
  

 

 

BS – ritgerð       Maí 2008 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Gaddstaðaflatir 
- Mekka sunnlenskra hestamanna - 

Tillaga að skipulagi  
 

Heiða Aðalsteinsdóttir 

 

 

 

 
Umhverfisdeild 

 

  

 

   



 ii 

 

 

BS –  ritgerð       Maí 2008 

 

 

Gaddstaðaflatir  

- Mekka sunnlenskra hestamanna –  

Tillaga að skipulagi 
Heiða Aðalsteinsdóttir 

 

 

Leiðbeinandi: Dagný Bjarnadóttir 

 

Landbúnaðarháskóli Íslands 

Umhverfisdeild 

 

 

   



 iii 

YFIRLÝSING HÖFUNDAR 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er 

samin af mér og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri 

prófgráðu.  

 

  

Heiða Aðalsteinsdóttir 
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ÁGRIP 

Gaddstaðaflatir í Rangárþingi ytra hafa verið mótsstaður hestamanna frá árinu 1955. 

Þar hafa verið haldin landsmót árin 1986, 1994, 2004 og til stendur að halda þar 

landsmót 2008. Markmið verkefnisins er tvíþætt. Annars vegar að skipuleggja 

Gaddstaðaflati þannig að svæðið fullnægi þörfum knapa og mótsgesta á stórmótum. 

Hins vegar að stuðla að aukinni nýtingu svæðisins allt árið með bættu skipulagi. 

Verkefni þessu má skipta niður í þrjá hluta. Í fyrsta hluta þess er skýrt frá legu og 

mörkum athugunarsvæðis. Þar er einnig gripið niður á forsögu hestamannamóta á 

Íslandi til að dýpka skilning höfundar og lesanda á viðfangsefninu. Í öðrum hluta er 

fjallað um þær greiningar sem gerðar voru á Gaddstaðaflötum og niðurstöður þeirra. 

Í þriðja hluta verkefnisins er hönnunartillaga höfundar, sem er byggð á áðurnefndum 

greiningum, lögð fram. Markmið hönnunartillögu var ekki að kasta öllu því sem fyrir 

var, enda margt gott í eldra skipulagi. Markmiðið var heldur að koma auga á það 

sem betur mátti fara. Helstu niðurstöður verkefnisins voru eftirfarandi. Aðkoma að 

mótssvæði er óspennandi. Þar vantar sterka miðju. Möguleikar til stækkunar 

sýningarsvæðis eru uppurnir. Fjarlægðir milli tjaldsvæðis og mótssvæðis eru langar 

og annað svæði er illa nýtt. Hönnunartillaga byggir á því að skapa sterka aðkomu og 

miðju. Tjaldsvæði eru færð nær mótssvæði og leiksvæði komið fyrir í námunda við 

þau. Með þessu móti kýs fólk heldur að fara leiða sinna fótgangandi. Gróður er 

stóraukinn á svæðinu til að skapa skjól og rými. Reiðhöll með löglegum keppnisvelli 

er komið fyrir. Það eykur nýtingu á svæðinu allt árið. Tjaldsvæði og bílastæði hljóta 

nýjan tilgang sem beitarhólf milli stórmóta.  

Lykilorð: Gaddstaðaflatir, hestamannamót, skipulag 
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1 INNGANGUR 

1.1 Tilurð verkefnisins 

Sumarið 2007 þegar höfundur var að hugleiða hvers kyns verkefni hann hefði áhuga 

á að fjalla um sem lokaverkefni hvarflaði hugur hans að landsmótssvæðum þessa 

lands. Höfundur er alinn upp við hestamennsku frá blautu barnsbeini og hefur ekki 

látið landsmót, né önnur stórmót ef því er að skipta, framhjá sér fara síðan á 

unglingsárunum. Á þessum mótum hefur höfundur oft staðið sjálfan sig að því að 

hugsa hvort ekki væri hægt að gera betur við skipulagningu og framkvæmd 

stórmóta. Oft hefur hann látið hugann reika um hvað mætti betur fara og hverju hann 

myndi breyta væri það á hans valdi.  

Eftir miðjan janúar 2008 kom Ágúst Sigurðsson rektor LbhÍ að máli við höfund og 

vildi athuga hvort hann hefði áhuga á að halda utan um skipulag landsmótssvæðis 

fyrir Landsmót hestamanna á Gaddstaðaflötum sumarið 2008. Svo fór að höfundur 

tók verkið að sér. Í kjölfarið á þeirri vinnu vöknuðu spurningar um hvernig hægt væri 

að bæta Gaddstaðaflati sem stórmótasvæði almennt, burtséð frá landsmóti 2008. 

Höfundur fékk á tilfinninguna að framkvæmdir við svæðið færu einkum fram kringum 

stórmót, en lítið hugsað um framtíðaruppbyggingu þeirra þess á milli. Þá vaknaði 

einnig áhugi á að greina hvernig mætti auka nýtingu á Gaddstaðaflötum umfram það 

sem er í dag. Þá þótti áhugavert að gera tilraun til að skipuleggja leikvang sem 

myndi þjóna mun víðtækara hlutverki en það gerir í dag; að verða eins konar mekka 

sunnlenskra hestamanna í öllu er snertir hestamennsku. Suðurland er um þessar 

mundir eitt fremsta hrossaræktarsvæði landsins. Þar er að finna flest hross á öllu 

landinu og flest hrossabú (Baldur Pétursson (ritsj.), apríl 2006). Því má leiða að 

lyktum að slík aðstaða eigi fullkomlega rétt á sér á þessu svæði. Með þessar 

vangaveltur að leiðarljósi hélt höfundur af stað með það að markmiði að skapa 

byltingu í skipulagningu íslenskra hestaíþróttaleikvanga. 

1.2 Markmið 

Stórmótum í hestaíþróttum fer hratt fjölgandi á Íslandi. Sem dæmi má nefna að til að 

byrja með voru landsmót haldin á fjögurra ára fresti. Þá voru haldin fjórðungmót þau 

ár sem landsmót var ekki haldið sem voru heldur minni í sniðum. Frá og með árinu 

1998 hefur landsmót verið haldið annað hvert ár en ekki á fjögurra ára fresti. Með 

tilkomu reiðhalla hefur keppnis- og sýningartímabilið yfir árið lengst heldur betur og 

er nú svo komið að hestamenn geta sótt keppnir og sýningar frá febrúar og fram í 
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september. Nægir þar að nefna Meistaradeild VÍS, Tekið til kostanna á Sauðárkróki, 

Ístölt og svo framvegis.  

Þessi framboðsaukning samfara auknum kröfum móts- og sýningargesta kallar á 

aukna uppbyggingu félagssvæða. Uppbygging slíkra mannvirkja er kostnaðarsöm 

og ætla má að eftir því sem kröfur aukast og mótin stækka að það verði á hendi 

færri og færri aðila að standa undir slíkum mótum. Afleiðingin gæti orðið sú að 

mótssvæðum fækki til muna en að uppbygging þeirra er eftir standa aukist svo um 

getur. Þessar hugleiðingar höfundar leiða af sér tvær samhangandi spurningar sem 

reynt verður að leita svara við í þessu verkefni 

 

 

 

 

Góð skipulagning eykur samkeppnisstöðu Gaddstaðaflata gagnvart öðrum 

mótssvæðum. Hún eykur einnig ánægju þeirra er mótið sækja og þeirra er að því 

koma, svo sem knapa og starfsfólk. Seinni spurningin leiðir af þeirri fyrri; 

 

 

 

Aukin nýting eykur getu mótssvæðisins til að vaxa og eflast enn frekar. Nálægð við 

Reykjavík gerir það að verkum að höfuðborgarbúar telja síður eftir sér að sækja 

viðburði á Gaddstaðaflatir.  

2 EFNI OG AÐFERÐIR 

2.1 Vinnuferill og gögn 

Vinnuferli verkefnisins er þrepaskipt og er unnið í nokkrum áföngum. Til að byrja 

með þurfti að setja fram hvaða spurningum verkefnið ætti að svara og hvert 

markmið verkefnisins væri. Því næst viða að sér heimildum sem nýtast verkefninu. 

Heimildirnar samanstanda að miklu leyti af bókum um málefni hestamanna auk 

heimilda um svæðið sjálft. Að því loknu var safnað saman gögnum sem nýtast við 

úrvinnslu. Þar er um að ræða loftmyndir, skámyndir, aðalskipulag og þess háttar. 

Þótt slík gögn séu gagnleg duga þau ekki til að mynda sér skoðun á svæðinu og fá 

„Hvernig er hægt að skipuleggja Gaddstaðaflati þannig að 

svæðið nýtist sem best fyrir knapa og mótsgesti á 

stórmótum?” 

„Hvernig er hægt að auka nýtingu á svæðinu árið um kring?” 
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tilfinningu fyrir því. Til þess reyndist nauðsynlegt að fara í vettvangsferðir. Höfundur 

ákvað því að taka fjóra daga og vinna á svæðinu. Þar notaði hann tækifærið og gekk 

um svæðið, tók myndir og reyndi að upplifa anda staðarins. Reynsla höfundar af 

svæðinu sem mótsgestur á undangengnum stórmótum kom sér einnig vel því 

auðvelt reyndist að ímynda sér fólksfjöldann og stemminguna í kringum svæðið. 

2.2 Aðferðir 

Til þess að ná markmiðum verkefnisins og svara spurningum sem settar voru fram 

má segja að verkefninu hafi verið skipt í þrjá hluta. Í fyrsta hlutanum er skýrt frá legu 

og mörkum athugunarsvæðisins. Þar er einnig unnin ákveðin bakgrunnsvinna þar 

sem forsaga hestamannamóta er skoðuð. Það er gert til að varpa ljósi á þá miklu 

hefð sem þar ríkir og til að dýpka skilning höfundar sem og lesenda á 

viðfangsefninu. Annar hluti byggir á greiningum er gerðar voru á Gaddstaðaflötum. 

Allar greiningar eru unnar eftir aðferðum úr bók Per Stahlschimdt, „Metoder til 

landskabsanalyse” (Per Stahlschmidt, 2001). Ekki verður gerð nánari grein fyrir 

aðferðafræðum hans í verkefni þessu en bent á að þær er hægt að nálgast í bók 

hans. Af greiningum sem gerðar voru ber fyrst að nefna sögugreiningu þar sem 

tilkomu Gaddstaðaflata er velt upp og þróun þeirra til dagsins í dag. Þá 

veðurfarsgreining, náttúru og gróðurfarsgreining, og rýmisgreining. Að síðustu er 

umfjöllun um ímynd hestamanna. Það síðastnefnda telst tæpast til hefðbundinnar 

greiningar og er ekki unnið samkvæmt aðferðum Stahlschmidt en er engu að síður 

mikilvægur þáttur að mati höfundar. Þriðji hlutinn, tillaga að skipulagi, er byggður á 

þeim greiningum og athugunum sem höfundur gerði í fyrri hlutunum tveimur. 

Höfundi þótti snemma spennandi að hugsa svæðið heildstætt, jafnvel sem borg. Við 

fyrstu sýn virðist fjarstæðukennt að halda því fram að svæði eins og Gaddstaðaflatir 

eigi nokkuð skylt við borg. Það er þó ekki fjarri lagi að segja að þegar stórmót eru 

haldin taki svæðið á sig smækkaða mynd borgar. Að því leyti ættu Gaddstaðaflatir 

að hafa til að bera það sem einkennir gott borgarskipulag, það er að segja sterkan 

miðkjarna sem stutt er í úr öllum áttum og góðar tengingar. Þessi nálgun er höfð að 

sjónarmiði í hönnunartillögu sem nánar verður greint frá síðar.  

2.3 Afmörkun verkefnis 

Til að gefa verkefninu skýrari ramma voru því sett ákveðin mörk sem gert verður 

grein fyrir hér að neðan. 

Hönnunartillaga hefur það að markmiði að ná fram heildarsýn á Gaddstaðaflati. 

Útgangspunktur tillögunar er stórmótahald en að auki verður nýting svæðisins árið 
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um kring skoðuð. Tillagan miðar að því að fullnægja öllum þáttum keppnis og 

sýningarhalds. Að því sögðu afmarkar höfundur sig frá tengingum við umhverfi 

kringum Gaddstaðaflatir. Höfundur tekur ekki afstöðu til einstakra atriða hvað varðar 

útfærslur í hönnun, til að mynda efnisnotkun og þess háttar.  

Saga og þróun hestamannamóta á Íslandi takmarkast við forsögu hestamannamóta 

og svo landsmóta. Landsmót eru stærstu einstöku hestamannamót á Íslandi og 

helstu framkvæmdir mótssvæða gerast í kringum þau. Landsmótssvæði eru einnig 

notuð til annarra stórmóta og félagsmóta og dekka því að mati höfundar þróun þeirra 

að miklu leyti.  
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1 
FYRSTI HLUTI 

Í fyrsta hluta verkefnisins verður gripið niður á forsögu hestamannamóta á 

Íslandi. Slík bakgrunnsvinna er mikilvæg til að varpa ljósi á þá miklu hefð 

sem hér ríkir hvað íslenska hestinn varðar og dýpkar skilning höfundar og 

lesanda á viðfangsefninu. Hér verður einnig skýrt frá legu og mörkum 

athugunarsvæðis sem eru Gaddstaðaflatir í Rangárþingi ytra.  
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Mynd 1 Teikning af hestavígi Heimild: Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 2004 

3 FORSAGA HESTAMANNAMÓTA 

Samkomur þar sem hross eru í aðalhlutverki hafa þekkst frá landnámsöld. Hestaat 

hefur verið kölluð helsta skemmtun fornmanna. Það var kappsmál margra sem 

fundu til sín að eiga góða stóðhesta sem verði heiður þeirra á mannamótum. Þegar 

á fornöld fjölmenntu menn til að horfa á hestaat og var hestaþingunum valinn staður 

í héruðum þar sem best var að koma að og þangað lágu allar götur Hestavíg hafa, 

að því er talið er, tíðkast fram yfir aldamótin 1600 (Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón 

Sveinsson, 2004). 

Með tilkomu bíls og vélvæðingar í landbúnaði missti hesturinn stöðu sína sem 

þarfasti þjónn mannsins og óvissa skapaðist um framtíð hans. LH (Landssamband 

hestamanna) er stofnað árið 1949 af 11 stofnfélögum til að stemma stigu við 

þessarri þróun. Ári eftir stofnun LH er fyrsta landsmótið haldið og er haft eftir 

mönnum að það hafi átt sinn þátt í að íslenski hesturinn gekk í endurnýjun lífdaga 

meðal íslensku þjóðarinnar og hestamennska varð vinsælt tómstundargaman. 

Hesturinn hefur því ætíð haft mikið aðdráttarafl og kappreiðar voru oft helsti 

dagskrárliðurinn á héraðs- og skemmtifundum. Á fyrstu kappreiðar Fáks árið 1922 

mættu 3.000 af 20.000 íbúum Reykjavíkur til að berja hrossin augum. Íslendingar 

voru ekki einir um að hrífast af íslenska hestinum því fyrsta Evrópumót íslenska 

hestsins var haldið árið 1970, aðeins tuttugu árum eftir að landsmót hestamanna 

hérlendis var haldið í fyrsta sinn. Skömmu áður höfðu Alþjóðasamtök 

Íslandshestafélaga verið stofnuð og íslenski hesturinn að ná miklum vinsældum á 

meginlandinu (Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 2004).  
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Mynd 2 Mótssvæði á Þingvöllum 1950. Heimild: Guðmundur 
Jónsson og Þorgeir Guðlaugsson, 1990 

3.1 Þróun landsmóta hestamanna 1950 – 2006 

Árið 1950 var fyrsta landsmót hestamanna haldið á Þingvöllum. Það var vel sótt, en 

haft er fyrir satt að 10.000 

manns hafi sótt mótið. 

Mótinu, sem haldið var 6. – 

9. júlí var valinn staður 

neðan Hvannagjár. Við 

skipulagningu sýningar-

svæðis var haft í huga að 

gestir gætu sem best virt 

fyrir sér sýningarhrossin 

(Guðmundur Jónsson og 

Þorgeir Guðlaugsson, 

1990) 

Heita má að dagskráin þar 

hafi þá þegar búið til þann 

grunn sem fylgt er enn í 

dag. Sýnd voru stóðhestar 

og hryssur, en annars var 

áherslan lögð á kappreiðar (Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 2004). Frá 

því að fyrsta landsmótið var haldið hafa þau verið haldin fyrst á fjögurra ára fresti og 

seinna á tveggja ára fresti. Upphaflega var ætlunin að velja landsmóti einn mótsstað 

á landinu, til dæmis á Þingvöllum. Það dróst hins vegar á langinn að koma sér 

saman um einn stað og lítil regla á hvar þau voru haldin. Árið 1982 virðist vera 

komin bærileg sátt á að halda mótin til skiptis norðan heiða og sunnan (Kári 

Arnórsson, 2000). Skógarhólar voru mótsstaður landsmóts hestamanna sunnan 

heiða allt til ársins 1978 þegar ljóst var að svæðið bæri ekki uppi þann mikla 

mannfjölda sem streymdi að. Þá lá beinast við að velja mótinu stað að 

Gaddstaðaflötum á Hellu, en þar höfðu verið haldin stórmót frá árinu 1955 (Gísli B. 

Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 2004). Í heimildum um landsmót er lítil áhersla 

lögð á að skýra frá umgjörð og aðbúnaði þótt ýmislegt megi lesa á milli línanna. 

Flestar lýsingar eru keimlíkar, áhersla lögð á hestakost og veðrið, en á Hellu árið 

1994 er landsmóti í fyrsta sinn lýst sem fullvöxnu móti (Guðmundur Jónsson og 

Þorgeir Guðlaugsson, 1994). Landsmót þetta hlýtur því að marka spor í söguna 

hvaða aðbúnað og umgjörð varðar. Þessarri fullyrðingu er hins vegar ekki fylgt eftir 

með nánari lýsingu, svo erfitt er að átta sig á við hvað er átt.  
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Mynd 3 Til vinstri sést móta fyrir hringvelli á Þveráreyrum ’54. Á mynd til hægri má sjá greinilega 
hringvelli á Skógarhólum ’58. Heimild: Guðmundur Jónsson og Þorgeir Guðlaugsson, 1994 

Saga landsmótanna er ekki síst merkileg fyrir þær sakir hversu fljótt mótssvæði og 

aðstaða í kringum þau mótast í stórum dráttum og hve mikið eimir eftir af þeim 

ákvörðunum sem hafa verið teknar á þessum fyrstu árum um skipulagningu og 

framkvæmd þeirra. Á mótinu árið 1950 takmarkast keppnisvöllurinn við eina 

skeiðbraut en strax á mótinu fjórum árum síðar má sjá á gömlum myndum móta fyrir 

því sem höfundur telur að sé hringvöllur. Það leynir sér svo ekki á myndum frá 1958 

að þar er hringvöllur eins og sá sem notast er við í dag kominn. Þarna er líka kominn 

vísir að gæðingakeppni þeirri er við þekkjum í dag, en var kallað keppni góðhesta á 

þeim tímum. Hvað aðbúnað varðar þá er hægt að álykta að mótin hafi dregið dám af 

útihátíðum. Þar voru heilmiklar tjaldbúðir eins og sést móta fyrir á mynd 3 og einnig 

stærri tjöld sem ætla má að hafi verið notuð undir þjónustu og skemmtanahald líkt 

og tíðkast á landsmótum í dag.  

3.1.1 Landsmótsgestir 

Það kemur ef til vill á óvart að þrátt fyrir þá gífurlegu fólksfjölgun sem hefur átt sér 

stað á Íslandi ásamt fjölgun iðkenda í hestamennsku hefur gestafjöldi á Landsmóti 

haldist nánast stöðugur frá fyrsta móti, eða um 8 – 12.000 gestir. Það er talið að um 

10.000 gestir hafi sótt Landsmót 1950, en þá voru íbúar landsins 144.000 talsins. 

Frá árinu 1970 hafa erlendir gestir sótt mótið í auknum mæli (Gísli B. Björnsson og 

Hjalti Jón Sveinsson, 2004). Íslenski hesturinn hefur afar mikið gildi í ferðaþjónustu 

landsins og hefur verið haft eftir að enginn einn atburður dragi að eins marga 

erlenda ferðamenn og Landsmót hestamanna (Jón Albert Sigurbjörnsson, 2002). Nú 

er reiknað með að fjórðungur landsmótsgesta komi erlendis frá. Það er áætlað að 2 

– 3.000 manns heimsæki landið ár hvert beinlínis vegna áhuga á hrossum. Mun 

fleiri, eða um 5.000 manns sækja landið heim á landsmótsári (Iðnaðar- og 

viðskiptaráðuneytið, júlí 1997). 
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Mynd 4 Mörk athugunarsvæðis 

3.1.2 Umgjörð 

Umgjörð landsmóts hefur tekið stakkaskiptum. Nú er lagt mikið upp úr þjónustu við 

mótsgesti enda hafa kröfur þeirra aukist. Þetta má lesa úr hinum ýmsum heimildum 

þar sem menn eru spurðir álits um aðbúnað á mótsstað. Aðstaða mótssvæðis 

Þingvalla árið 1978 fékk ekki háa einkunn hjá viðmælanda einum er hann var 

spurður. Hvað aðbúnað og staðinn varðaði þótti honum margt ábótavant, 

sérstaklega fyrir mótsgesti. Nefnir hann veginn og bílastæðin og að það hafi verið 

eins og fyrirhyggju hafi vantað á ýmsa hluti. Þá hafi honum leiðst biðin við klósettin. 

Áhorfendasvæðið var það eina sem hafði verið lagað frá 1970 og þótti það all gott 

nú. (Matthías Ó. Gestsson, 1978). Umsagnir líkt sú er á undan fór eru algengar. 

Bendir það tvímælalaust til þess að ekki hafi verið hugað nóg að aðbúnaði 

mótsgesta. Þá má ekki gleyma því að öll dagskrá er lengri nú en tíðkaðist á þessum 

fyrstu mótum. Sem dæmi má nefna að landsmót árið 1950 tók fjóra daga en mót 

undangenginna ára hafa verið frá mánudegi til sunnudags. Aðbúnaður mótsgesta er 

ekki það eina sem tekið hefur stakkaskiptum á undanförnum mótum. Fyrirtæki hafa 

haldið innreið sína á landsmót til að kynna vörur sína og þjónustu. Þar eiga lífleg 

viðskipti sér stað og mætti jafnvel segja að landsmót séu ekki síður kaupstefnur 

(Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 2004). Eftirspurn eftir sýningarsvæðum 

hefur tvöfaldast milli landsmóta. Sýningartjald á Hellu 2004 var til að mynda 600 m2 

en þyrfti að vera nærri 2000 m2 2008 til að anna eftirspurn (Regína S. Gunnarsdóttir, 

viðtal, 15. febrúar 2008). Þá eru ótaldar nýjungar eins og risaskjáir við velli, erlendir 

þulir og afþreying á kvöldin sem mikið er lagt upp úr.  

4 ATHUGUNARSVÆÐIÐ 

Fjórði kafli skýrir mörk og legu 

athugunarsvæðis. Einnig verður greint frá 

helstu notendum svæðisins.  

4.1 Mörk athugunarsvæðis 

Mynd 4 sýnir mörk athugunarsvæðis. Það 

afmarkast af Rangá-ytri, Þjóðvegi 1 og 

jarðamörkum. Athugunarsvæðið tekur einnig 

til fyrirhugaðrar hesthúsabyggðar neðan við 

aðkomu að svæðinu.  
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Mynd 5 Staðsetning Gaddstaðaflata 

4.2 Lega athugunarsvæðisins 

Gaddstaðaflatir eru staðsettir rétt utan við Hellu í um 90 km fjarlægð frá Reykjavík 

eða um 50 – 60 mínútna akstur og tilheyra sveitafélaginu Rangárþingi ytra, fyrrum 

Rangárvallarhreppi (Rangarþing ytra, e.d.). Gaddstaðaflatir eru í aðalskipulagi 

Rangárþings ytra 2002 – 2014 skilgreint sem “opið svæði til sérstakra nota.” Þær 

samanstanda af skeiðvelli, tjaldsvæði og útivistarsvæði og eru samtals um 36 ha að 

stærð. Þá er í skipulagi fyrirhuguð hesthúsabyggð austan Gaddstaðaflata sem eru 

um 15 ha að stærð (Gísli Gíslason o.fl., 15. apríl 2003). 

4.3 Notendur athugunarsvæðis 

Gaddstaðaflatir eru fyrst og fremst mótsstaður hestamanna. Hestamannafélagið 

Geysir, eigandi Gaddstaðaflata, heldur þar innanfélagsmót. Þar eru haldnar 

síðsumarsýningar kynbótadóma ár hvert. Á Gaddstaðaflötum hafa einnig verið 

haldin Íslandsmót, fjórðungsmót og landsmót, enda er þarna talin vera besta 

aðstaðan til slíkra móta sunnan heiða. Önnur notkun á svæðinu er væntanlega lítil. 

Þó má ímynda sér að það sé notað af íbúum þar í kring til ýmis konar útivistar.  
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2 
ANNAR HLUTI 

Annar hluti verkefnisins skýrir frá þeim greiningum sem gerðar voru á 

svæðinu. Þær voru unnar upp úr aðferðum kenndar við bók Per 

Stahlschmidt, „Metoder til landskabsanalyse. ” Eftirtaldar greiningar voru 

framkvæmdar: sögugreining, veðurfarsgreining, náttúru- og gróðurfars-

greining, þarfagreining og rýmisgreining. Að síðustu er fjallað um ímynd 

hestamanna. 
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5 GADDSTAÐAFLATIR 

Fimmti kafli fjallar um þær greiningar sem höfundur framkvæmdi við gerð 

verkefnisins. Kaflanum lýkur með niðurstöðum þessarra greininga. Efni kaflans og 

niðurstöður hans mynda þær stoðir sem hönnunartillagan verður til úr.  

5.1 Forsaga Gaddstaðaflata 

Gaddstaðaflatir eru kenndar við jörðina Gaddstaði í Rangárvallahreppi. Bærinn á 

Gaddstöðum stóð skammt austur frá núverandi brú en var fluttur 2-300 metra til 

norð-vesturs þar sem nú stendur kauptúnið Hella (Valgeir Sigurðsson 1982). Fyrsta 

þéttbýlismyndun á Hellu verður því í landi Gaddstaða sem var talin stór jörð á þeim 

tíma (Sigurður Haraldsson, símtal 9. apríl 2008). Árið 1941 og 1944 selur þáverandi 

eigandi Gaddstaða, Ingibjörg Jónsdóttir, Kaupfélaginu Þór og Rangárvallahreppi 

landsspildu úr landi Gaddstaða (Valgeir Sigurðsson 1982). Um 1955 var hið nýlega 

stofnaða hestamannafélag Geysir að leita eftir nýju mótssvæði. Eftir miklar 

vangaveltur var ákveðið að helga félaginu framtíðarstað á Gaddstaðaflötum við Ytri-

Rangá. Geysismenn gerðu langtímaleigusamning við þáverandi eiganda landsins, 

Kaupfélagið Þór á Hellu (Sigurður Haraldsson, 1992 og 1993). Er þar komið 

upphafið að nýjum tilgangi Gaddstaðaflata sem ekki sér fyrir endann á.  

5.2 Þróun Gaddstaðaflata frá 1955 til 2004 

Aðalkostur Gaddstaðaflata þegar Geysismenn tóku við svæðinu voru landgæðin, en 

þetta voru glerharðir sandbornir vallendisbakkar sem voru sæmilega sléttir frá 

náttúrunnar hendi. Þá þótti einnig kostur að áhorfendasvæðið hallaði mót vestri sem 

þótti gott miðað við sunnlenskt veðurfar. Þó að svæðið þætti all hentugt til þeirra 

nota sem því var ætlað þurftu Geysismenn engu að síður strax að fara í lagfæringar 

á hlaupabrautum og sýningarsvæði (Magnús Finnbogason, 17. febrúar 2006). Frá 

þessum tíma hafa Gaddstaðaflatir farið í gegnum fjölmargar slíkar breytingar sem nú 

verða gerð skil.  
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Mynd 6 Rauði hringurinn sýnir hvernig skeiðbraut lá horn í 
horn. Heimild: Gísli Gíslason o.fl. 2003 

Árið 1972 var farið í heilmiklar 

aðgerðir til að slétta út halla, 

enda voru hlaupabrautir ólög-

legar. Jafnframt var gerð 1200 

m löng hringbraut með tveimur 

þverbrautum nálægt dómara-

pöllum. Árið 1980 var byggt 

félagsheimili við hringvöllinn 

gegnt dómarapalli. Þar var að 

finna veitingastofu, snyrti-

aðstöðu og aðstöðu fyrir 

starsmenn. Til að landsmót á 

Hellu gæti orðið að veruleika 

árið 1986 þurfti að byggja svæðið enn betur upp. Til að mynda var byggður nýr 

hringvöllur sem var sérstakur fyrir þær sakir að skeiðvöllurinn lá í gegnum hann, 

horn í horn (Kári Arnórsson, 2000). 

Þá voru tvö hús til viðbótar byggð, stóðhestahús og hreinlætisaðstaða. Árið 1990 var 

áhorfendasvæðinu umbylt en það var höfuðókostur mótssvæðisins hversu 

óhaganlegt það var. Áhorfendabrekka var hækkuð og undirbyggð fyrir malbik. Þá 

var einnig bætt við gæðingavelli undir suð-austur brekkunni (Magnús Finnbogason, 

17 febrúar 2006 og Sigurður Haraldsson 1992 og 1993). Aflöng flöt skildi milli 

áhorfendabrekkanna við keppnisvellina tvo. Sú flöt var malbikuð til þess að gestir 

gætu horft á keppnir úr bílum sínum enda veður með ýmsu móti hérlendis eins og 

alkunnugt er (Guðmundur Jónsson og Þorgeir Guðlaugsson, 1991). Fyrir landsmót 

2004 var gengið endanlega frá áhorfendasvæði (Magnús Finnbogason, 17 febrúar 

2006).  

5.3 Veðurfar 

Þegar höfundur leitaði heimilda um þróun landsmóta vakti það fljótt hjá honum 

athygli að slíkar heimildir voru vandfundnar. Á hinn bóginn voru listaðar upp 

nákvæmar veðurlýsingar frá hverju móti fyrir sig. Það er þó ekki að ósekju enda 

spilar veðurfar stóran þátt í hvernig til tekst við framkvæmd útihátíða á Íslandi. Þessi 

mikilvægi þáttur kristallast að mati höfundar vel í samtali við mann einn eftir 

landsmótið á Þingvöllum 1978 þar sem hann er spurður hvort hann sé ánægður 

með landsmótið. Viðmælandinn svarar því til að að hann sé nokkuð ánægður. 

Veðurguðirnir hafi verið með þeim og að það sé oftast stærsta atriði í sambandi við 
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Mynd 7 Tíðni vindátta við Hellu. Heimild: 
Veðurstofa Íslands 

mót sem þetta og útisamkomur almennt (Matthías Ó. Gestsson, 1978). Hið 

merkilega í þessu samtali er sú staðreynd að viðmælandinn minnist fyrst á veðrið 

áður en hann fer að tala um umgjörð mótsins og hestakosti.  

Veðurfar á Hellu, sem stendur næst Gaddstaðaflötum var skoðað og voru 

niðurstöður eftirfarandi. Séu Hella og Reykjavík borin saman má sjá að meðalhiti á 

Hellu í júli er 0,3°C hærri en í Reykjavík. Meiri úrkomu gætir einnig á Hellu þar sem 

ársúrkoma þar er 1219 mm á móti 799 mm í Reykjavík (Gísli Gíslason o.fl., 15. apríl 

2003).  

Eins og mynd 7 sýnir er tíðasta vindáttin NA-átt, en einnig gætir þar SSA-áttar á 

köflum. Lega áhorfendabrekka er þannig 

að ætla má að norðanstrengur standi eftir 

henni endilangri. Það er hvimleitt fyrir 

gesti sem sitja löngum stundum á 

stórmótum. Það má draga úr þessum 

vindáhrifum með því að skýla fyrir henni 

með gróðri eins og bent er á í tillögu í 

kafla 6.4.1. 

 

5.4 Náttúru – og gróðurfar 

Neðri hluti Rangárvalla eru fornir jökulaurar frá lokum síðustu ísaldar. Uppblástur 

hefur herjað á vellina um aldir og má segja að um tíma hafi stórir hlutar hennar verið 

örfoka sandar og hraun. Þeir hafa nú að miklu leyti verið græddir upp fyrir atbeina 

Landgræðslu ríkisins sem hafa höfuðstöðvar sínar í hreppnum (Oddgeir 

Guðjónsson, Jón Guðmundsson, Júlíus Jónsson, 1987). Í jarðabók Árna 

Magnússonar og Páls Vídalíns sem skrifuð var um 1709 má sjá ritað um Gaddstaði 

að allt beitarland sé að mestu leyti komið í sand og lítið utantúns grasivaxið (Árni 

Magnússon og Páll Vídalín (þýð.) 1913 – 1917). Árið 1849 var gert jarðamat á 

Gaddstöðum þar sem því er lýst að tún séu góð en liggi fyrir sandágangi. Árið 1889 

var gert endurmat og lýst á þessa leið: “Bæjar og túnstæði svo að segja af vegna 

sandágangs og hvergi óhultur staður fyrir það í landareigninni. Nes við Rangá ytri 

útnorður af bænum ennþá lítt skemmt (Valgeir Sigurðsson 1982)” Hér er að öllum 

líkindum verið að vísa til svæðis norðan Gaddstaðaflatanna en höfundur telur að 

lesa megi úr þessu að land næst ánni komi best út í jarðarmati. Nýlegustu heimildir 

um landgæði Gaddstaðaflata fyrir breytingar á notkun þess eru upp úr fasteignamati 

Gaddstaða frá 1940. Þar kemur í ljós að að beitiland sé að mestu leyti vallendi og 
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Mynd 8 Rauði hringurinn sýnir gróðurfar Gaddstaðaflata og 
nágrennis. Heimild: Gísli Gíslason o.fl. 2003 

Mynd 10 Gróðursetning við aðkomu Mynd 9 Skjólbelti 

örfokasandur. Þá er einnig sagt að ókostur sé að beitiland sé mjög eytt af 

sandágangi (Valgeir Sigurðsson 1982). Á nýlegu gróðurfars- landgræðslu- og 

skógræktarkorti má sjá að 

Gaddstaðaflatir samanstanda af 

mólendi og melum (sjá mynd 8). 

Breytingar á gróðurfari hafa 

náðst með landgræðslu. Land 

það er fyrst var tekið undir 

mótssvæði var gróið en eftir því 

sem mótssvæðið teygði sig 

lengra til austurs tóku við ógrónir 

sandbakkar (Sigurður Karlsson 

símtal 9. apríl 2008). Land-

græðsla ríkisins græddi upp allt 

sandflæmið suðaustan flatanna fyrir landsmót 1986 og er það nú að mestu leyti 

grasi gróið. Gróður þessi hefur gjörbreytt umhverfinu og aðkomu auk þess sem hann 

hefur leyst úr beitarþörf fyrir sýninga- og ferðahross (Sigurður Haraldsson 1992 og 

1993). 

5.4.1 Gróður á Gaddstaðaflötum við athugun 2008 

Eins og áður hefur komið fram fór höfundur í vettvangsferð á Gaddstaðaflatir, meðal 

annars til þess að kanna ástand gróðurs á svæðinu. Í ljós kom að búið er að 

gróðursetja hér og þar á mótssvæðinu. Aðallega er um að ræða víði í hekkum sem 

hafa náð nokkurri hæð, en einnig er nokkuð um greni og víði í stiklingum sem 

stungið hefur verið niður á hinum ýmsu stöðum.  

Hér má sjá nokkrar myndir sem höfundur tók á svæðinu og lýsir gróðri sem þar er 

ágætlega. Mynd 10 sýnir aðkomu þar sem má sjá glitta í lágvaxin barr- og lauftré í 

misjöfnu ástandi til vinstri við veginn. Slíkar þyrpingar endurtaka sig hér og þar á 

mótssvæðinu en hafa hvergi náð neinni hæð sem nemur. Á mynd 9 má sjá eina 
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Mynd 12 Kjarr á víðavangi Mynd 11 Stiklingar meðfram vegi 

raunverulega skjólbeltið á Gaddstaðaflötum. Það samanstendur af víði og teygir sig 

frá vesturs til austurs. Tilgangur þess gæti verið að skýla fyrir norðanáttinni. 

Skjólbeltið er þó fremur gisið eins og víðir á til að verða fái hann að vaxa úr sér og 

því ekki víst að það nýtist sem skyldi. Ágætur vöxtur þess gefur þó fyrirheit um að 

þarna geti gróður vel þrifist. Mynd 12 sýnir kjarrbrúska á víðavangi. Þeir sjást víða á 

svæðinu þar sem þeir virðast hafa sáð sér. Rýni maður vel í mynd 11 má sjá þar 

stiklinga sem líta út fyrir að hafa verið stungið niður fyrir stuttu síðan. Slíkir stiklingar 

eru meðfram vegum á mörgum stöðum en þeir eru ennþá litlir og lítið form á þeim.  

Höfundi þykir gróðursetning tilviljunarkennd og gera mætti betur í þeim efnum. Að 

auki virðist sem viðhald á plöntum sé í lágmarki því margar þeirra eru rytjulegar eða 

jafnvel dauðar með öllu. Hafa ber í huga að það er ef til vill ekki auðleikið að planta á 

jafn sendnu og þurru landi og Gaddstaðaflatir eru, sem er að auki gerðar sinnar 

vegna viðkvæmt fyrir ágangi, en á móti kemur að í landshlutanum er mikil þekking á 

landgræðslu og skógrækt sem draga má lærdóm af. 

5.5 Þarfagreining 

Höfundur gerði tilraun til að henda reiður á þörfum knapa, gesta og starfsfólks hvað 

varðar tjaldsvæði og hreinlætisaðstöðu. Að neðan verður gert grein fyrir þeim 

ályktunum.  

5.5.1 Tjaldsvæði 

Hefðubundnum tjöldum hefur farið verulega fækkandi á síðastliðnum árum á 

kostnað felli- og hjólhýsa. Þau kalla á stærra pláss en jafnframt meiri þjónustu, til að 

mynda tengingu við rafmagn. Á Íslandi er hvergi að finna staðla um stærðir 

fellihýsastæða. Þó má notast við leiðbeiningar Brunamálastofnunnar um tjaldsvæði. 

Þar er mælst til þess að bil milli stakra tjalda sé minnst þrír metrar. Þá skuli breidd 
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gatna vera minnst fimm metrar til að slökkvibíll komist að í neyðartilfellum 

(Leiðbeiningarblað 137, 4. maí 2002). Til að gera sér betur grein fyrir 

stærðarviðmiðum hafði höfundur samband við eiganda nýlegs tjaldsvæðis að 

Fossatúni í Borgarfirði. Eigandinn, Steinar Berg Ísleifsson, hafði velt stærðum á 

tjaldstæðum mikið fyrir sér við hönnun tjaldsvæða. Niðurstaðan varð 48x20 metra 

hólf þar sem miðað var við að átta fellihýsi kæmust fyrir í einu hólfi. Þessi lausn 

hefur gefið góða raun hvað pláss og rými varðar og er einnig þekkt fyrirkomulag á 

erlendum tjaldsvæðum. Að sögn Steinars hefur gengið brösuglega að koma gestum 

í skilning um þetta fyrirkomulag því Íslendingar vilja tjalda þétt og helst í hring. Oft er 

því tjaldað um 16 fellihýsum í hvert hólf í stað 8. (Steinar Berg Ísleifsson, símtal, 18. 

apríl 2008). Í hönnunartillögu er þetta fyrirkomulag notað enda kom í ljós við nánari 

skoðun að þessar stærðir henta tjaldsvæðunum vel og falla ágætlega að landinu.  

5.5.2 Hreinlætisaðstaða 

Þörf fyrir hreinlætisaðstöðu má skipta í tvennt. Annars vegar hreinlætisaðstöðu fyrir 

áhorfendur og gesti á mótssvæði, hins vegar fyrir þá er dvelja á tjaldsvæðum. 

Höfundur áætlar að hreinlætisaðstöðu fyrir áhorfendur sé fullnægt með salernum 

sem fyrir eru á svæðinu að viðbættum vatnssalernum sem lagt er til að komið verði 

fyrir á malbikuðu plani á milli áhorfendabrekkna. Engin salerni eru á tjaldsvæðum 

um þessar mundir. Þau þarf því að flytja á staðinn fyrir stórmót, eða að koma upp 

varanlegri salernisaðstöðu. Samkvæmt starfsleyfaskilyrðum fyrir hjólhýsa-, 

smáhýsa- og tjaldsvæði skulu vera að minnsta kosti tvær snyrtingar á tjaldsvæðum 

fyrir allt að tvö hundruð gesti. Þá bætist við ein snyrting fyrir hverja tvö hundruð gesti 

til viðbótar. Gólfflötur salernisrýmis skal vera minnst 1,2 m2 en 3,3 m2 fyrir 

hreyfihamlaða. Fjöldi handlauga á að vera í samræmi við fjölda salerna 

(Umhverfisstofnun, 1.7.2004). Höfundur tekur tillit til þessarra reglna og gerir frekari 

grein fyrir þeim í tillögu að skipulagi í kafla 6.  

5.5.3 Knapasvæði 

Á stórmótum tíðkast að bjóða upp á beitarhólf og tjaldsvæði sem er afmarkað frá 

öðrum tjaldsvæðum. Þar geta keppendur verið útaf fyrir sig og fylgst með hrossum 

sínum. Reynist tilfinning höfundar rétt hefur eftirspurn eftir slíkum hólfum minnkað í 

gegnum tíðina. Svo virðist sem keppendur kjósi heldur að hýsa hross sín annars 

staðar en á mótssvæðinu. Það er ekki ólíklegt að fyrirhuguð hesthúsabyggð, sem 

áætlað er að geti hýst 1200 – 1500 hross mæti að einhverju leyti þessarri eftirspurn. 

Þó er ekki ætlunin að leggja slíkt svæði niður því enda þótt hross verði hýst annars 
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Mynd 13 Túlkun rýmis á Gaddstaðaflötum 

staðar er ekki ólíklegt að keppendur vilji engu að síður vera útaf fyrir sig í ró og 

næði.  

5.6 Rýmisgreining 

Rýmisgreining varpar ljósi á náttúrulega gerð landslagsins sem maður notar til að ná 

áttum, en einnig til að sýna hvernig maður upplifir svæðið sjónrænt. Í þessu tilviki 

notast höfundur við kenningu Kevin Lynch sem notar fimm einkennistákn til að lýsa 

landslagi og hluta það niður. Einkennistáknin eru eftirfarandi: „Línur” geta verið 

stígar, vegir og þess háttar. „Kantar” mynda skil eða mörk milli tveggja ólíkra svæða. 

Misjafnt er hvort hægt er að komast gegnum kanta eða ekki. „Svæði” eru einsleit. 

„Punktar” eru þar sem fólk mætist, t.d. á gatnamótum. „Kennileiti” eru hlutir sem eru 

áberandi og fólk notar til að staðsetja sig og rata ( Per Stahlschimdt, 2001). Til 

þessa er stuðst við loftmynd sem einkennistákn eru merkt inn á og túlkuð. Að neðan 

má sjá túlkun á rýmisgreiningu fyrir Gaddstaðaflatir.  
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Skipta má svæðum í þrennt. Fyrst ber að nefna flatir sem notaðar hafa verið sem 

tjaldsvæði og beitarhólf. Í öðru lagi eru nokkuð stór svæði melar með litlum gróðri. 

Þar á meðal er fyrirhuguð hesthúsabyggð. Í þriðja lagi eru tvö malbikuð plön við 

mótssvæði. Línur eru við aðkomuveg frá Hellu að Gaddstaðaflötum. Ennfremur 

afleggjari upp á malbikað plan milli keppnisvalla og afleggjari að stóðhestahúsi 

neðarlega í vinstra horninu á myndinni. Að síðustu eru línur á þremur stöðum þar 

sem eru gangstígar frá áhorfendabrekkum niður að plani við stóðhestahús. Kantar 

eru nokkrir. Lengst til hægri og lengst til vinstri á myndinni eru kantar þar sem eru 

brekkur sem skipta svæðinu nánast upp í tvö plön. Í raun væri hægt að draga beina 

línu í gegnum myndina en þar sem miðlínan er áhorfendabrekka og nýtist vel sem 

slík er hún undanskilin. Neðan við gæðingavöll er lítill lækur sem myndar kant milli 

mótssvæðis og almennings. Þá er einnig kantur milli beitarhólfs lengst til vinstri á 

myndinni og keppnisvalla því yfir þá línu er almenningi meinað að fara. Punktar eru 

á þremur stöðum; við afleggjara á mótssvæði og þar sem gangstígar mætast við 

malbakið plan. Þar eru mestar líkur á að fólk hittist. Kennileiti eru að mati höfundar 

keppnisvellirnir sitt hvoru megin við malbikað plan og húsin sem eru á svæðinu. Er 

þar annars vegar um að ræða félagsheimili og salernisaðstöðu staðsett í brekku og 

hins vegar stóðhestahús (og nú síðast reiðhöll sem er í byggingu um þessar mundir 

en sést ekki á loftmyndinni) neðarlega til vinstri á myndinni.  

5.7 Ímynd hestamanna 

Það kemur ef til vill á óvart að hafa með kafla um ímynd hestamanna á meðal þeirra 

greininga er gerðar hafa verið. Þó þótti mikilvægt að taka tillit til þeirrar ímyndar sem 

hestamennska og ekki síst stórmót hestamanna hafa á sér.  

Hestamennska hefur misjafnt orðsporið hlotið. Ógrynni greina hafa verið skrifaðar 

um það vonda orðspor sem af greininni fer, ekki síst um notkun áfengis á mótum og 

mannfögnuðum hestamanna. Meðal annars hefur verið ritað um hestamennsku og 

forvarnir í blaði „Áhrifa af vettvangi vímuefnamála” þar sem brýnt er fyrir lesendum 

að nauðsynlegt sé að vinna gegn þeirri ímynd að áfengi og hestamennska eigi 

samleið (Hestamennska og forvarnir, júlí 2003). Þá hefur óánægja hlotist með það 

hversu litla umfjöllun greinin fær í íþróttafréttum og hvers vegna hestamaður sé ekki 

kjörinn íþróttamaður ársins oftar en raun ber vitni. Harðar deilur spunnust upp af 

þessarri umræðu er formaður félags íþróttafréttaritara lét hafa eftir sér að ekki væri 

hægt að taka hestamenn alvarlega þar sem í hugum margra væru þeir ávallt 

rallhálfir, hangandi á bikkjunum sínum (Jón Albert Sigurbjörnsson, 1. febrúar 2006). 

Fólk í hestamennsku hefur nú markvisst gert sér far um að þurrka slíkt orðspor af 
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sér. Sem dæmi má nefna er lögð mikil áhersla á að landsmót hestamanna 2008 sé 

fyrst og fremst hátíð fjölskyldunnar og verður lagt mikið upp úr því að gera dvöl 

hennar sem best úr garði (Jóna Fanney Friðriksdóttir, viðtal, 15. febrúar 2008). 

Höfundur telur líklegt að þróun í þessa átt haldi áfram og tekur tillit til hennar í tillögu 

sinni að skipulagi eins sjá má nánar í kafla 6.  

5.8 Niðurstöður 

Gaddstaðaflatir hafa þróast á heldur tilviljunarkenndan hátt að mati höfundar. Þegar 

höfundur falaðist eftir teikningum sem sýna þær breytingar er gerðar hafa verið 

fengust þau svör að ólíklegt þætti að slíkar teikningar væru til. Breytingar hafi byggt 

á hugmyndum forsvarsmanna svæðisins og því verið breytt frá degi til dags. Oftast 

er um að ræða lagfæringar fyrir stórmót (Sigurður Karlsson, símtal, 9. apríl 2008). 

Því má draga þá ályktun að svæðið hafi aldrei verið endurhugsað frá grunni heldur 

hafi það þróast eins og púsluspil þar sem stöku púsli er bætt við eftir föngum. Ekki 

síst vegna þessa er góður kostur að endurhugsa Gaddstaðaflati upp á nýtt út frá 

niðurstöðum þeirra greininga sem hér hafa verið gerðar. Með þeirra hjálp er hægara 

um vik að meta hvað ber að halda í og hverju ber að breyta til að svæðið fullnægi 

þörfum notenda þess. Kafli 6 greinir frá tillögu höfundar að skipulagi og á hvaða 

forsendum hún byggir.  
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3 
ÞRIÐJI HLUTI 

Í þriðja hluta verkefnisins er greint frá tillögu höfundar að skipulagi. 

Tillagan er byggð á þeim greiningum sem gerðar voru. Markmið tillögunnar 

eru eins og áður hefur komið fram tvíþætt. Annars vegar að skipulag 

Gaddstaðaflata nýtist sem best fyrir knapa og mótsgesti á stórmótum. Hins 

vegar að nýting á svæðinu aukist árið um kring. Að lokum verður fjallað um 

hugleiðingar höfundar að verki loknu, sem og ályktanir og tillögur 
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Mynd 14 Hefðbundið torg í Róm. Þrír 
ásar ganga út frá torgi. Heimild: Piazza 
del Popoli by Nolli 

6 TILLAGA AÐ SKIPULAGI 

6.1 Forsendur hönnunar 

Þegar stórmót fara fram er ekki fjarri lagi að 

segja að mótssvæði taki á sig mynd 

smækkaðrar borgar. Þar koma saman um 

10.000 – 15.000 manns í allt að einni viku. 

Höfundi þótti spennandi að leika sér með þá 

hugmynd að færa borgarskipulag í smækkaðri 

mynd inn á svæðið. Fyrirmyndina má að nokkru 

leyti sækja í hefðbundið rómverskt skipulag sem 

einkennist af ásum og sjónlínum frá torgum, þó 

talsvert stílfært.  

Um leið og hugmyndin að sterkri miðju eða torgi 

fæddist þótti einnig spennandi að enduskipuleggja svæðið á þann hátt að fjarlægðir 

að umræddri miðju séu stuttar hvaðan sem að henni er komið. Því var ákveðið að 

vinna með svæðið í hringlaga beltum út frá miðju. Í köflunum sem á eftir fara verður 

skýrt nánar frá hönnunartillögu Að lokum er svæðaskipting fyrir Gaddstaðaflati sýnd 

eins og hún verður þegar ekki er verið að halda stórmót. Þar verður sýnt hvernig 

svæði sem fara undir tjaldsvæði og bílastæði á stórmótum hljóta nýjan tilgang. Til 

hægðarauka er hönnunartillögu deilt niður á nokkur svæði sem verða tekin fyrir sem 

heild og gert nánar grein fyrir. Byrjað verður á nýrri miðju og endað á svæðunum 

fjærst mótssvæði. Svæðunum er annars deilt niður eins og hér segir: 

Svæði 1: Ný miðja, reiðhallir, sýningarsvæði, leiksvæði  

Svæði 2: Keppnis- og knapasvæði 

Svæði 3: Gróðureindir 

Svæði 4: Umferð akandi, ríðandi og gangandi  

Svæði 5 Aðkoma, bílastæði, tjaldsvæði 

6.2 Svæði I 

Lagt er til að miðja svæðisins verði færð til suð-austurs frá áhorfendasvæði. Mat 

höfundar er að möguleikar á stækkun og umgjörð hafi náð hámarki sínu á malbikuðu 

plani milli áhorfendabrekkna og nauðsynlegt sé að hugsa miðju mótssvæðis upp á 

nýtt. Ný miðja verður staðsett á plani neðan við gæðingavöll, nærri því þar sem 
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Mynd 15 Svæði I – Ný miðja, reiðhallir, 
sýningarsvæði og leiksvæði 

Mynd 16 Minnisvarði um 
Sigurð Haraldsson frá 
Kirkjubæ 

stóðhestahús stendur nú. Stóðhesta-

húsið ásamt félagsheimili og salernis-

aðstöðu fær að víkja fyrir torgi og 

reiðhöll með FIPO keppnisvöll 

innandyra. Markmiðið með þessum 

breytingum er að skapa sterka miðju 

sem verður höfuðeinkenni Gaddstaða-

flata. Slík miðja styrkir svæðið í heild 

sinni og skapar vænlegt umhverfi til 

mannamóta.  

6.2.1 Kirkjutorg – ný miðja Gaddstaðaflata 

Þungamiðjan í nýrri miðju Gaddstaðaflata er skeifulaga 

torg sem umlykur reiðhallirnar tvær sem gert er ráð fyrir 

að verði á svæðinu. Torgið hlýtur nafnið Kirkjutorg og er 

kennt við Sigurð Haraldsson frá Kirkjubæ, einn 

stofnanda hestamannafélagsins Geysis og formanns 

hans til fjölda ára. Minnisstöpull um Sigurð stendur nú í 

útjaðri áhorfendabrekku. Stöpullinn verður færður inn á 

Kirkjutorg og honum sköpuð viðeigandi umgjörð.  

Segja má að Kirkjutorgið hafi tvo meginþætti í 

uppbyggingu þess; skeifulaga form og ása. Fyrirmyndin 

að ásunum er hinn sterki ás sem malbikað plan milli 

áhorfendabrekkna myndar. Á miðju Kirkjutorgi verður klassískt ferhyrnt torg með 

ásum í gegn á tvo vegu. Torgið myndar umgjörð utan um listaverk tileinkað íslenska 

hestinum. Ekki verður gerð nánari grein fyrir listaverkinu, sem yrði unnið af 

listamanni, en það mætti gjarnan tengja vatni eða gosbrunni. Vatnið er dæmigert 

fyrir torg af þessu tagi og hefur að auki tengingu við lækinn á svæðinu sem og 

Rangá.  

Annar ásinn í ferhyrnda torginu endurtekur sig í gegnum allt skeifulaga torgið. Ásinn 

vísar í raun upp á malbikað plan og gefur vísbendingu um að þar sé meira að finna. 

Hinn ásinn er í beinni línu við göngustíg upp á malbikað plan og nýja aðkomu gesta. 

Á Kirkjutorgi er einnig að finna útiljósmyndasýningu á stöplum. Stöplum er raðað 

upp á þann hátt að ásar mynda leiðir í gegnum og framhjá þeim. Ljósmyndir skulu 

sýna hesttengt efni. Myndum er hægt að skipta út eftir föngum og tilefnum.  
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Mynd 17 Fótaröðun 
tölts. Heimild: 
Knapamerki 3, 2006 

Að ofan er nefnt að skapa skuli viðeigandi umgjörð um 

minnisvarða Sigurðar Haraldssonar. Höfundur sér fyrir sér að á 

Kirkjutorgi verði samspil minnisvarða um merka sunnlenska 

hestamenn og ekki síður hesta. Verkið er tengt við íverustaði 

fólks á torginu svo sem bekkjum og borðum. Minnisvarðar eru 

staðsettir, ásamt gróðri, inn í skeifum sem einnig eru bekkir. 

Skeifurnar mynda fótaröðum tölts ef vel er að gáð.  

6.2.2 Sýningarsvæði/Markaðssvæði 

Á Kirkjutorgi er möguleiki á að koma upp markaðstjöldum, útikaffihúsum, borðum og 

bekkjum. Það þótti mikilvægt að skapa góða tengingu milli áhorfendasvæða og nýs 

torgs. Til þess að slík tenging geti orðið að veruleika er félagsheimili og 

salernisaðstaða rifin. Í stað þeirra verður byggð reiðhöll 125 x 63 m. Hún verður 

byggð inn í brekkuna og fellur því inn í landslagið á fumlausan hátt. Höllin verður 

nefnd Geysishöll. 

6.2.2.1 Geysishöll 

Geysishöll þjónar tvíþættum tilgangi. Annars vegar tengir hún saman hið nýja 

Kirkjutorg og áhorfendasvæði. Hins vegar eykur hún nýtingu á Gaddstaðaflötum allt 

árið með því að hafa löglegan FIPO (alþjóðlegir staðlar fyrir Íslandshestakeppnir) 

völl innandyra. Tenging Kirkjutorgs og áhorfendasvæða skapast með því að nýta 

Geysishöll sem leið milli staðanna tveggja. Fólk getur gengið inn í hana frá 

malbikuðu plani við áhorfendasvæði og kemur útúr henni á Kirkjutorgi. Með þessu er 

einnig búið að leysa aðgengismál fyrir fatlaða. Á meðan á stórmótum stendur má 

hugsa sér að hún gegni veigamiklu hlutverki. Þar má hafa hestatorg, sýnikennslu og 

fyrirlestra. Þá má einnig nýta hana undir byggingardóma kynbótahrossa. Á efri hæð 

er upplagt að hafa stjórnstöð starfsfólks því þaðan er gott útsýni á báða keppnisvelli. 

Þar má einnig hugsa sér að hafa VIP herbergi eins og gjarnan tíðkast að hafa á 

landsmótum. Löglegur FIPO völlur er 250 metrar. Með slíkum velli innandyra eru 

komnar forsendur fyrir löglegum keppnum innandyra sem lengir keppnistímabilið, 

eykur möguleika á sýningum og styrkir stöðu Geysis til muna á svæðinu. Opnanleg 

hurð á Geysishöll flúttar nánast við skeiðbraut suð-austan megin sem gerir að 

verkum að hægt er að hleypa úr höllinni.  

6.2.3 Fólkvangur 

Malbikað plan milli áhorfendasvæða hlýtur nafnið Fólkvangur. Nafnið lýsir tilgangi 

plansins vel, en á síðustu stórmótum hafa markaðs- og veitingatjöld verið staðsett 
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Mynd 18 Samsett mynd af tillögu að tjöldum á Fólkvangi 

Mynd 19 Torfhestar liggja í makindum á leikvelli 

þar auk þess sem það 

skilur að áhorfenda-

brekkurnar tvær. Þar 

hefur því oft verið mikil 

mannmergð. Þó Kirkju-

torg leysi Fólkvang af að 

miklu leyti hvað varðar 

sýningar- og markaðs-

svæði gegnir hann enn 

veigamiklu hlutverki 

vegna nálægðar við 

áhorfendasvæði. Á stór-

mótum má hugsa sér að þar séu tjöld og borð og bekkir þó það verði minna að 

sniðum en verið hefur. Þá er hægt að bæta við salernisaðstöðu með því að hafa 

vatnssalerni staðsett þar. Planið var heldur ólögulegt og lítt spennandi í forminu. 

Höfundur lagaði það og gerði jafnbreitt til beggja handa. Vegna þess hve langt það 

er, er mælst til að tjöldin sem þar verða staðsett séu mismunandi í hæð sem skapar 

hrynjanda sem höfundi þykir vanta á planið. Tillögu að tjöldum má sjá að mynd 18. 

Fólkvangur mun ennfremur gegna hlutverki sínu á veturna sem bílastæði þar sem 

fólk getur horft á keppnir úr bílum sínum.  

6.2.4 Leikvöllur 

Leikvelli er valinn staður sem er 

stutt frá mótssvæði og 

tjaldsvæðum. Staðsetning hans 

er vel ígrundaður og er liður í að 

auka þjónustu við fjölskyldufólk. 

Leikvöllurinn skal innihalda 

samkomutjald, salerni og 

útileiktæki. Hann skal ennfremur 

taka mið af sérstökum notum 

Gaddstaðaflata, sum sé hesta-

mennsku. Á samsettri mynd 19 

má sjá hvernig tveimur 

stílfærðum torfhrossum er komið fyrir á graslendi. Fígúrurnar þjóna sama hlutverki 

og grashólar, en hafa skemmtilega tilvísun í svæðið sem þeir tilheyra. Þetta er 
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Mynd 20 Svæði II – Keppnisvellir og knapasvæði 

einungis eitt dæmi um slíka tilvísun en höfundur sér fyrir sér áframhaldandi vinnu 

með slíkt þema í samvinnu við aðra hönnuði. 

6.3 Svæði II 

Svæði II tekur til keppnisvalla á Gaddstaðaflötum ásamt nýju svæði fyrir knapa.  

6.3.1 Keppnisvellir 

Keppnisvellir verða látnir 

halda sér að mestu í 

núverandi mynd. Völlur 

sem snýr að Rangá er 

fallegur auk þess sem 

sjónræn áhrif úr áhorfenda-

brekkunni eru einstök. Frá 

brekkunni er gott útsýni að 

Rangá og víðsýnt til allra 

átta. Hringvöllur til hægri 

verður á stórmótum nýttur 

sem upphitunarvöllur. Hann 

hentar vel til slíkra nota þegar knapasvæði hefur verið fært næst honum eins og gert 

er ráð fyrir. Gæðingavöllur í suð-austur brekku heldur sér í núverandi mynd. 

Skeiðbraut styttist að vísu aðeins þar sem Geysihöll tekur við, en hún er engu að 

síður nógu löng til að vera lögleg. Höfundur velti fyrir sér leiðum til að koma fyrir 

braut sem hægt er að leggja ís á og nota á veturna. Slík braut myndi henta best hjá 

öðrum hvorum keppnisvellinum þar sem áhorfendasvæði er gott. Það væri 

nauðsynlegt að geta stjórnað því hvenær hana leggur og hvenær ekki. Höfundur 

kemur ekki með tillögu að staðsetningu slíkrar brautar enda vankunnugt um hvers 

kyns frágangur væri nauðsynlegur til þess að hún gæti orðið að veruleika. Hann 

telur engu að síður að þessa hugmynd mætti skoða í samvinnu við aðila sem hafa 

þá kunnáttu sem til þarf, ekki síst þar sem slík aðstaða myndi auka nýtingu á 

svæðinu að vetrarlagi þegar nýting er annars með minnsta móti.  
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Mynd 21 Merkjum styrktaraðila sáð sem sumarblómum í grassvörð 

Mynd 22 Svæði III - Gróðureindir 

6.3.1.1 Skreytingar keppnisvalla 

Hefð er fyrir því að innri hringur keppnisvalla séu skreyttir fyrir stórmót. Þá er 

auglýsingaskiltum styrktaraðila komið fyrir á sama stað. Uppsetning slíkra skilta og 

skreytinga hafa að mati höfundar ekki verið völlunum til mikillar prýði. Í stað 

hefðbundinna skreytinga er mælst til þess að auglýsingaskilti verði samræmd og 

samtvinnuð skreytingum. Í tillögu á mynd 21 má sjá hvernig logo ímyndaðra 

styrktaraðila koma út þegar sáð hefur verið í form þeirra í grassverðinum.  

6.3.2 Knapasvæði 

Stóðhestahús verður fært á sléttu norðan við aðalkeppnisvöll. Þar verður einnig 

knapasvæði. Miðað við þessa hönnunartillögu er það svæðið rólegt og afmarkað frá 

öðrum tjaldsvæðum en hefur þann kost að vera engu að síður nálægt 

keppnisvöllum. Sé aðsókn í beitarhólf lítil getur það samt sem áður nýst sem 

tjaldsvæði fyrir keppendur. Tjaldsvæði sem einnig er ætlað keppendum geta þá 

mögulega nýst sem beitarhólf fyrir ferðahross.  

6.4 Svæði III 

Gróður telst strangt til tekið 

ekki til svæða. Hann er þrátt 

fyrir það hafður með sem 

sérstakt svæði. Það er gert 

vegna þess að höfundur lagði 

mikla áherslu á gróður í 

hönnunartillögu og því brýnt 

að gera honum góð skil hér.  
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6.4.1 Gróður 

Það hefur komið fram að ríkjandi vindátt er norðaustan átt, þó suðaustan átt sé 

einnig algeng. Henni fylgir úrkoma, en nágrenni Hellu er fremur úrkomusamt svæði. 

Þá ber að taka tillit til þess að landið er flatt og lítið um gróður í kring og því leikur 

vindurinn frjálst um svæðið. Vegna þessa leggur höfundur til að gróður verði 

stóraukinn á Gaddstaðaflötum. Markmiðið með gróðrinum er tvennskonar. Annars 

vegar að skapa skjól fyrir dvalargesti og hins vegar að mynda rými. Leiða má rök 

fyrir því að gróðurinn hafi einnig þriðja tilgang, nefnilega sem prýðisauki. 

Gróðurbeltum verður plantað ofan við mótssvæðið endilangt til að skýla fyrir 

algengustu vindátt. Gróður verður einnig, sem áður sagði, notaður til að skapa rými. 

Sem dæmi má nefna til þess að skipta niður tjaldsvæðum og til að afmarka 

Kirkjutorg. Gróðurinn við Kirkjutorg skapar vonandi skemmtilegt samspil manns og 

hests því meðfram Kirkjutorginu eru gróðursett stakstæð tré. Við hlið þeirra eru 

reiðstígar og getur því orðið fallegt sjónarspil fyrir gesti að sjá glitta í hest og knapa 

milli trjánna. Þá er gróðursett meðfram stígum til að styrkja þá og skapa hlýleika. Á 

mynd 22 má sjá tillögu höfundar að gróðureindum. Í tillögu er ekki tekið afstöðu til 

tegundavals, en þess skal gætt að valdar tegundir nái mismunandi hæð og henti 

svæðinu vel. Höfundur leggur til að gróðursetning fari fram í samvinnu við 

skógræktarfélög á svæðinu og Landgræðslu ríksins sem hafa mikla reynslu af 

svipuðum skilyrðum og þekkja svæðið vel.  

6.4.1.1 Lækur 

Smár lækur rennur í gegnum svæðið í sömu átt og aðalvegur að Rangá. Það lætur 

ekki mikið yfir honum en hönnuður leggur til að hann verði styrktur. Lækurinn hefur 

fínlega drætti og svæðið næst honum er grænt og gróskumikið miðað við annars 

staðar á Gaddstaðaflötum. Hann er tilvalinn til að skipta svæðinu upp í mótssvæði 

og tjaldsvæði á náttúrulegan hátt. Lagt er til að kjarrgróður verði gróðursettur í 

lundum meðfram honum. Gróðurinn skal ekki vaxa yfir 1,5 metra til að missa ekki 

það útsýni sem mótsgestir hafa yfir á gæðingavöll frá tjaldstæðum sínum.  

6.5 Svæði IV 

Markmið skipulags umferðar er að aðskilja umferð akandi, gangandi og ríðandi. 

Leitast var við að leysa sem best úr hendi þarfir hvers flokks um sig og að skapa 

góðar tengingar um svæðið fyrir alla aðila.  
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Mynd 23 Svæði IV – Umferð akandi, gangandi og ríðandi 

x 

6.5.1 Akandi umferð 

Gera má ráð fyrir tvenns konar 

umferð á staðinn; Umferð fyrir 

einstaka atburði og inn í 

hesthúsabyggð og umferð á 

stórmót þar sem gestir dvelja 

jafnvel í nokkra daga. Einnig má 

gera ráð fyrir að gestir á 

stórmótum komi einn og einn dag 

á stórmót og þurfa þá að geta 

lagt bílnum sínum. Gestir geyma 

bíla sína ekki hjá tjöldum-

/fellihýsum sínum á stórmótum. Því takmarkast umferð bíla við umferð til og frá 

bílastæðum. Vegalengd frá „x” (sjá mynd 23) að áhorfendasvæði gegnum nýja 

aðkomu er um 1000 m á móti 691 metra sé miðað við gömlu aðkomu. Það munar 

því rúmum 300 metrum á vegalengd sem er töluvert fyrir gangandi fólk. Þessu má 

mæta með skutlrútum til og frá bílastæðum. 

6.5.2 Ríðandi umferð 

Reiðstígur er meðfram aðalvegi endilöngum. Hann nýtist einnig sem 

upphitunarbraut. Knapar komast að hringvöllum með reiðstíg sem liggur meðfram 

aðkomu knapa og heldur áfram inn á knapasvæði. Aðkoma knapa að reiðhöllum er 

meðfram aðkomu gesta. Frá Kirkjutorgi eru reiðstígar meðfram torginu endilöngu að 

inngöngum reiðhallanna tveggja. Reiðleiðir tengjast einnig reiðleiðum innan 

fyrirhugaðrar hesthúsabyggðar og öðrum reiðleiðum sem skipulagðar eru á 

svæðinu.  

6.5.3 Gangandi umferð 

Göngustígur liggur meðfram akvegi frá Hellu upp að torgi. Honum tengjast 

göngustígur frá bílaplani og göngustígar frá tjaldsvæðum. Einnig var göngustíg bætt 

við frá malbikuðu plani milli áhorfendabrekkna að leikvelli og Kirkjutorgi.  

6.6 Svæði V 

Markmiðið með svæðaskiptingu tjaldsvæða og bílastæða er að færa tjaldsvæði sem 

næst mótssvæði. Þau eiga að mynda eina heild ásamt mótssvæðinu og skapa 

einskonar „miðbæjarstemmingu.” Það er lagt mikið uppúr því að dvalargestir ferðist 
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Mynd 24 Svæði V – Aðkoma, bílastæði og tjaldsvæði 

fótgangandi milli tjaldsvæða og mótssvæðis. Því er mikilvægt að koma til móts við 

þá með því að hafa þessar fjarlægðir eins stuttar og hægt er. Með þetta að 

leiðarljósi var bílastæðum fundinn staður fjær mótssvæði en verið hefur. 

6.6.1 Aðkoma 

Aðkoma að Gaddstaðaflötum er á 

einum stað, frá Hringvegi 1, utan við 

Hellu. Þaðan liggja afleggjarar inn í 

fyrirhugaða hesthúsabyggð, inn á 

mótssvæðið og inn á tjaldsvæði þar 

sem það á við. Aðkomu að 

mótssvæði var breytt. Aðkoman er 

nú tvískipt eftir því hvort um 

mótsgesti eða knapa er að ræða. 

Aðkoma knapa er hjá afleggjara sem 

áður gegndi aðkomu gesta. Aðkoma gesta er nú beint inn á Kirkjutorg sem einnig 

verður aðalaðkoma á staka viðburði.  

6.6.2 Bílastæði 

Bílastæði eru til sitthvorrar handar frá aðalaðkomu. Til vinstri við aðkomu er gert ráð 

fyrir 245 stæðum en 174 stæðum til hægri. Á stórmótum þjóna stæðin vinstra megin 

starfsmönnum þeirra, en stæðin hægra megin fara undir tjaldsvæði. Á stórmótum er 

gert ráð fyrir að bílum gesta sé lagt á flöt næst hringvegi. Þar eru 1849 bílastæði. 

Kosturinn er sá að með því skapast rými fyrir tjaldsvæði nær mótssvæði en verið 

hefur. Ókosturinn er hins vegar sá að fjarlægð frá bílastæðum að mótssvæði er 

töluverður. Kostirnir eru að mati höfundar fleiri en gallarnir því huga ber að því að 

gert er ráð fyrir að fólk gangi til og frá mótssvæði frá tjaldsvæði. Þörfin fyrir bílinn 

minnkar með þessu móti fyrir dvalargesti. Þjónustan minnkar á hinn bóginn við gesti 

sem dvelja dag, eða stund úr degi vegna aukinnar fjarlægðar. Það má koma í veg 

fyrir til dæmis með því að bjóða upp á skutlrútur til og frá bílastæðum eins og áður 

hefur verið greint frá.  

6.6.3 Bílastæði hreyfihamlaðra 

Á mótssvæðinu eru fjögur bílastæði fyrir hreyfihamlaða. Þau eru á bakvið 

Rangárhöll. Aðkoma er um veg að kerrustæðum sunnan við Rangárhöll. Með þessu 

móti komast hreyfihamlaðir nær byggingum en ella, en þess er gætt að bílastæði 

séu staðsett nálægt inngöngum. Aðgengi að Fólkvangi er um Geysishöll. Þetta 
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svæði skal einnig nýtast til vöruflutninga enda sé aðkoma vöruflutningabíla um sama 

stað. Mælst er til að umferð vöruflutninga takmarkist við ákveðinn tíma svo sem milli 

06.00 – 10.00 til að valda sem minnstri truflun.  

6.6.4 Kerrustæði 

Í hönnunartillögu er gert ráð fyrir 30 kerrustæðum. Þeim er valinn staður í hvarfi við 

Rangárhöll. Staðurinn hentar vel að því leyti að hann er við rætur brekku og aftan 

við reiðhöll og sést því lítið. Ráðgert er að gróðursetja framan við stæðin til að fegra 

ásýnd frá aðkomu og Kirkjutorgi. Þá er reiknað með að sameiginleg kerrustæði í 

fyrirhugaðri hesthúsabyggð geti að einhverju leyti nýst. Þar er gert ráð fyrir 85 

kerrustæðum.  

6.6.5 Tjaldsvæði 

Í hönnunartillögu eru tvö tjaldsvæði skipulögð. Það fyrra gegnt fyrirhugaðri 

hesthúsabyggð, en það síðara er næst Rangá þar sem beitarhólf og knapasvæði 

hafa jafnan verið. Á tjaldsvæðum eru skipulögð hólf fyrir felli- og hjólhýsi. Eins og 

fram kom í þarfagreiningu hefur notkun þeirra aukist á kostnað tjaldanna og því lögð 

megin áhersla á að mæta þeirri eftirspurn. Tjaldsvæðinu er skipt niður í hólf sem eru 

að jafnaði 45,4x20 metrar að stærð. Hvert hólf tekur tíu fellihýsi sé miðað við að þau 

séu um það bil 2,16x6,15 metrar að stærð. Bil milli fellihýsa er aldrei minni en þrír 

metrar eins og kveðið er á um leiðbeiningum Brunamálastofnunnar. Vegir inn á 

tjaldsvæði eru ekki breiðari en 2,6 metrar per akrein. Breiddin miðast við staðla fyrir 

rútur og flutningabíla inn á innkeyrslur bílastæða (Sören Holgersen og Torben Dam, 

2002). Slík breidd ætti einnig að þjóna bílum með felli- og hjólhýsi auk þess að 

uppfylla skilyrði um aðgengi slökkvibíla.  

Á tjaldsvæði gegnt fyrirhugaðri hesthúsabyggð er gert ráð fyrir 490 fellihýsum. 

Gróður er notaður til að skipta hólfum niður, en tvö hólf eru í hverju gróðurbelti. 

Gróður gefur rýmiskennd og heldur utan um hólfin. Við athugun á tjaldsvæði kom í 

ljós að jarðvegur þar er þurr og grunnur og hentar illa til gróðursetningar. Því er 

nauðsynlegt að hafa þar jarðvegsskipti. Tjaldsvæði næst Rangá er skipt með 

gróðurbelti. Efri hlutinn tekur um 210 fellihýsi, en sá neðri um 100. Einnig má hugsa 

sér að taka neðri hlutann undir tjöld og tjaldvagna sem taka öllu jafna minna pláss. 

Mætti þá gera ráð fyrir um 200 tjöldum þar. Tjaldsvæðið er sérlega vel staðsett, með 

gott útsýni yfir Rangánna. Legu sinnar vegna er það einnig í vari frá mótssvæði.  

Mótssvæðið getur samkvæmt hönnunartillögu tekið á móti um 800 fellihýsum, eða 

700 fellihýsum og 200 tjöldum. Þá eru knapassvæði undanskilin, enda eru þau 
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Mynd 25 Tillaga að nýtingu utan stórmóta 

einungis ætluð keppendum. Hönnunartillaga miðar að því að sú þróun að gera 

stórmót hestamanna að fjölskylduvænni hátíð haldi áfram. Að öðrum kosti er 

tæplega góður kostur að hafa tjaldsvæði jafn nálægt mótssvæði og raun ber vitni. 

Hins vegar skapar slík nálægð heild sem höfundur leitast eftir í hönnun sinni.  

6.7 Nýting Gaddstaðaflata utan stórmóta 

Annað markmið verkefnis-

ins var að nýting á Gadd-

staðaflötum væri aukin árið 

um kring. Eins og áður 

hefur komið fram spilar 

Geysishöll þar stórt 

hlutverk en aukin nýting er 

ekki einvörðungu bundin 

við hana. Tjaldsvæði taka 

upp stórt pláss meðan á 

stórmótum stendur en þess 

á milli er kostur að þau 

hljóti annan tilgang. Höfundur leggur til að flatir sem eru lagðar undir tjaldsvæði verði 

nýttar undir beitarhólf. Gróður sem er notaður til að hólfa niður tjaldsvæði nýtist ekki 

síður til að hólfa niður beitarhólf fyrir hross. Sama gildir um bílastæði fjærst 

mótssvæði. Þar eru um 10 ha gróin flöt sem nýtist vel sem beitarhólf. Svæði hægra 

megin við aðkomu gesta nýtist einnig sem bílastæði fyrir 174 bíla. Þau er mögulegt 

að stækka anni þau ekki eftirspurn. Tjaldsvæði sem er sérmerkt knöpum þjóna eftir 

bestu vitund höfundar einnig Hellu og lagt er til að svo verði áfram. Á mynd 25 má 

sjá tillögu höfundar að nýtingu svæðis á milli stórmóta. 
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Mynd 26 Skámynd sem sýnir skipulag Gaddstaðaflata á landsmóti 2004. 
Heimild: Hestafréttir 

7 NIÐURSTÖÐUR 

Í niðurstöðum verða borin saman svæðin eins og það var skipulagt á landsmóti 

hestamanna árið 2004 og tillögu höfundar að skipulagi. Höfundur varpar þar ljósi á 

kosti og galla svæðisins fyrir og eftir hönnunartillögu. Þá verða dregnar saman 

aðalatriði tillögu höfundar með markmið verkefnisins að leiðarljósi.  

7.1 Svæðaskipting frá landsmóti 2004 

Mynd 26 sýnir ská-

mynd frá Landsmóti 

2004. Lengst til vinstri 

á myndinni má sjá hólf 

fyrir knapa og keppnis-

hesta þeirra. Höfundur 

veit ekki hvaða dag 

þessi mynd er tekin, 

hvort það hafi verið í 

miðri viku eða um helgi 

þegar mótið hefur náð 

fullri stærð. Þrátt fyrir 

það ályktar hann að 

nýting á keppnishólfum 

sé með minnsta móti, því keppendur eru þeir sem staldra lengst við. Keppendur og 

aðstandendur þeirra kjósa að því er virðist að geyma keppnishross sín annars 

staðar auk þess sem margir þeirra dvelja greinilega annars staðar en í 

keppnishólfum. Því næst vill höfundur beina sjónum að keppnisvöllum. Völlur til 

hægri á mynd var notaður undir forkeppni en aðalkeppnir og öll úrslit fara fram á 

hringvelli til vinstri, nær myndatökumanni. Því fer mikið pláss í velli sem ekki eru 

nýttir. Að síðustu vill höfundur benda á skipulag bíla- og tjaldstæða. Bílastæði eru 

neðarlega til hægri. Þau taka upp flennipláss, en eru á þeim tíma sem myndin var 

tekin ekki fullnýtt. Tjaldstæði eru á tveimur stöðum (utan keppnishólfa) næst 

þjóðvegi og teygja sig langt austur á túnin. Vegalengd að mótssvæði fyrir þá er gista 

lengst frá er því töluverð. Styrkur þessa skipulags felst að mati höfundar einna helst 

í því hversu þétt mótssvæðið er. Ef klósettin eru frátalin má segja að allt sem gestir 

þurfa að sækja sé aðeins nokkrum skrefum frá þeim. Þá er einnig kostur að hafa 

bílastæðin stutt frá mótssvæði fyrir þá sem keyra á mótið og dvelja skemur. Veikleiki 

skipulagsins er aftur hvað tjaldsvæðin eru langt frá mótssvæði og hversu illa 
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Mynd 27 Hönnunartillaga höfundar 

dýrmætt pláss næst mótssvæði er nýtt, til að mynda bílastæði og beitarhólf 

keppnishrossa. Það er einnig ókostur hversu litlir stækkunarmöguleikar eru á 

malbikuðu plani milli áhorfendabrekkna, en eins og hefur komið fram fer eftirspurn 

eftir sýningarsvæði sívaxandi. Það líður því varla á löngu þar til erfitt verður fyrir 

skipuleggjendur mótsins að mæta þeirri eftirspurn.  

7.2 Hönnunartillaga höfundar 

Markmið verkefnisins var að hanna skipulag þannig að það fullnægði þörfum knapa 

og mótsgesta á stórmótum. Markmiðið var ennfremur að finna leiðir til að auka 

nýtingu svæðisins allt árið. Mynd 27 sýnir hönnunartillögu höfundar. Helstu kostir 

nýs skipulags eru að mati höfundar ný miðja við Kirkjutorg. Kirkjutorg eykur 

möguleikana á stækkun 

sýningarsvæðis auk þess 

að vera aðlaðandi aðkoma 

fyrir gesti. Fólkvangur 

(malbikað plan milli áhorf-

endabrekkna) gegnir ennþá 

hlutverki sínu, en þar 

skapast meira loft og rými 

fæst fyrir borð og bekki fyrir 

fólk. Tjaldsvæði gesta voru 

færð nær mótssvæði. Með 

þessu móti styttast vegalengdir til og frá mótssvæði mjög og mótsgestir eru ef til vill 

frekar tilbúnir til að ferðast fótgangandi á milli staða. Aðkomu gesta og knapa var 

víxlað og knapasvæði fært á flöt sem var ekkert nýtt áður. Knapar hafa þar þá ró 

sem þeir þurfa auk þess að geta nýtt keppnisvöll næst sér til upphitunar. Tengingar 

fótgangandi og ríðandi voru bættar en reiðstígar þjóna einnig sem upphitunarbrautir 

fyrir keppendur á mótum. Aðkoma bíla á stórmót er takmörkuð við bílastæði fjærst 

mótssvæði og því skilmerkilega aðgreind frá fótgangandi og ríðandi vegfarendum. Í 

þeirri bílamenningu sem Íslendingar búa við í dag þykir ekki vinsælt að þurfa að 

leggja bílum sínum langt frá áfangastað en höfundur gerir ráð fyrir að þessu megi 

mæta með skutlrútum til og frá bílastæðum. Með þessu móti er mótsgestum er 

dvelja lengur á svæðinu gert hærra undir höfði á kostnað þeirra eru dvelja skemur. 

Að síðustu er gróður stóraukinn á svæðinu til að mynda skjól og skapa rými. 

Hönnunartillaga miðar einnig að því að finna betri nýtingu fyrir svæðið allt árið. Því 

var nýrri reiðhöll komið fyrir í brekku sunnan við keppnisvelli. Reiðhöllin hefur 

löglegan FIPO keppnisvöll innandyra. Slík aðstaða gerir að verkum að þar verður 
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hægt að halda löglegar keppnir innandyra sem lengir keppnistímabil til muna. Þar er 

einnig hægt að halda sýningar. Reiðhöllin er á tveimur hæðum, en frá efri hæð má 

einnig fylgjast með keppnum á keppnisvöllum utandyra. Lega reiðhallar er i flútti við 

skeiðbraut gæðingavallar og því mögulegt að hleypa útúr höllinni sem þykir kostur. Á 

milli stórmóta hljóta svæði sem annars fara undir þau nýjan tilgang. Tjaldsvæði, sem 

og bílastæði nýtast þannig sem beitarhólf.  

Til hægðarauka má hér sjá töflu þar sem höfundur hefur sett upp kosti og galla 

skipulags fyrir og eftir breytingu.  

GADDSTAÐAFLATIR 2004 HÖNNUNARTILLAGA HÖFUNDAR 

KOSTIR GALLAR KOSTIR GALLAR 

– Mótssvæði er 
þétt og stutt í allt 

– Bílastæði 
nálægt 
mótssvæði 

– Tjaldsvæði langt 
frá mótssvæði 

– Stækkunar-
möguleikar 
sýningarsvæðis 
uppurnir 

– Engin skilgreind 
miðja 

– Nýting mjög 
árstíðabundin 

– Lítill gróður og 
skjól 

– Sterk, vel 
skilgreind miðja 

– Gott svæði fyrir 
sýningar og 
íverustaði fólks 

– Leiksvæði 
nálægt móts- og 
tjaldsvæðum 

– Tjaldsvæði 
nálægt 
mótssvæði 

– Betri nýting árið 
um kring með 
FIPO reiðhöll 

– Betri tengingar 
akandi, ríðandi 
og gangandi 
vegfarenda 

– Gróður notaður 
markvisst til að 
skapa skjól og 
rými 

– Hönnunin er á 
tveimur plönum, 
sem fólkið 
dreifist um, í 
stað eins áður 

– Bílastæði eru 
langt frá 
mótssvæði 
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8 Í BAKSÝNISSPEGLINUM 

Í vinnuferli sem þessu spretta upp hugleiðingar af ýmsu tagi. Í tilfelli höfundar velti 

hann fyrir sér hvers vegna landsmótssvæði sem laða til sín fjöldann allan af fólki eru 

raunverulega jafn lítt hönnuð og raun ber vitni. Þessum kafla er ætlað að setja fram 

þær hugleiðingar og afstöður sem höfundur hefur myndað sér á efninu við vinnslu 

þess. Í kjölfar vinnu þessa verkefnis gerði höfundur sér far um að skoða hin ýmsu 

félagssvæði hestamanna. Í ljós kom að þau eru mörg hver keimlík hvort sem þau 

eru staðsett í Reykjavík, á Sauðárkróki eða annars staðar. Reiðskemman, sem er ef 

til vill sá staður sem utanaðkomandi gestir heimsækja oftast, stendur nær alltaf 

aðeins utan við hesthúsabyggð. Aðkoman að henni er í flestum tilfellum óljós og 

planið fyrir framan hana flennistórt klætt malbiki eða möl. Rýmismyndun er lítil og 

almennt lítið hugað að umhverfinu í kring. Sama má segja um aðkomu að svæðum 

þar sem landsmót eru haldin. Hvers vegna er uppbygging á svæðunum á milli 

stórmóta jafn lítil og reyndin er? Ástæðan liggur að mati höfundar í þeirri staðreynd 

að það er í raun aldrei tryggt hvar næsta landsmót verður haldið. Til að mynda sóttu 

fjórir staðir um að halda Landsmót 2010. Þrátt fyrir að um það hafi verið rætt strax 

frá fyrsta landsmótinu árið 1950 að velja mótinu einn stað á landinu hefur ekkert 

orðið úr þeim áformum. Því skapast mikil óvissa um hvort svæðin fái yfirhöfuð 

landsmót til sín. Þetta setur svæðum ákveðnar skorður en einnig má segja að 

samkeppnin milli svæða setji þeim kröfur. Það má til að mynda geta sér til um að 

þau svæði sem hafa komið sér upp góðri aðstöðu eigi meiri möguleika á að fá mótin 

til sín. Hefð er fyrir því að hestamannafélög í þeim landshluta sem mótin eru haldin 

sjái um alla framkvæmd og beri á því fjárhagslega ábyrgð (Guðmundur Jónsson, 

1994). Að koma sér upp slíkri aðstöðu er því meiriháttar átak fyrir félög sem eru 

tæpast fjársterk, þrátt fyrir að flestar framkvæmdir séu unnar af félagsmönnum án 

endurgjalds. Á sama tíma má segja að á meðan óvissa ríkir um hversu mörg 

landsmótssvæði eiga að vera og hvar þau skulu staðsett er það varla hagur 

Landsmóts ehf að taka þátt í slíkri uppbyggingu. Fjármagn sem er sett í slíka 

uppbyggingu er því bundið við innkomu viðkomandi hestamannafélaga. Landsmót 

ehf leigir aðstöðuna fyrir landsmót af rekstraraðilum viðkomandi svæða. Það er því 

áreiðanlega til mikils að vinna að fá mótin á sín félagssvæði. Það verður að öllum 

líkindum til þess að uppbygging fyrir landsmót er unnin af snerpu stuttu fyrir mót en 

uppbygging og viðhald þess á milli er ekki beysið, þar sem ekki er vitað hvenær 

landsmót verður haldið á ný á sama svæði. Þetta er að mati höfundar það sem 

stendur stórmótasvæðum ekki síst fyrir þrifum hvað stöðuga uppbyggingu og viðhald 
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varðar. Langtímasamningar gætu komið í veg fyrir slíkar sveiflur í viðhaldi að 

einhverju leyti. Að öllu jöfnu er það að minnsta kosti ljóst að uppbygging jafn dýrra 

svæða og landsmótssvæði eru, er framtak margra aðila ef vel á að vera.  

9 ÁLYKTANIR OG TILLÖGUR 

Eins og áður hefur komið fram spratt hugmyndin að verkefninu upp úr verkefni sem 

höfundur tók að sér, að halda utan um skipulag mótssvæðis fyrir landsmót 2008. 

Verkefni þetta vakti upp löngun hjá höfundi til að gera tilraun til að nálgast svæðið á 

eigin forsendum án skilmála frá eigendum og rekstraraðilum. Sú tilraun hefur að 

mati höfundar heppnast vel og ályktar hann að það sé af hinu góða að nálgast 

svæði sem hafa þróast á jafn löngum tíma og Gaddstaðaflatir hafa og hugsa það 

upp á nýtt. Ekki svo að skilja að höfundur hafi kastað öllu því sem fyrir var, enda 

margt gott í eldra skipulagi. Tilgangurinn var miklu fremur sá að sjá nýja möguleika 

án þess að vera fastur í viðjum þess hvernig hlutirnir hafa alltaf verið. Það var einnig 

með ráðum gert að hanna svæðið án nokkurs samráðs við rekstraraðila 

Gaddstaðaflata eða annarra sem að svæðinu koma. Frjálst flæði hugmynda og 

sköpunargleði er mikilvægt og auðveldara fyrir þær að spretta og þroskast taki 

hönnunin mið af engum nema sjálfum sér. Auðvitað gerir höfundur sér grein fyrir því 

að sumar af hugmyndum hans eru ekki til þess fallnar að lítið hestamannafélag geti 

staðið undir þeim. Mestu máli skiptir að skapa umræðu um efnið og freista þess að 

ýta undir ferska hugsun hjá þeim aðilum sem að slíkum svæðum koma. Næsta skref 

í ferlinu væri ef til vill að bera athuganir og hönnunartillögu höfundar undir 

forsvarsmenn Gaddstaðaflata og vinna úr henni í samráði við þá aðila.  
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