 
 

• Fagmennska í ræktun Fagmennska í tamningu og þjálfun 

• Fagmennska í sölu og kynningu 

• Fagmennska í notkun íslenska hestsins 

• Stærð hrossastofnsins 

• Félagsleg samstaða hrossabænda og hestamanna 

• Arðsemi íslenska hestageirans 

 

Eins og fram kemur var einn af stefnumótunarþáttum átaksins félagsleg samstaða 

aðildarfélaga hestamennskunnar.  Skipulag félagskerfisins þurfti að stuðla að 

hagkvæmni og góðu samstarfi.  Stefnt var að skoðun á núverandi kerfi sem leiða átti 

til úrbóta á því  á árinu 2002. Skýra þurfti verkaskiptingu vegna landsmóta og leita 

þurfti tækifæra til að samhæfa og einfalda mótakerfi hestamanna.  Settur var saman 
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skipulagshópur Átaks í hestamennsku.  Skipulagshópurinn kannaði snertifleti og 

mismunun á félögunum tveimur, Landssambandi Hestamannafélaga og Félagi 

hrossabænda, með það að leiðarljósi að reyna að hagræða í rekstri og skipulagi þessara 

stærstu samtaka hestamanna í landinu.(Hulda Gústafsdóttir,2001) 

 

Niðurstöður voru þær að á nokkrum sviðum skarast starfsemi félaganna og talið var að 

hagræðing yrði í því fólgin að gera samstarfssamning um þau atriði og starfa almennt 

nánar saman. Ekki virtist grundvöllur að svo stöddu til að sameina þessi tvö félög að 

mati stjórna þeirra en þær voru ekki sammála niðurstöðum skýrslunnar (Hulda 

Gústafsdóttir,2002). 

 

Í viðtali við Ágúst Sigurðsson, sem var formaður Átaksins, í blaðinu Hestar og 

hestamenn, 18. febrúar, 2010 segir Ágúst að Átakið hafi leitt margt gott af sér fyrir 

hestamenn í landinu en grunnur þess var í upphafi að auka fagmennsku í greininni og 

efla þá atvinnu og þjónustu sem skapast hafi í kringum hestamennskuna.  Ákveðið 

hafi verið að leggja áhersla á að klára eitthvað sem skipti einhverju máli, sem var 

WorldFengur. Bæði til að skerpa á forystu Íslendinga sem upprunalands íslenska 

hestsins og setja gæðastimpil á hrossakynið og til að sameina ræktendur innan FEIF. 

Knapamerkjakerfið var eitt af þeim verkefnum sem unnið var í Átakinu og var síðan 

fóstrað og endurbætt í Hólaskóla. Í dag er knapamerkjakerfið grunnurinn í þeirri 

kennslu sem fram fer á vegum hestamannafélaganna um land allt. 

 

Ágúst segir í viðtalinu að Átakið hafi einnig stutt við uppbyggingu á hestatengdri 

námsbraut til stúdentsprófs við Fjölbrautaskóla Suðurlands. Hugmyndin að Landsmóti 

ehf. hafi einnig verið útfærð í Átakinu. Hugsunin var sú að létta undirbúning og 

framkvæmd Landsmótanna og minnka áhættu hestamannafélaganna, fjárhagslega og 

formfesta hverjir ættu og stæðu á bak við Landsmótin. Fram kemur að töluvert hafi 

verið  rætt í Átaksnefndinni að Landsmót ehf. gæti tekið yfir rekstur landsliðsins í 

hestaíþróttum. 

 

Fram kom að gott hafi verið að hestamenn gætu staðið saman að ýmsum málum sem 

gæti skipt sköpum fyrir íslenskamenn en þó komu einnig upp deilur í Átaksnefndinni. 

Sumir aðilar innan LH, meðal annars fyrrverandi og núverandi stjórnarmenn , voru  

ósáttir hvernig staðið var að Átakinu og töldu að LH hafi verið settir til hliðar. Stærstu 
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samtökin hafi fengið minnst af peningunum og haft minnst um stefnumótunina að 

segja. Í samningnum við Landbúnaðarráðuneytið var komið inn á að þetta fjármagn 

sem veitt var í Átakið hafi verið ætlað til að efla félagslega samstöðu hrossabænda og 

hestamanna.  

 

Fljótlega virðist hafa komið upp ágreiningur um skiptingu fjárins og  að LH hafi haft 

aðra sýn en fulltrúar hinna aðila í nefndinni, sem höfðu þann skilning að ekki ætti að 

deila út fjármagninu til félaganna heldur að ráðast í brýn verkefni sameiginlega (Jens 

Einarsson, 2010). 

7.2 Umboðsmaður íslenska hestsins. 
Á árinu 2003 var hrint af stað verkefninu “Umboðsmaður íslenska hestsins” en að 

verkefninu stóðu landbúnaðarráðuneytið, samgönguráðuneytið og utanríkisráðuneytið 

auk Búnaðarsambands Íslands og Flugleiða. Ákveðið var að veita fjárframlög til að ná 

fram markmiðum verkefnisins þar sem ráðuneytin veittu á árinum 2003-2007, ásamt 

Búnaðarsambandinu og Flugleiðum, samtals ellevumilljónumkróna í verkefnið á ári 

hverju, ráðuneytin hvert fyrir sig þremurmilljónum en Búnaðarsambandið og 

Flugleiðir tveimur milljónum hvort.  Fjárframlag í heild skyldi vera 

fimmtíuogfimmmiljónirkrónur. 

 

Markmiðið verkefnisins var að efla jákvæða ímynd hrossaræktar og hestamennsku 

með áherslu á hlutverk Íslands sem upprunalands íslenska hestsins og forustuhlutverk 

þess í kynbótum, ræktun og fagmennsku á sviði hestamennsku. Jafnframt að auka sölu 

á íslenska hestinum og hestatengdri vöru og þjónustu innanlands sem utan. Þá skyldi 

unnið að því að efla almennan áhuga á hestamennsku meðal annars með fræðslu og 

kynningu í grunnskólum og framhaldsskólum. 

 

Stjórn verkefnisins var skipuð sex aðilum sem skyldi ráða forstöðumann fyrir 

verkefnið.  Stjórn verkefnisins skipaði Jónas R. Jónsson sem Umboðsmann íslenska 

hestsins.   Umboðsmaður íslenska hestsins skyldi kappkosta við að efla jákvæða 

ímynd greinarinnar og efla samstöðu meðal hestamanna. Hann skyldi starfa í þágu 

allra sem vinna að kynningu og sölu á hestum og hestatengdri þjónustu innanlands og 

utan og byggja í starfi sínu á þeim grunni sem fyrir er. Hann skyldi vinna náið með 
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samtökum hestamanna og öðrum sem í greininni starfa og einbeita sér að því að fá 

aðila til að vinna saman. 

 

Gagnrýni kom fram frá formanni Landsambands Hestamannafélaga, Jóni Albert 

Sigurbjörnssyni vegna verkefnisins (DV 10. apríl, 2003). Formaður LH taldi sig lengi 

hafa barist fyrir því  að stofna ætti ein samtök hestamanna en ekki hestamannsfélaga 

eins og málum væri fyrirkomið. Landssamband Hestamannafélaga hefði verið stofnað 

til ákveðinna verka. Það hefði átt að vera þjónustuskrifsstofa fyrir hestamannafélögin í 

landinu. Það væri komið langt út fyrir það verksvið. Það þjónustaði nú atvinnumenn, 

áhugafólk, erlend samskipi og svo framvegis. Félagskerfinu þyrfti að breyta með því 

að stofna ein heildarsamtök hestamanna og deildarskipta þeim. 

 

Formaður LH taldi að hyggilegra hefði verið að beina sameinuðum kröftum og 

fjármunum að afmörkuðum verkefnum í stað þess að vera að dreifa þeim “út og 

suður”. Forgangsröðun gæti átt sér stað á landsþingum endurskipulagðra 

heildarsamtaka hestamanna í stað þess að vera að hleypa af stokkunum hverju 

verkefninu á fætur öðru til að vinna að ýmsum þeim verkefnum sem þegar hafa verið 

og eru á borði hestamanna sjálfra (JSS,2003). 

8. Hvað hefur verið gert af stefnumótandi toga hjá LH? 
 

Nefndir og hópar hafa verið tilnefndir til að vinna að stefnumótun fyrir LH og er gerð 

grein fyrir vinnu tveggja þessara hópa hér á eftir. 

 

8.1 Niðurstöður hópavinnu um stefnumótun LH á formannafundi, 
árið 2005 

Hópurinn taldi það skynsamlegast að einn talsmaður sé fyrir hestmennskuna í landinu 

og að samtökin yrðu sýnilegri vegna allrar starfseminnar sem unnin er á vegum 

samtakanna. Nauðsynlegt væri að leggja fjármuni í samtökin til dæmis í  

kynningarstarfsemi.  
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Þá kom það einnig fram hjá hópnum að stjórn LH þyrfti að vera í betri tengslum við 

félögin og grasrótina. Einn aðili hafði það á orði að hver stjórnarmaður í LH ætti að 

hafa nokkur af hestamannafélögunum í fóstri til að auðvelda að viðhalda tengslunum.  

 

Stjórn LH þyrfti að hafa burði til þess að standa betur að baki stjórnum 

hestamannafélaganna með t.d. kynningarfundi fyrir nýja stjórnarmenn, sem eru að 

stíga sín fyrstu skref. Stjórnin þyrfti að styðja við bakið á hestamannafélögunum við 

að hvetja hestamenn til þátttöku í hestmannafélögum. Hópurinn vildi halda áfram 

markvissri vinnu við reiðvegamál, einkum að því er varðar skipulags- og 

tryggingarmál.  Nauðsynlegt var talið að ráða framkvæmdarstjóra í fullt starf við 

tekjuöflun, útbreiðslu og kynningu á starfseminni. 

 

Hópurinn taldi að öll þau félög sem telji sig til hestamanna eigi að vera innan LH og 

lagði áherslu á að samtökin ættu að vera talsmaður allra hestamanna.  

 

8.2 Niðurstöður nefndar um stefnumótun fyrir LH 

Stjórn LH skipaði nefnd árið 2004 til að vinna stefnumótun fyrir landssambandið. Í 

þessari nefnd sátu: Ásgeir Margeirsson, Hulda Geirsdóttir, Kristinn Hugason, Þóra 

Ásgeirsdóttir. Gísli B. Björnsson og Guðný G. Ívarsdóttir. 

 

Niðurstöður nefndarinnar eftir um átta mánaða vinnu voru að þrjá tillögur voru settar 

fram sem hugmyndir fyrir Landsamband Hestamannafélaga til lengri tíma:  

 

Ein heildarsamtök hestamennskunnar kunni að vera góð lausn til lengri tíma litið, en 

að þessi lausn sé að minnsta kosti ekki tímabær. Samt sem áður væri gott að stefna a’ 

heildarsamtökum  í góðri samvinnu við önnur aðildarfélög í framtíðinni. 

 

Óbreytt ástand í skipulagsmálum hestamanna sé ekki álitlegur kostur af mörgum 

ástæðum. Að fagna beri hvers konar samstarfi innan hestamennskunnar. Að stofnanir 

hins opinbera starfi nánar með félagasamtökum greinarinnar á vettvangi.  

 

Upplýsingamiðstöðvar hestamennskunnar. Að helstu aðilar hestamennskunnar stofni 

með sér Upplýsingamiðstöð hestamennskunnar  sem verði samstarfsvettvangur, sam-
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ræmingaraðili og samnefnari hestamennskunnar út á við og að henni standi: 

Landssamband hestamannafélaga, Félag hrossabænda, Félag tamningamanna, 

Bændasamtök Íslands / hrossaræktarráðunautur, Hólaskóli og aðrir sem tengjast 

hestamennskunni beint eða óbeint.  Samstarf þetta fæli meðal annars í sér að verksvið 

aðila verði betur skilgreind og samræming í starfi aukin.  Þetta væri góð byrjun þar 

sem erfitt væri fyrir erlenda aðila, sem væru að leita sér upplýsinga um hestamennsku 

hér á landi, að þurfa að hringja í fimm, sex aðila til að fá þau svör sem þeir voru að 

leita eftir. 

  

Hér á eftir verður gerð nánari grein fyrir niðurstöðum stefnumótunarnefndarinnar. 

 

8.2.1 Ein heildarsamtök 
Eins og kunnugt er eru víða erlendis ein heildarsamtök hestamanna.  Nokkuð mikið 

var því rætt um hvort hagsmunum hestamanna væri best borgið með því að sameina 

núverandi samtök í ein ný heildarsamtök hestamanna.  Tillaga var gerð að eftirfarandi 

skipuriti. 

  

 

Umboðsmaðurinn

Átakið
Landsliðsn.

Kynbótastarf Menntunarmál Mannvirkjamál Reiðvegamál
Afurðamál Fagmál greinarinnar Dómaramál Umhverfismál
Fræðsla Agamál Ferðamál
Gæðamál Keppnismál Æskulýðsmál

Mótahald Mannvirkjamál

Samtök 
hestamanna

Framkvæmdastjóri Skrifstofan

 Hrossabændur  Tamningamenn Keppnismenn Almenings-íþróttin

 

Mynd 10 Heildarsamtök hestamennskunnar  

Á Íslandi búum við við þær megináherslur að ræktunarstarfið hefur rík tengsl við 

félagskerfi landbúnaðarins (þar sem Bændasamtökin eru samnefnari) og heyrir þannig 

undir landbúnaðarráðuneytið, en að íþróttastarfið og hin almenna hestamennska heyri 

undir Landsamband hestamannafélaga, sem er aðili að ÍSÍ og fellur þannig undir 

menntamálaráðuneytið.  Fram kom að þessar tvær meginstoðir hestamennskunnar 

væru ef til vill illsameinanlegar vegna fyrrnefndra tengsla við framkvæmdavaldið og 
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að slík sameining kynni að verða á kostnað fjárveitinga hins opinbera til hestamennsk-

unnar. 

 

Vissulega má í einum heildarsamtökum hestamanna sjá ýmsa mikilvæga kosti og 

möguleika til aukinnar skilvirkni í starfinu.  Skýrt kom fram í viðtölum að margir telja 

þessa leið annars vegar ekki heppilega og hins vegar óframkvæmanlega og að margt 

þyrfti að breytast til að þessi leið gæti orðið að raunveruleika. 

 

Nefndin lagði til að þessi leið yrði ekki farin, á þessu stigi, en gæti þó reynst heppileg 

síðar.   

8.2.2 Óbreytt ástand 
Landssamband hestamannafélaga hafi verið málsvari hins almenna hestamanns, 

æskulýðs- og íþróttafólks í hestamennsku yfir hálfa öld.  Samtökin hafi skort afl á 

síðustu árum til að rækja þetta hlutverk með óyggjandi hætti.  Ýmsar skýringar væru 

til en miklu skipti að opinbert fjárstreymi, sem til greinarinnar hefur komið á síðustu 

árum, hefði að miklu leyti beinst framhjá samtökunum.   

Óbreytt ástand í skipulags- og félagsmálum hestamanna sé ekki álitleg leið.  Nefndin 

taldi nauðsynlegt að vinna að ákveðnum breytingum sem nánar var gerð grein fyrir 

annars staðar skýrslu nefndarinnar.   

Margir kostir voru taldir við ríkjandi fyrirkomulag, en ókostirnir taldir mun fleiri og 

veigameiri.  Þeir ókostir voru taldir standa þróun hestamennskunnar fyrir þrifum og 

bitna á heildinni.  Var sérstaklega bent á eftirfarandi atriði: 

 

• Vöntun á sterkum samnefnara hestamennskunnar.   

• Samkeppni um fjármagn og athygli. 

• Skort á samstarfi er varðar fjármagn og athygli. 

• Dreifð starfsemi samtaka hestamanna. 

• Flókið kerfi sem mörgum reynist erfitt að átta sig á. 

• Samráð og verkaskipting ekki nægjanlega skýr. 

• Óþægileg skörun á ákveðnum verkefnasviðum. 

 

Bent var á að LH hafi þróast mikið frá stofnun samtakanna og ýmsar megináherslur 

hafa breyst verulega. 
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8.2.3 Upplýsingamiðstöð hestamennskunnar 
Lagt var til að félagasamtök og stofnanir hestamennskunnar tækju upp með sér aukið 

formlegt samráð og samstarf.  Í því fælist m.a. sá mikilvægi þáttur að einn samnefnari 

yrði fyrir hestamennsku á Íslandi í samskiptum hestamennskunnar út á við.  

Ennfremur var lagt til að umræddir aðilar starfi á sama stað að svo miklu leyti sem 

unnt er, þannig að samskipti yrðu auðveldari og boðleiðir skýrari.  Það væri auk þess 

líklegt til að skila hagræði í rekstri.  

 

Afar mikilvægt er að í fyrirkomulagi því sem lagt var til yrði hlutverk allra aðila vel 

skilgreind og samræmd.  Verkaskipting þyrfti að liggja ljós fyrir og samskipti milli 

aðila að vera skýr.  Aðeins þannig mynd það meginmarkmið nást að þeir fjármunir 

og vinna sem fer í félagsmál hestamanna nýtist eins vel og nokkur kostur er. 

 

Þessi tillaga felur í sér stofnun ,,Upplýsingamiðstöðvar hestamennskunnar”    

Meginverkefni hennar yrðu: 

 

• Samræma samskipti við opinbera aðila.  

• Samræma samskipti við íþróttahreyfinguna, félagskerfi 

landbúnaðarins og önnur félagasamtök. 

• Samskipti við fjölmiðla og almenning. 

• Sameiginleg móttaka og afgreiðsla fyrir þá aðila er að 

miðstöðinni standa. 

• Útbreiðsla / fræðsla / kynningarmál / sameiginlegar áherslur í 

markaðsmálum. 

• Erlend samskipti. 

 

Aðilar sem stæðu að ,,Upplýsingamiðstöðinni” væru: 

 

• Landssamband hestamannafélaga 

• Félag hrossabænda 

• Félag tamningamanna 

• Bændasamtök Íslands / hrossaræktarráðunautur 

• Hólaskóli 
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Tímabundin verkefni til eflingar hestamennsku, s.s. átaksverkefnið, Hestamiðstöð 

Íslands og umboðsmaður íslenska hestsins yrðu færð undir Upplýsingamiðstöðina eða 

tengd við hana. Til greina kæmi að fleiri aðilar, s.s. þjónustuaðilar, skólar og 

ferðaþjónusta, komi að þessu samstarfi, í upphafi eða síðar,  

   

Skilgreina þyrfti starf ,,Upplýsingamiðstöðvarinnar” nánar, en gert er ráð fyrir að í 

upphafi myndu þar starfa hið minnsta einn upplýsingafulltrúi í fullu starfi. 

Æskilegt væri að gera samning við ríkisvaldið um fjármögnun þessarar starfsemi í 

tengslum við lok ofangreindra tímabundinna verkefna.  Að öðru leyti myndu aðilar 

koma sér saman um rekstur og fjárhag ,,Upplýsingamiðstöðvarinnar”. 

 

Þessi tillaga fæli ekki í sér meginbreytingar á núverandi félagskerfi hestamanna en 

felur þó í sér að: aðilar skilgreini starfsemi sína í samráði við aðra og taki upp aukið 

samráð og samstarf - ekki síst á vettvangi Upplýsingamiðstöðvar. 

 

Samhliða stofnun ,,Upplýsingamiðstöðvar” yrði lögð rík áhersla á að allir aðilar 

hestamennskunnar skilgreini starf sitt og áherslur vel og að skilgreiningar verði 

samræmdar.  Með því mætti tryggja að öllum málaflokkum verði sinnt og að ekki 

verði unnið að sömu málaflokkum á óþarflega mörgum stöðum.  Félagsstarf 

hestamanna yrði því skilvirkara en nú er.  

 

8.2.4 Framtíðaráherslur í starfi LH 
 
Leggja þyrfti áherslu á eflingu félagseininganna innan LH. Mikilvægt sé að hafa í 

huga að fræðslustarf og reiðkennsla (þ.m.t. reiðkennara) beinist fyrst og fremst að 

félögum í hestamannafélögunum.  Því sé mikilvægt að gott samráð sé haft um þarfir 

hestamanna, strauma og stefnur. 

 

Varðandi keppni og sýningar sé mikilvægt að hafa í huga að hestamannafélögin eiga 

keppnisvellina og LH setur reglur um keppnir.  Mót og sýningar eru haldin af 

hestamannafélögunum, LH eða öðrum aðilum.  Keppendur og sýnendur eru aðilar að 

hestamannafélögum og margir hverjir ennfremur aðilar að fagfélagi tamingamanna, 
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FT.  Bæta megi og skerpa umsjón keppnismála með bættu samráði, því skýrt hefur 

komið fram í viðtölum að of miklum tíma er að margra mati varið innan LH (á 

ársþingum) í umfjöllum um keppnismál.   

Lagt var til að skoðaðir yrðu kostir þess að landsliðsnefnd og Landsmót ehf. verði 

sameinuð í einn aðila sem sem þannig annaðist landsmótshald og þátttöku landsliðs 

Íslands á heimsleikum og etv. önnur verkefni og gæti heitið Landsmót - heimsleikar 

ehf.   

 

Hugsanlegt er að aðrir aðilar geti komið að þessu verkefni með núverandi 

aðstandendum.  Samfara þessu væri mikilvægt að tryggja að þeir 

fjáröflunarmöguleikar LH sem tengst hafa þessum verkefnum hverfi ekki frá 

sambandinu. 

 

Í viðtölum við fulltrúa Félags tamningamanna, Félags hrossabænda og hrossaræktar-

ráðunaut kom fram, að til eru hugmyndir um að sameina FT og FHB í ein samtök 

atvinnugreinarinnar.  Með þessu fyrirkomulagi yrði dregin skýrari lína á milli 

atvinnustarfsemi hestamanna, sem er margþætt, og hestamennsku - almennings- og 

keppnisíþróttarinnar hestamennsku.   

 

Hópurinn taldi það ekki hlutverk sitt að leggja mat á ágæti slíkrar sameiningar án 

aðildar LH, en vildi hins vegar leggja áherslu á skýra verkaskiptingu og samskipti 

milli aðila í greininni, eins og greint er frá í kafla um ,,Upplýsingamiðstöð 

hestamennskunnar”.  Væri slík sameining FT og FHB til að efla starf þeirra myndi það 

ugglaust vera LH, hestamannafélögunum og hestamönnum almennt til góða.  Öllu því 

sem verða má til að bæta hag hestamanna taldi vinnuhópurinn ástæðu til að fagna 

(Skýrsla nefndar á vegum LH í stefnumótunnarvinnu,2005). 
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9. Hver kann að vera ástæða þess að illa hefur gengið að 
stilla saman strengi aðildarfélaga hestamennskunnar?  
 
Til að varpa ljósi á mismunandi áherslur forsvarsmanna í aðildarfélögum 

hestamennskunnar er rétt að rýna í bréf er formenn Félags Tamningamanna og Félags 

Hrossabænda sendu til fjölmiðla eftir þing LH í Borgarnesi, 2006. Bréfið er lýsandi 

fyrir skoðanir formanna félaganna á hlutverki hvers félags fyrir sig og sýnir hvers 

vegna illa hefur gengið að stilla saman strengi aðildarfélaga hestamennskunnar. 

Einnig er upplýsandi, þegar spurningunni er svarað, að horfa til viðtals við Ágúst 

Sigurðsson, fyrrverandi hrossaræktarráðunaut, sem birt var í Hestar og hestamenn í 

febrúar 2010. Þar lýsir Ágúst skoðun sinni á málum hestamanna í dag. 

 

Höfundur hefur leitað svara hjá hinum almenna hestamanni (grasrótinni) um vilja hans 

til að auka samstarf félaga og samtaka í hestamennsku og vilja hans til sameiningar 

hestamannafélaga.   Könnun var fyrst gerð á þingi Landssambands Hestamannafélaga 

haustið 2004 en síðar var gerð önnur könnun á ýmsum fundum með hestamönnum 

sumarið 2009.    

 

9.1 Bréf frá formönnum FT og FHB til fjölmiðla 

“Það voru furðuleg orð sem hrukku af vörum fráfarandi formanns Landssambands Hestamannafélaga 
er hann flutti skýrslu stjórnar á nýafstöðnu landsþingi í Borgarnesi. Formaður flutti skýrsluna af mikilli 
röggsemi, eins og vænta mátti, og voru málaflokkar margir og mörg merk mál hafa greinilega ratað inn 
á borð LH. Er greinilegt að starfsvettvangur samtakanna er farinn að teygja sig langt og í allar áttir.  
Skýrslunni fylgdi mikið “slide show” en það gerir áheyrendum auðveldara að fylgjast með er svo mikið 
mál er flutt sem þarna var gert. 
 
Skipurit hestamennskunnar 
Orðin sem talað er um hér í upphafi þessara skrifa, féllu sem skýring með mynd sem varpað var uppá 
vegg af súluriti, sem innihélt upplýsingar um stærðarhlutföll þeirra ólíku samtaka sem Íslenskt 
hestamanna samfélag samanstendur af, og var myndin mjög góð, og vel til fundin. FT og FHB gætu 
notað sömu mynd á sínum ársþingum til skýringar á stærðar hlutföllum atvinnu greinarinnar 
“Hrossarækt og Tamningar”  á móti stærð innanlands markaðar fyrir reiðhesta. Jón Albert notaði 
hinsvegar þessa mynd til þess að undirstrika þá hugsun að þessar pínulitlu súlur sem táknuðu FT og 
FHB væru nú reyndar bara minnihlutahópar, og svo  vitnað sé í hans eigin orð,: “Þetta er nú í raun 
allt sama fólkið, spurning hvort að súlan ætti ekki bara að vera ein” Undir lok skýrslu formanns, gat að 
líta hugmynd stjórnar LH um skipurit hestamennskunnar, og þar gat að líta deild sem bar nafnið 
“Kynbætur”Boðskapurinn leynir sér ekki. Stjórn LH vill semsé að samtök atvinnugreinarinnar í 
hestamennsku verði lögð niður.Þessi staðreynd vekur upp áleitnar spurningar, og reyndar krefst þess 
að nú en ekki seinna verði kveðinn niður sá misskilningur sem virðist tröllríða okkar ágætu stjórn LH. 
 
Kristinn Hugason kom í púlt er skýrsla stjórnar var til umræðu, og minnti menn á það að þau samtök 
sem væru starfandi innan hestamennskunnar, yrðu að þekkja sinn starfsvettvang, og sitt hlutverk. LH 
heitir Landssamband hestamannafélaga, og væri bara nafn samtakanna eitt kannski nægt efni á einn 
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fund stjórnar, og að menn myndu kannski ræða það hvort að þeir séu ekki um það bil að fara fram úr 
sér. 
LH er aðili að ÍSÍ, eins og formaðurinn reyndar minnti á í skýrslu sinni. ÍSÍ heyrir undir 
Menntamálaráðuneytið.Félag hrossabænda er aðili að Bændasamtökum Íslands, þau heyra undir 
Landbúnaðarráðuneytið. Félag hrossabænda og Fagráð eru landlögum samkvæmt sá aðili sem heldur 
um ræktun Íslenska hestsins. 
 
Félag tamningamanna er félagsskapur tamningamanna og reiðkennara sem mennta sig á því sviði. 
Nám á sviði hestamennskunnar er á Hólaskóla og er á ábyrgð Landbúnaðarráðuneytisins. Líkt og í 
mörgum öðrum starfsstéttum er náið samstarf fagfélagsins og menntastofnunarinnar. FT er þannig 
fagfélag og hagsmungæsluaðili starfandi stéttar tamningamanna og reiðkennara. Það er þessari ungu 
og vaxandi starfsstétt nauðsynlegt að eiga með sér félagsskap, til þess þróa sig faglega og hafa áhrif á 
starfsumhverfi sitt. 
 
Við erum allir meðlimir í LH 
Flestir hrossaræktendur eru jú félagar í LH heyrir maður stundum stjórnarmenn þeirra samtaka segja, 
eins og það eigi að réttlæta það að leggja bara þá deild Bændasamtakanna niður sem heldur um 
ræktun hins Íslenska hests. Vitað er um nokkra hrossaræktendur sem eru í öðrum frjálsum 
félagasamtökum en þeim er snerta hestamennskuna, og flestir eru jú í stéttarfélögum eða einhverjum 
samtökum atvinnu sinnar vegna. 
Aðild að LH kemur eins og menn vita ígegnum aðild manna að sínu hestamannafélagi. Menn eru jú í 
hestamannafélaginu sínu einfaldlega til þess að styrkja hestamennskuna í sínu héraði, leggja eitthvað 
að mörkum, hafa aðgang að keppnismótum, og láta sín börn og unglinga hafa greiðan aðgang að því 
starfi sem er í gangi á hverjum stað varðandi æskuna. Ekki er vitað um neinn, ekki einn mann sem er 
aðili að LH vegna þess að hann sé að rækta og eða temja hross. 
 
Hvað er eiginlega í gangi? 
Hvaða annarlegu hvatir eru það eiginlega sem stýra þessum hugsanagangi. Það verður að segjast eins 
og er  að flutningur skýrslu stjórnar bar að sumu leiti vott um mikið virðingarleysi fyrir áheyrendum. 
Þegar bornar eru upp fullyrðingar sem mæla á móti allri rökhugsun, gefnar yfirlýsingar sem stangast á 
við raunveruleikann, og bornar fram hálfkveðnar vísur, sem endurróma draumóra um tilveruna allt 
öðruvísi en hún getur nokkurn tímann orðið. Það er alvarlegt mál þegar menn sem eru í 
ábyrgðarstöðum, menn sem jafnvel eru fulltrúar lands síns á erlendum vettvangi, ganga fram með 
ranghugmyndir, og uppfræða jafnvel þá sem ekki vita betur á þann hátt að skaði getur hlotist af. Það 
getur orðið handtak að leiðrétta misskilning og ranghugmyndir sem bornar eru fram af mönnum sem 
ætla mætti að fari með rétt mál. Fólk hlýtur jú að trúa svoleiðis mönnum stöðu þeirra vegna. 
 
Fagráð í hrossarækt 
Stjórn LH hefur sótt það mál fast að fá fulltrúa inn í Fagráð í hrossarækt. Það mál mun falla um sjálft 
sig þegar búið er að leiðrétta þessa hugsanavillu alla. Að LH eigi fulltrúa í Fagráði væri bara ein 
rökleysan í viðbót, ofan á allt annað sem fyrr er minnst á hér.Eru ekki nánast allir fulltrúar sem sitja 
Fagráð, einnig meðlimir í LH. Mun einhver fulltrúi annarra samtaka fara að vinna mót hagsmunum LH 
samtaka sem sá hinn sami er meðlimur í.Við skulum nú reyna aðeins að gera okkur grein fyrir því um 
hvað er að ræða. 
Hrossarækt, tamningar, þjálfun og reiðkennsla er orðin stór atvinnugrein hér á landi, og mikill fjöldi 
fólks hefur kosið að gera hestamennsku að lífsstarfi sínu. Þessi hópur fólks, á sér samtök, en í krafti 
þess getur það haft áhrif á starfsumhverfi sitt. Rétturinn til þessa er jafn sjálfsagður í þessari stétt eins 
og í hverri annarri stétt.. Fagráð er hópur sem má segja að haldi um fjöregg hrossaræktarinnar. 
Fagráð mótar stefnu og markmið hrossaræktarinnar. Í Fagráði eru samankomnir fulltrúar þeirra sem 
hafa hagsmuna að gæta, þ.e. fulltrúar atvinnugreinarinnar 
 
Draumórar Jóns Alberts og lítillar klíku eða hvað? 
Staðreyndin er sú að Jón Albert og einhver lítill hópur fylgisveina hans hefur lengi verið heltekinn af 
þeirri hugsun að breyta skipuriti hestamennskunnar. Það að í framhaldi af tölu Jóns Alberts í upphafi 
Landsþings í Borgarnesi skuli ekki hafa spunnist umræður eða ályktanir gerðar, fær mann hinsvegar til 
að halda að hér sé sem betur fer um að ræða drauma fámennrar klíku. Einu merkjanlegu viðbrögðin 
við draumum Jóns Alberts um breytta heimsmynd voru orð Kristins Hugasonar þar sem hann brýndi 
forystu landssambandsins til að þekkja hlutverk sitt og virða starfsvettvang annarra félagasamtaka 
hestamennskunnar. 
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Í upphafi landsþings kom Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra að því að hann væri meðvitaður um 
ágreining milli samtaka hestamennskunnar um það hvort LH skuli eiga fulltrúa í Fagráði eður ei. Það 
að ekki spannst nein umræða um þetta mál, mál sem sumir í hópnum hans Jóns telja vera mál númer 
eitt, vekur furðu. Áhugaleysi Landsþings LH fyrir málefnum ræktunarinnar birtist í þeim tillögum sem 
voru til umræðu og hlutu afgreiðslu. Þetta vekur aftur upp spurninguna um það hvort þar sé einnig  um 
að ræða draum fámennrar klíku.  
 
Niðurlag 
Þessi skrif eru gerð með það fyrir augum að reyna að leysa þann hnút sem virðist vera að þvælast fyrir 
starfi okkar hestamanna. Þessi mál skulu útkljáð, og því fyrr því betra. Starfsvettvangur 
Landssambands hestamannafélaga er stór og mikill. Verkefnin eru óteljandi eins og fram kom í skýrslu 
stjórnar á nýafstöðnu ársþingi. Nú spyrjum við. Er ekki gott að Landssamband hestamannafélaga skuli 
ekki þurfa að hafa allan heiminn á herðunum. Nóg er nú samt.  
Formenn FT og FHB 
Bergur Jónsson 
Kristinn Guðnason 
 
  

9.2 Viðtal við Ágúst Sigurðsson í blaðinu, Hestar og hestamenn 

Viðtal var tekið við Ágúst Sigurðsson rektor Landbúnaðarháskólans Íslands á 

Hvanneyri og fyrrum hrossaræktarráðunaut og hrossabónda á Kirkjubæ í blaðinu, 

Hestar og hestamenn 18. febrúar 2010. Hann segist vera þeirrar skoðunar að 

hestamenn ættu að eyða meira púðri í að kanna hvort ekki sé rétt að stofna ný 

heildarsamtök hestamanna - ekki sameina þau félög sem fyrir eru heldur að skilgreina 

hestamennskuna upp á nýtt og byggja ný heildarsamtök á nýjum grunni. “Hugsa málið 

upp á nýtt vegna þess að það hafa orðið miklar breytingar í hestamennskunni á síðustu 

áratugum. Hrein atvinnumennska hefur vaxið mikið en mörkin á milli atvinnu- og 

áhugafólks eru samt sem áður víða óljós. Það eru margvíslegir félagskapar í kringum 

hestamennskuna og ástæður fyrir því að fólk sé að skrá síg í þessi félög eru aukin 

réttindi og líka skemmtunin”. 

“Það eru mörg mikilvæg mál sem nauðsynlegt er að standa saman um og til þess þarf 

sameiginlegan vettvang”. Ágúst segir að það sé togstreyta í hestamennskunni sem 

virðist eiga rætur í gömlum ágreiningsmálum. “Til þess að komast út úr þeim getur 

verið gott að reyna nýjar leiðir” (Jens Einarsson, 2010). 
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9.3 Niðurstöður könnunar á Landsþingi Lh 2004 

 
Gerð var könnun meðal þingmanna á landsþingi Landssambands Hestamannafélaga, 

haldið á Selfossi haustið 2004. 120 manns sátu þingið og áttatíu og einn svaraði eða 

67% svarhlutfall. Spurt var: 
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Niðurstaðan var sú að þeir sem svöruðu könnunnin voru: 61 karl og 19 konur. Einn 

svaraði þessari spurningu ekki.  
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Hér er spurt um félagsaðild í hverju þessara félaga og kom í ljós að allir 81 voru í 

Landsambandi Hestamannafélaga og af þeim voru 33 líka í Félagi hrossabænda og 13 

í Félagi tamningamanna. En 5 af þeim sem voru félagar í Félagi tamningamanna voru 

líka í Félagi hrossabænda. 
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Hlynntur sameiningu þessara félaga?  Já eða  Nei   
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Hér voru fundarmenn spurðir um viðhorf þeirra til sameiningar þessara félaga og var 

mikill meiri hluti þeirra mótfallnir því, eða já sögðu 29, en nei 52 sem segir að 36%  

félaga innan LH voru mótfallnir sameiningu allra félaganna.  

 

9.4 Niðurstöður úr könnunum á fundum með hestamönnum sumarið 
2009 

 
Farin var ferð um Suður- og Norðurland og félagsmenn hestamannafélaga boðaðir á 

fund um málefni hestamanna og reynt að leita svara við spurningunni: Hvers vegna 

aðildarfélög innan hestamennskunnar hafi ekki unnið nánara saman? Haldnir 

voru sex fundir með hestamönnum og var frekar léleg mætina á fundina..  

Gerð var eigindleg og megindleg könnun meðal fundarmanna. Búnir voru til litlir 

hópar og spurningar lagðar fyrir hópinn og ræddar. Síðan var lagt fyrir hvern og einn, 

spurningalisti með sex beinum spurningum. Niðurstöður liggja fyrir hér á eftir 

 

Hver er ástæða  fyrir því að aðildarfélög að hestamennskunni á Íslandi hafi  ekki 

starfað náið/nánara saman? 

Það kom skýrt fram í máli flestra að það eru völd, sterkir formenn, klíkur og baráttan 

um peninga sem skipta höfuðmáli í þessu samhengi. Fyrirstaðan er í stjórnum þessara 

félaga, vegna þess að þetta er mikið tilfinningamál meðal stofnenda félaganna og fleiri 

þættir spila einnig með. Menn eru fastir í fyrri kerfum eins og með mörg 

hestamannafélögin. Til dæmis má nefna að það eru sjö hestamannafélög í Árnessýslu 

en aðeins eitt og hálft í Rangárvallasýslu.  

 

Um 1990 fór af stað nefnd skipuð fulltrúum frá Félagi tamningamanna, Félagi 

hrossabænda og Landsambandi Hestamannafélaga, til að athuga með sameiningu. 
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Fyrsta skrefið í ferlinu var að öll þessi félög myndu koma sér saman um eina 

skrifsstofu. Þá væri kominn einn talsmaður fyrir hestamenn í landinu. Síðan var 

stofnað til Átaksins 1999 eins og áður hefur komið fram í ritgerðinni, en þegar það fór 

af stað og þegar ríkið ákvað að leggja peninga í það - þá byrjaði strax baráttan um 

milli félaganna um hver ætti að fá hversu stóran hlut af þeim peningum í afmörkuð 

verk fyrir sitt félag. Dró þá aftur í sundur. 

 

Vandamálið við að sameina þessi félög er að þau félög skiptast í búgreina og 

íþróttafélög. Íþrótta- og atvinnumennsku. Félag hrossabænda er búgreinafélag og 

heyrir undir Bændasamtök Íslands og þar af leiðandi Landbúnaðarráðuneytið. 

Landssamband hestamanna er íþróttafélag og heyrir undir ÍSÍ og 

Menntamálaráðuneytið. Félag tamningamanna er atvinnumannafélag og heyrir undir 

Menntamálaráðuneytið.  

 

Erfitt er fyrir Félag tamningamanna að fá inngöngu í ÍSÍ vegna þess að það er 

atvinnumannafélag. Verður hugsanlega alltaf aðgreining, nema eitthað annað komi til, 

því að Félag hrossabænda er búgreinafélag og ekki með sömu markmið. Félag 

hrossabænda fer eftir landslögum og settum reglum, en Landsamband 

Hestamannafélaga setur sér sínar eigin lög og reglur.  

Menn telja að það sé mikill styrkur og árangur fyrir hrossaræktina að vera innan 

Bændasamtaka Íslands. Síðan sé annað, umgjörðin fyrir hestamannskuna er undir 

Menntamálaráðuneytinu en aðbúnaðurinn, Landbúnaðarráðuneytinu. Það eru 

inntökuskilyrði í Félag hrossabænda, að vera bóndi og í búnaðarfélagi. Það þarf próf 

til að komast í Félag tamningamanna. Félag tamningamanna er sérgreinafélag og 

fellur það ekki vel að reglum Landsambands Hestamannafélaga. En samt sem áður 

þurfa þeir kennarar sem kenna á vegum ÍSÍ að hafa viðurkennda kennaramenntun, 

uppeldis og kennslufræði, til að geta kennt á námskeiðum íþróttahreyfingarinnar en 

það hafa þeir reiðkennarar sem útskrifast frá Hólaskóla ekki. 

  

Teljið þið að þessi félög, hagsmunafélög hestamennskunnar, eigi að starfa enn 

frekar saman?  
Einn taldi þau beittari í sitt hvoru lagi en flestum fannst mikilvægt að hafa samvinnu 

eða gott samstarf um ákveðin málefni, sérstaklega ef á að ráðstafa ákveðnu fjámagni 

inn í hestamennskuna. Setja upp ákveðnar samstarfsnefndir milli félaganna og að 
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sjálfsögðu eigi þessi félög, hagsmunafélög innan hestamennskunnar að vinna meira 

saman.  

Til dæmis eru félagar í öllum félögunum að rækta íslenska hestsinn. Af hverju er ekki 

hægt að sameina. Skortur á upplýsingum. Erfitt því Félag hrossabænda og Félag 

tamningamanna geta ekki verið inn ÍSÍ. Gæti verið auðveldara að nota aðildina að ÍSÍ 

til að knýja á um opinbert fjármagn. Mismunandi er hvernig sveitarfélög líta á málin. 

 Hugmynd kom fram um að setja á stofn umboðsmann íslenska hestsins aftur, ef hægt 

væri, þar sem læra  mætti af fyrri mistökum og bæta úr. Margir töluðu fyrir því að 

sameina ætti öll félögin í stað samstarfs.  Finna yrði heildarsamtökum viðeigandi nafn.  

Landssamband Hestamannafélaga væri ekki nafn sem hentaði.  

  
Með hvaða hætti geta þessi félög  starfað þéttar saman að hagsmunamálum 

hestamennskunnar?   

Álit margra fundarmanna var að til þyrfti að koma viðhorfsbreyting, því hestamenn 

þurfa að greiða fyrir afnot af íþróttamannvirkjum en aðrir íþróttamann ekki. 

Hestamenn njóti ekki sömu virðingar innan ÍSÍ og önnur íþróttafélög. Skynsamlegast 

væri að hafa ein heildarsamtök en það væri ekki hægt vegna ÍSÍ. Setja ætti félögin og 

samtökin undir eina regnhlíf en stofna sjálfstæðar deildir.  Félag hrossabænda telji sig 

hafa peninga og mikil völd og vilja því engu breyta. Þar töldu ýmsir að skipta þyrfti 

um forystu ef ná ætti fram breytingum. Ýmsir töldu að félögin og samtökin gætu 

unnið nánar saman að ýmissi samræmingu, svo sem samræmdu skráningakerfi og 

gagnagrunn og efla mætti sameiginlegur vettvang gagnvart  ríkisvaldinu. 

 

Teljið þið rétt að láta framkvæma hagkvæmniathugun á sameiningu 

hagsmunafélaga í hestamennsku á Íslandi?  

Talið var rétt að skoða hvernig á þessum er haldið hjá öðrum félögum eins og til 

dæmis hvernig staðið var að sameiningarmálum hjá Öryrkjabandalagi Íslands. Ýmsir 

fundarmenn töldu æskilegt að líta einnig til aðila í ferðaþjónustu en þar gætu 

hagsmunir farið saman í ýmsum málum t. d. reiðvegamálum og hestatengd 

ferðaþjónusta.  

Fundarmenn voru sammála um að rétt væri að standa að hagkvæmniathugun til að 

skoða hvort annað og breytt fyrirkomulag þjóni betur hagsmunum hestamanna heldur 

en núverandi fyrirkomulag. 
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Á Landssamband Hestamannafélaga að beita sér fyrir því ein heildarsamtök séu 

í forsvari fyrir alla þætti hestamennskunnar, fyrir almenningsíþróttina, 

keppnishaldið, ræktunarstarfið o.s.frv.? 

Ýmsir fundarmenn vildu skoða allar breytingar með jákvæðu hugarfari og töldu í raun 

að aðilar í samtökum og félögum í hestamennsku væru allir að vinna að sama 

markinu. Gæta þyrfti þess að næstu kynslóðir kynnu að hugsa öðruvísi en núverandi 

kynslóð. Þróa þyrfti þessi mál  í samvinnu og LH ætti að ýta undir þá þróun. Einhver 

forsvarsmanna þyrfti að stíga fyrstu skrefin og breiða út boðskapinn án skuldbindinga. 

Efla þyrfti alla upplýsingagjöf til félaganna frá Landssambandinu.  Menn töldu 

almennt ekki skynsamlegt að gera miklar breytingar í sameiningarátt fyrr en 

áreiðanleg könnun hefur farið fram. 

  

 
Er hagsmunum hestamanna  best borgið með óbreyttu félagskerfi eins og verið 

hefur?.   

Sumir töldu núverandi ástand gott en aðrir töldu fjármunum eytt ómarkvissum hætti í 

núrandi kerfi.  Nokkrir aðilar töldu nauðsynlegt að gæta þess LH sölsaði ekki undir sig 

hin félögin. Almennt var talað fyrir nauðsyn á meiri samvinnu samtakanna og 

félaganna. Menn vonuðust eftir betri þróun því það væri mikil þróun í hestamennsku 

og miklir fjármunir komnir í spilin.  Skilyrðislaust ætti að skoða þau mál sem til 

framfara horfðu.  

9.5 Beinar spurningar 

Lagðar voru fyrir fundarmenn nokkrar beinar spurningar um viðhorf þeirra til að 

sameina hagsmunasamtök hestamanna undir einn hatt. 45 félagar tóku þátt í könnunni 

og er niðurstaðan birt hér á eftir 

 

Vinsamlegast setjið hring utan um það sem við á:    Karl eða kona   
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Hér má sjá að að konur tóku virkan þátt í málefnum, en karlar voru 29 en konur 16. 
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Búseta á höfuðborgarsvæðinu.                              Já   4       Nei   43 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

 
Fundur var haldinn í Reykjavík fyrir öll félögin á höfuðborgarsvæðinu, en á fundinn 

mættu aðeins 4 aðilar. 

 

Ert þú félagsmaður í?     LH          FT            FHB   
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Allir þeir sem mættu á fundina eða 45 manns, voru félagar í Landsambandi 

Hestamannafélaga og er það súlan lengst til vinstri en súlan í miðjunni stendur fyrir þá  

sem líka voru félagar í Félagi tamningamanna og voru þeir 7.  Súlan lengst til hægri 

stendur fyrir þá sem voru líka voru félagar í Félagi hrossabænda, en þeir voru 24. Þeir 

sem voru félagar í öllum félögunum voru 5. 

Telur þú rétt að sameina þessi félög?                    Já  28        Nei  17 
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Hér eru það rúmur helmingur eða 68%, sem vill að LH, FHB og FT,  sameinist. 



 56

Er hagsmunum hestamanna best borgið við óbreyttu félagakerfi?     Já 16    Nei  
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Telur þú að líkur séu á að hægt sé að sameina aðildarfélög hestamennskunnar? 

Allar líkur=6    Miklar líkur=16    Litlar líkur= 21       Engar líkur= 2 
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Hér var verið að fá fram hvað félagar héldu eða teldu miklar líkur á að öll 

aðildarfélögin myndu sameinast. Nánast helmingur taldi litlar líkur á sameiningu eins 

og staðan er í dag. 

 

9.6 Nokkrir punktar frá félagsmönnum 

Mikilvægt er að átta sig á hvað hvert félag er að gera. Félag tamningamanna er stofnað 

utan um tamningamenn en eru núna meðal annars farnir að snúa sér að kennslu og 

kennslumálum á Hólum. Félagar innan Félags tamningamanna  hafa ekki 

kennsluréttindi þó að þeir hafi farið í gegnum þjálfarapróf og útskrifast sem 

reiðkennarar frá Hólum. 

 

Félag hrossabænda er sagt hafa verið stofnað fyrir “Blóð og kjöt” en félagið sé nú 

farið að starfa að markaðsmálum almennt fyrir hestamenn ásamt því að sinna 

ræktunnarmálum.  
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Félögum í FT og FHB finnst að LH eigi aðeins að starfa fyrir frístundahópinn innan 

hestamennskunnar - hinn almenna reiðmann. Þeir sem að stunda keppnir verði innan 

FT og ræktendur innan FHB en vandamálið er að keppnismenn þurfa að vera 

félagsmenn í hestamannafélagi til að geta keppt og það eru hestamannafélögin sem 

eiga vellina sem keppt er á.  Keppnismenn þurfa því að vera innan LH til að geta 

stundað keppnisíþróttina 

 

  

 
Það kom verulega á óvart hvað sumir landsbyggðafélagar vissu lítið um störf LH. Þau 

voru félagar í LH vegna þess að þau voru félagsmenn í hestamannafélögum í sinni 

heimabyggð.  Einnig voru margir einnig félagar í FHB.  Þessir aðilar voru í báðum 

félögunum og greiddu árgjald til þeirra beggja.  Þeir voru í fyrstu ekkert að hugsa um 

hvort heppilegra væri að þessi félög væru eitt. Menn komust þó síðan að því að 

furðulegt væri að vera með tvö félög og tvö árgjöld og sama fólkið að vinna á báðum 

félögunum og jafnveg sama fólkið í stjórnum beggja. Það væri orðinn meiri hvati fyrir 

hestamenn að ganga í félög með aðild að LH af því að því fylgdi frír aðgangur að 

gagnabankanum Worldfeng frían og aðgangur að notum á góðum stóðhestum 

 

Kynbótasýningar séu á vegum Bændasamtakanna. Búnaðarfélögin og 

stéttarsambandið hafi sameinast í Bændasamtökin og þá hafi  LH misst mann úr 

fagráði um 1982.  Þá missti LH hlutdeild í hrössaræktinni. Lög BÍ segja að það þurfi 

að vera lögbýlingur sem situr í Fagráði.  LH hafi gefið mann eftir í Fagráði þegar 

félögin voru að ná saman, en síðan fóru hlutir að breytast aftur, þegar peningar fóru að 

koma frá ríkinu og opnaðist þá gjáin milli félaga aftur. 

 

Markaðssetja ætti hestamennskuna enn frekar en ekki með svokölluðum 

umboðsmanni. Nauðsynlegt sé að fá einhvern til að greina markaðinn og finna hvar 

gæti verið ákjósanleg og varanleg sylla fyrir íslenska hestinn.   
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10. Lokaorð 
 
Félög og samtök í hestamennsku á Íslandi hafa hvert sinn starfsvettvang og hlutverk.  

Starfsemi helstu hagsmunaaðila, Landssambands Hestamannafélaga, Félags 

hrossabænda og Félags tamningamanna, skarast á ýmsan veg og einnig eru ýmisleg 

mál sem nauðsynlegt er að félögin og samtökin standi saman um og til þess þurfa þau 

sameiginlegan vettvang.  Vandamálið við að sameina þessi félög er að þau  skiptast m. 

a. í búgreina- og íþróttafélög sem taka öðrum þræði til íþróttaiðkunar áhugamanna og 

hins vegar til atvinnumennsku.  

 

Félag hrossabænda er búgreinafélag og heyrir undir Bændasamtök Íslands en málefni 

þess heyra undir Landbúnaðarráðuneytið. Landssamband Hestamannafélaga er 

íþróttafélag og heyrir það undir ÍSÍ og Menntamálaráðuneytið. Félag tamningamanna 

er atvinnumannafélag og heyrir það sem fagfélag undir Menntamálaráðuneytið.   

 

Þegar horft er til sögu skipulagðra félaga og samtaka í hestamennsku á Íslandi má sjá 

að að togstreyta og ágreiningsmál milli forystumanna hafa sett svip á starfsemina og 

verið þrándur í götu fyrir skilvirkri stefnumótun – samvinnu félaganna og komið í veg 

fyrir tilraunir til þess að fara nýjar leiðir.    

 

Niðurstaða kannana sem fjallað er um í þessari ritgerð, þar sem m. a. er spurt um 

afstöðu hestamanna til sameiningar félaganna og samtakanna, kemur almennt fram 

vilji hjá hestamönnum og öðrum félögum í hagsmunasamtökum hestamanna, til þess 

að leita allra leiða til bætts skipulags enda þótt sameining hagsmunafélaganna sé ekki 

talin vera tímabær.  Þeir sem tóku þátt í könnun voru sammála um að rétt væri að 

standa að hagkvæmniathugun til að skoða hvort annað og breytt fyrirkomulag þjóni 

betur hagsmunum hestamanna heldur en núverandi fyrirkomulag. 

 

Það er niðurstaða mín að eðlilegt og rétt sé af umræddum hagsmunasamtökum og 

félögum að sameinast um vinnu og undirbúning að samræmdri langtímaáætlun 

(stefnumótun) fyrir alla þætti hestamennskunnar á Íslandi til þess að marka 

framtíðarstefnu til að ná fram sameiginlegum markmiðum, þar sem fjármunir og 



 59

mannauður nýtist sem best og þar sem íslenski hesturinn verður sem best kynntur sem  

gæðingur og söluvara.  

 

Ákvörðun um stefnu þarf að byggja á því að valkostir séu kortlagðir, þeir metnir og 

stefnan valin.  Slík stefnumótun getur ekki farið fram án mikillar undirbúningsvinnu 

þar sem innra og ytra umhverfi er skilgreint og skoðað ýtarlega.  Til þess að slík 

stefnumótun skili árangri  þarf að framkvæma þá stefnu sem valin verður.  Stefna sem 

mótuð hefur verið en kemst ekki til framkvæmda – skilar ekki árangri.  Framkvæmd 

stefnu er erfiðasti hluti stefnumótunarinnar – þar sem ef ákveðið verður- að 

hagsmunafélög í íslenskri hestamennsku komast frá núverandi stöðu í þá framtíðarsýn 

sem verður mótuð.  

 

Boðskapur stefnumótunarfræðanna er að ekkert eitt sé endilega rétt og að menn eigi 

að vera opnir fyrir öllu því aldrei er að vita hvaðan gott kemur. Leggja þarf áherslu á 

víðsýni en ekki þröngsýni. Menning sem dregur úr samskiptum kemur í veg fyrir að 

reynsla nýtist. Ólík reynsla og fjölbreytt samspil fólks elur af sér hugmyndir. Menning 

sem leiðir heilbrigðan ágreining leiðir af sér þekkingu og þróun. Samskipti, 

heilbrigður ágreiningur og lærdómur er hluti af markvissri stefnumótun. 
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