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Frumvarp til umferðarlaga. Þskj. 943 -  553. mál.

Frumvarp tíl umferðarlaga þskj. 943 -  553. mál hefur verið lagt fyrir Alþingi á 138. löggjafarþingi 2009-2010. 

Þar segir m.a:
L KAFLI, Ahnenn ákvæði

1. gr, Markmið.
Markmið laganna er að vemda líf og heilsu vegfarenda með auknu umferðaröryggi þar sem jafnræðis er gætt 
milli vegfarenda, öháð samgöngumáta, og tlllit tekið til umhverfissjönarmiða við skipulagningu umferðar.

2. gr. Gildissviö.
Ákvæði laganna gilda einnig, eftir því sem við á, um reiðmenn og þá sem teyma eða reka búfé.

3. gr. Skilgreiningar:
9. Almennir stígar: Stígar, svo sem göngu-, hjóla- og reiðstigar, sem merktir eru í samræmi við notkun þeirra 
og ætlaðir eru til frjálsrar umferðar og haldið við af fé ríkis eða sveitarfélaga.

Þessi ofangreindu atriði úr frumvarpi til umferöarlaga má með einhverjum hœtti tengja ríðandi umferð, 
annað er ekki þar að finna er varðar réttarstöðu riðandi umferðar á skilgreindum reiðvegum eða slóðum.
Það er mjög göfugt markmið að vilja vernda líf og heilsu vegfarenda öháð samgöngumáta, en Landssambandi 
hestamannafélaga (LB) finnst vcmta ífrumvarp til umferðarlaga að akstur vélknúinna ökutœk/a sé bannaður á 
skilgreindum reiðvegum (stígum ) og slóðum, svo sem á við um göngustíga. Með þvi móti vœri hið göfuga 
markmið umferðarlaganna víkkað frekar.
LH bendir áað oft eru böm og unglingar ein á ferð á hestum sinum i nágrenni hesthúsasvœða og við útmörk 
þéttbýlis.

LH hvetur Samgöngtmefnd Alþingis til tryggja að þetta atrlði verði lagfært £ frumvarpi til 
umferðarlaga þannig að réttarstaða ríðandi umferðar verði bætt frá því sem nö er.

ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐINNI í LAUGARDAL • * *  104 REYKJAVlK KENNITALA 710169-3579
SÍM! 514 4030 • • •  FAX 514 4031 • • •  EMAiL ih@ÍSÍSport.ÍS • • •  HEIMASÍÐA



LANDSSAMBAND H ESTAMAN NAFÉLAGA
STOFNAÐ 1949

Forsaga:

LH hefur frá áriivu 2006 átt í viðræðum við Samgönguráðuneytið og óskað breytinga á umferðarlögum í þá 
veru að réttarstaða ríðandi umferðar sé tryggð, aðallega ( þá veru að akstur vélknúinna ökutækja sé bannaður á 
skilgreindum reiðvegum og slóðum, nema þá sem um gæti í undantekningar tilvikum. Hestamönnum hefur 
staðið ógn af akstri vélknúinna Ökutækja á reiðvegum, slys og örkurml hafa hlotist af. Síys sem má rekja til 
ónærgætni ökumanna. Undanfarin ár hefur verið aukning á því að vélknúin Ökutæki fari eftir reiðvegum, 
sérstaklega torfæruhjól og fjórhjól, en mikil Qolgun þessara farartækja hefur orðið á sl. árum,

Á árinu 2006 var fundaði LH með þáverandi samgönguráðherra Sturla Böðvarssyni og í desember sama ár var 
fiindað með deildastjórum í ráðuneytinu, þeim Jóhanni Guðmundssyni og Karli Alvarssyni. Fljótlega eftir að 
Kristján Möller tók við embætti samgönguráðherra átti LH fimd með honum, ásamt ráðuneytisstjóra og 
aðstoðarmanni ráðherra. Ekki er hægt að segja annað en að allir þeir aðilar sem rætt var við hafi sýnt máíinu 
skilning og talið að einhverjar úrbætur þyrftí að gera, vinna við gerð frumvarps til nýrra umferðarlaga væri 
hafín.

í september 2008 var undirritaður kallaður fyrir nefnd, undir stjóm Róberts Spano, sem vann að tillögum til 
breytinga á umferðarlögum, þar skýrði undirritaður tillögur LH og lagði fram formlegt erindi hestamanna um 
breytingar á umferðarlögum til að öryggi ríðandi umferðar væri tryggt sem kostur væri.

LH hefur frá fyrsta fundi lagt fram tillögur til úrbóta frá núverandi umferðarlögum, þær tillögur tóku reyndar 
breytingum eftir að ný vegalög tóku gildi.
Undirritaður hefur verið í sambandi við Karl Alvarsson deildarstjóra öryggismála í samgönguráðuneytinu til 
að leita fregna af framgangi frumvarpsíns, upphafíega stóð til að það yrði lagt fram á haustþingi 2007.

íþrótt, menning, lífsstíli

VirðingarfyHst 
f.h. Lí ssambands hestamannafélaga

Halldór H. Halldórsson
formaður Samgöngunefndar LH

Fylgiskjöl:
Erindi tíl Samgönguráðuneytisins dags. 15.september 2008.
Þingskjal nr.22 frá 55 landsþingi LH höldtiu í Borgamesi 27. og 28. okfóber 2006.
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Samgönguráðuaeytið 
Hafnarhíisinu Tryggvagötu 
150 Reykjavík.

Reykjavík 15.09.2008

Efnl:
Breytingar á Umferðarlögum 1987 nr. 50 30. mars

TiDögur Landssambands hestamannafélaga.
Greinargerð:

Ekki er að fínna nokkurs staðar ákvæði þess efhis í gildandi Umferðarlögum né Vegaíögum eða reglugerðum þeim 
tengdum að akstur vélknúinna ökutækja sé bannaður á reiðvegum, reiðstfgum eða reiðslöðum.
Þess er þó getið í einstaka lögreglusamþykktum að allur akstur torfærutækja s.s. torfæruhjóla og vélsleða sé bannaður 
innan þéttbýlis og tilgréindra útivistasvæða, en hægt er þó að veita undanþágur frá þeim ákvæðum.
Þetta gat eða galli á ofarígreindum lögum hefur í för með sér að réttarstaða ríðandi umferðar á reiðvegum er engin 
gagnvart akstrí vélknúinna ökutækja á reiðvegum, nema þá helst innan þéttbýlis sem er þó með undanþágu 
ákvæðum.
Nú er það svo að hesthúsahverfí og þar með ríðandi umferð er yfirleitt á útmörk þéttbýlissvæða og teljast sjálfsagt til 
skilgreindra útivistasvæða samkvæmt einstaka lögreglusamþykktum. En reiðvegir og reiðslóðar Iiggja frá öllum 
þéttbýlissvæðum um opin svæði milli landshluta og til hálendisins og eru á gildandi skipulagi viðkomandi sveitarfélaga. 
Landssamband hestamannafélaga er að vinna að skráningu viðurkenndra reiðleiða og í samvinnu við Vegagerðina að 
útbúa númerakerfi á reiðvegi landsins.
Landssamband hestamannafélaga telur það því afar brýnt að það verði skýrt í Umferðarlögum að akstur 
vélknúinna ökutækja sé bannaður á reiðvegum og viðurkenndum reiðleiðum, nema sem um getur í sérstökum 
undantekningar tilvikum.
Þau undantekningar ákvæði væru sambærileg við ákvæði í núgildandi Umferðarlögum og eiga við gangstíga.

Við breytingu á Vegalögum sem tóku gildi þann 1. janúar 2008, eru reiðvegir flokkaðir sem Almennir stígar ásamt 
göngu- og hjólastígum. Það gæti því verið fullnægjandi fyrir hestamenn að í stað þess sem um er getið í núverandi 
Umferðarlögum og varðar bann við akstri vélknúinna ökutækja á gangstígum komi, Almennir stígar, það myndi þá 
einnig ná til hjólastíga, en uppbygging þeirra mun aukast til muna á næstu árum.

VirðingarfyHst
f.h. Landssambands^stamannafélaga

1 Halldór H. Halldérsson 
form. Ferða- og sámgöngunefndar

Fylgiskjal:
Þingskjal nr. 22 írá 55 landsþingi LH höldnu í Borgamesi 27. og 28. október 2006.
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Þingskjal nr. 22

Flytjandi: Ferða- og umhverfisnefnd þingsins

Ályktun:
55. landsþing Landssambands hestamannafélaga haldið í Borgamesi 27. og 28. október 2006 
samþykkir að fela stjóm LH að leita allra leiða til tryggja réttarstöðu ríðandi umferðar á 
merktum reiðvegum, reiðstígum og reiðslóðum, hjá þar tilbærum yfirvöldum.

Greinargerð:
Ekki er að finna nokkurs staðar ákvæði þess eínis í Umferðarlögum né Vegalögum eða 
reglugerðum þeim tengdum að akstur vélknúinna ökutækja sé bannaður á reiðvegum, 
reiðstígum eða reiðslóðum.
Þetta gat eða galli á ofangreindum lögum hefur í íbr með sér að réttarstaða ríðandi 
umferðar á reiðvegtim er engin gagnvart akstri vélknúinna okutækja á reiðvegum, svo
framarlega að ökutækin séu lögiega skráð.

I Umferðarlögum segir in.a.:
3. gr. l.mgr. Ákvœði um umferð ökutœkja gilda, eftirþvi sem við á, einnig um reiðmenn (og 
þá sem teyma eða reka búfé),
5. gr.a. Lmgr. í  þéttbýli má ekki í heimildarleysi aka, stöðva eða leggja vélknúnu ökutæki 
utan vega á svæði sem ekki erfyrir umferð vélknúinna ökutækja.
2.mgr. Ákvœöi l.mgr. gildir ekki um akstur vegna óhjákvœmilegrar þjönustu, sjúkraflutninga 
eða annarrar ámóta óhjákvœmilegrar umferðar sem upp kemur.
13. gr. Ökumaður skal nota akbraut. Bannað er að aka eftir gangstétt eða gangstíg.
26. gr. Lmgr. Ökumaður sem mætir eða ekur fram hjá gangandi vegfaranda, skal gefa honum 
tíma til að vikja til hliðar og veita honum nœgilegt rými á veginum.
2. mgr. Ökumaður, sem ætlar að aka yfir gangstétt eða gangstíg eða aka út á akbraut frá  lóð 
eða svæði viö veginn, skal bíða meðan gangandi vegfarandi fer  framhjá. Sama á við um 
akstur inn á eðayfir göngugötu.
41. gr. 1. mgr. Bifhjóli má eigi aka á gangstétt eöa gangstíg, nema sem um rœðir í 2. mgr. 
26. gr.

Til að trygga réttarstöðu reiðmanna (ríðandi umferðar) á reiðvegum, þyrfti að breyta 
13. gr og 41. gr. Umferðarlaga á þann veg að þær hljóði svo:

13.gr. Ökumaður skal nota akbraut. Bannað er að aka eftir gangstétt, gangstíg, reiðvegi eða 
reiöstíg, nema sem um ræðir í 2.mgr. 5gr,a.
41.gr. 1 .mgr. Bifhjóli má eigi aka á gangstétt, gangstíg, reiðvegi eða reiðstíg, nema sem um 
ræðir í 2.mgr. 26.gr.
í  26, gr. Umferðarlaga þarf að bæta orðunum reiðmenn, reiðvegi og reiðstíg eftir því sem við 
á, einkum þó í 1. og 2. mgr.

Samþykkt samhljöða.


