
Almenn ræktunarmarkmið 

Heilbrigði, frjósemi, ending 

Hið opinbera ræktunartakmark miðar að því að rækta heilbrigðan, frjósaman og 

endingargóðan reiðhest – hraustan íslenskan hest. 

Litir 

Hið opinbera ræktunartakmark er að viðhalda öllum mögulegum litaafbrigðum innan 

stofnsins. Þó skal hafa í huga að vissum litaafbrigðum geta fylgt erfðagallar eða líkamlegir 

kvillar sem ber að varast.  

Stærð 

Hið opinbera ræktunartakmark gefur færi á allmiklum breytileika hvað varðar stærð 

hrossanna. Almennt er talið heppilegt að stærð íslenska hestsins sé ekki undir 138 cm á 

hæstar herðar mælt á stöng. 

Hlutverk hestsins 

Markmiðið er að rækta reiðhest sem getur sinnt fjölmörgum hlutverkum og nýtist breiðum 

hópi fólks. Notkun hestsins miðast fyrst og fremst við reiðhestskosti hans þar sem hann 

nýtist til almennra útreiða, ferðalaga og í hinar ýmsu keppnir.  

Sérstök ræktunarmarkmið 

Geðslag hestsins – almennt 

Stefnt er að geðslagi sem gerir hestinum kleift að nýtast í fjölmörg hlutverk með sérstaka 

áherslu á yfirvegun, þjálni og geðprýði. Hesturinn á að vera kjarkaður og öruggur í allri 

meðhöndlun og reið. Innan ræktunarmarkmiðsins hvað vilja og næmni varðar rúmast 

mismunandi hestgerðir; allt frá næmum og viljugum hrossum til rólyndari en ávallt er lögð 

áhersla á samstarfsvilja og yfirvegun. 

Sköpulag – almennt 

Sköpulagið á að stuðla að heilbrigði hestsins og endingu þar sem burðargeta, eðlislæg 

ganghæfni og geta til að ganga í jafnvægi og réttri líkamsbeitingu eru í fyrirrúmi. Stefnt er 

að sköpulagi sem einkennist af fegurð og myndarskap með mikilli áherslu á styrk og 

vöðvastælta líkamsbyggingu.  

Sköpulag nánar 

Vísað til einkunnarinnar 10 fyrir eiginleikana; höfuð, háls, herðar og bóga, bak og lend, 

samræmi, fótagerð, réttleika, hófa, prúðleika á fax og tagl. 

 

Reiðhestskostir – almennt. 

Stefnan er að rækta úrvals ganghest, sem frá náttúrunnar hendi á auðvelt með að ganga í 

jafnvægi, vera sjálfberandi og fara glæsilega í reið, hest sem er fimur, þrekmikill og 

fótviss - hinn íslenski gæðingur.  



Megin markmiðið hvað gangtegundirnar varðar er að þær séu takthreinar og að hesturinn 

beiti sér rétt á hverri þeirra. Hrein gangtegund er sú sem býr yfir réttum takti, þar sem 

hreyfingin flæðir í gegnum hestinn í jöfnum hrynjanda. Hesturinn á jafnframt að búa yfir 

mýkt, léttleika, skreflengd og rými.   

Hesturinn á að eiga auðvelt með að ganga í jafnvægi og réttri líkamsbeitingu á hverri 

gangtegund. Hreyfingar hestsins eiga að vera frjálsar og óþvingaðar. Hann á að hafa getu 

til að ganga í söfnun á hægri ferð en jafnframt að geta teygt á sér á yfirferðargangi. 

Hröðun á gangi á að byggja á aukningu skreflengdar umfram skreftíðni. Mikilvægir þættir 

í réttri líkamsbeitingu sem bygging hestsins á að auðvelda eru: Yfirlínan er löng og 

stífnislaus og burður er í baki og afturhluta. Hesturinn á auðvelt með að kreppa lend og 

stíga inn undir sig með afturfætur sem bera og spyrna hestinum fram. Hann hefur hátt 

frambak, gengur upp í herðar, lyftir hálsrótinni og teygir ennið fram með hnakkann sem 

efsta punkt. Höfuðburður er óþvingaður með nefið fyrir framan lóðlínu. Greinilegar 

bolhreyfingar og fjaðurmagn í baki og lend sem skapast af virkri og stífnislausri yfirlínu 

ásamt burði og spyrnu afturfóta eru til staðar.  

Hvelfing yfirlínunnar og reising hálsins eru mismunandi eftir því á hvaða hraða er riðið, 

söfnun og gangtegund. Þegar riðið er í söfnun á hægri ferð er yfirlínan hvelfdari, meira 

kreppa er í lend og framhluti hestsins er hærri en afturhlutinn. Hesturinn tekur styttri og 

hægari skref, stöðutími afturfóta er greinilega lengri en framfóta sem hafa háar, léttar og 

frjálsar hreyfingar. Þess skal sérstaklega gætt að söfnun sé ekki á kostnað mýktar og 

gegnumflæðis í hreyfingum. Þegar hesturinn eykur hraðann eykur hann um leið teygju 

líkamans, lengir skrefin og stöðutími aftur- og framfóta verður jafnari. Hesturinn teygir á 

yfirlínunni og verður opnari í kverk en heldur jafnvægi og burði í baki. 

 

Reiðhestskostir nánar 

Vísað til lýsingar á einkunninni 10 fyrir eiginleikana tölt, brokk, skeið, stökk, 

samstarfsvilja, fegurð í reið, fet. 

 

Vægi einstakra eiginleika: 

Sköpulag Reiðhestskostir 

Höfuð 2% Tölt 16% 

Háls, herðar og bógar  8% Brokk 9% 

Bak og lend 5,5% Skeið 10% 

Samræmi 7% Hægt stökk 4% 

Fótagerð 4% Greitt stökk 3% 

Réttleiki 2% Samstarfsvilji 7% 

Hófar 5% Fegurð í reið 10% 

Prúðleiki 1,5% Fet 6% 

Samtals: 35% Samtals: 65% 

 


