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Ágrip 
Á norður slóðum er algengt að láta hesta, tryppi sem fullorðna,  ganga úti á veturna hvort sem 

þeir hafi aðgang að skýli eða ekki. Með frjálsum aðgangi að skýli er verið að stuðla að velferð 

hrossanna og leyfa þeim að fylgja þeirra náttúrulega atferli. Í þessari rannsókn var athugað 

hvort hrossin nýttu skýlið og hvernig þau nýttu það. Var það gert með myndavél og áhorfi, 

auk þess sem virðingaröðin var skoðuð innan hópsins. Notkun skýlisins yfir allan tímann var 

um 10% og skiptist það upp í 3% stöðu og 7% legu. Tími sólarhrings hafði marktæk áhrif á 

notkun skýlisins (p < 0,01). Hestarnir voru mest að nota skýlið seint á kvöldin og á næturnar 

en einnig aðeins um hádegið. Notkun hestanna á skýlinu til að liggja með tilliti til tíma er 

mjög marktæk ( p < 0,01) en virðist notkun hestanna með tilliti til stöðu einungis vera 

marktæk á milli 20.00 – 02.00 (p < 0,05). Þegar lofthiti var um frostmark þá var marktækt að 

1 - 2 hestar lágu inni (p < 0,05). En þegar lofthitinn fór í um 6,5° C þá var marktækt að um 1 

hestur stóð inni í skýlinu ( p < 0,01). Vindur virtist hafa marktæk áhrif á notkun skýlisins 

þegar vindhraðinn fór upp í 12 – 19 m/s en þá voru um 2 hestar í skýlinu (p < 0,01). Hestarnir 

eyddu mestum tíma í það að éta úr gjafagrindunum og standa. Niðurstaða þessarar rannsóknar 

er samhljóða erlendum rannsóknum þar sem könnuð var nýting hrossa á skjóli.  

 

Lykilorð: Hestar, skýli, vetur, notkun, vindhraði, lofthiti 
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1.Inngangur 

1.1 Íslenski hesturinn 

Þegar Ísland byggist var hesturinn eitt af þeim húsdýrum sem kom með landnámsmanninum 

og má segja að upphaf íslenska hestastofnsins hafi hafist við landnám. Lengi hefur verið talið 

að hann eigi uppruna sinn að rekja til Noregs og þá sérstaklega til Nordlandshestsins (Stefán 

Aðalsteinsson & Bjarni E. Sigurðsson, 1998). Vegna einangrunar fékk stofninn að haldast 

hreinn og þróast í friði og er því oft sagt að íslenski hestastofninn sé með elstu hestakynjum í 

heimi (Gísli B. Björnsson & Hjalti Jón Sveinsson, 2004).  

Þegar uppruni íslenska hestsins er skoðaður og skyldleiki hans við aðra stofna er oftast horft á 

ganglag og líkamleg einkenni. Einnig hafa verið gerðar rannsóknir með 

sameindaerfðafræðilegum aðferðum og þannig hefur komið í ljós skyldleiki við bæði 

hestakyn í Noregi og á Bretlandseyjum (Jansen, Forster, Levine, Oelk, Hurles, Renfrew, ofl. 

,2002; Bjornstad, Nilsen, Roed , 2003). 

Það hefur margt tekið þátt í því að gera stofninn að þeim sem hann er í dag, eins og til dæmis 

lega landsins, veður og maðurinn. Þau sérkenni sem íslenski hesturinn hefur tileinkað sér 

vegna náttúrunnar er kuldaþol sem sagt þétt og fitusmurt hárafar, loðinn vetrarfeldur og góðan 

fituforða (Gísli B. Björnsson og Hjalti J. Sveinsson, 2004).  

1.2 Orkuþörf 

Hér á Íslandi er orkuþörf reiknuð í fóðureiningum FE og er hún notuð til að mæla orkumagn í 

fóðri og einnig orkuþarfir búfjár. Það er margt sem spilar inní fóðurþarfir hesta og getur 

skaplyndi hestsins skipt miklu máli. Ef hestur er taugaspenntur og órólegur getur þurft að 

fylgjast vel með honum og auka fóður. Magn fóðurs sem hesturinn getur étið fer eftir þörf 

hans fyrir orku og öðrum næringarefnum en einnig fer það eftir því hvaða fóður er í boði. Til 

þess að hestur nái að fullnægja þörfum sínum þarf 

fóðrið að vera bæði gott og lystugt. Hesturinn þarf 

talsverða orku til að halda líkamsstafseminni gangandi 

auk þess sem líkamshiti hestsins er meiri  en 

umhverfisins og þarf hann því talsverða orku til að 

vega á móti hita tapinu og halda líkamshitanum 

stöðugum. Íslenski hesturinn er að meðaltali 370 kg og 

þarf því um 3,1 FEh. Tafla 1 sýnir orkuþörf hesta á dag 

Tafla 1 Orkuþörf hesta eftir mismunandi 
þunga (Ingimar Sveinsson, 2010) 
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eftir mismunandi þunga og er sýnt í bæði FE fóðureiningum og einnig FEh fóðureiningum 

sem eiga sérstaklega við um hesta (Ingimar Sveinsson, 2003). Í miklum kulda verður að auka 

fóður hjá útigangs hrossum. Fylfullar hryssur og einstaklingar sem eru að vaxa þurfa mun 

meira fóður til að viðhalda jafnhita. Í stórum hóp þar sem eru fylfullar hryssur og 

einstaklingar að vaxa er nauðsynlegt að passa upp á það að fóður sé nægilegt því alltaf er 

hætta á að þau verði étin af (Helgi Sigurðsson, 2001). 

Mikilvægt er að vaxtarþroski hjá folöldum og tryppum sé jafn til að vöðva-söfnun sé eðlileg. 

Vöxtur folalda er mikill fyrst en hægist svo eftir því sem 

þau eldast, en jafnframt  eykst orkuþörfin fyrir hvert kg 

sem tryppið bætir á sig eins og sést í töflu 2 (Olson, 

1969).  

 

Í rannsókn þar sem fylgst var með orkuþörf og vexti 10 

tryppa kom í ljós að næringarupptaka jókst við lægra 

hitastig eða um 1,8% í nóvember, 0,5% í desember og 

0,2% í janúar með hverri 1° C sem hitastigið lækkaði, en ekki í febrúar og mars. Þetta segir 

okkur að kuldinn hefur áhrif á orkuþörf og að það þurfi að hafa í huga hversu fljótur hesturinn 

sé að aðlagast kuldanum þegar auka á fóður. Hestarnir náðu að þyngjast meira en búist var við 

sem segir okkur það að þeir þoldu kuldann vel þegar fóður uppfyllti allar kröfur og var 

nægjanlegt (Autio, Sihto,  Mononen og Heiskanen, 2008).  

Í norðvestur Alaska var fylgst með íslenskum  hestum á beit til að komast að því hverjar væru 

helstu tegundirnar sem þeir átu. Á sumrin átu þeir mest melgresi og starir en um veturinn þá 

breyttist fæðuvalið. Þegar fyrsti snjórinn hafði fallið, í október, þá fóru þeir að éta 

snarrótarpunkt og vingla. Upp úr miðjun nóvember og fram í miðjan desember átu þeir 

aðallega víði og hálmgresi, en frá miðjun desember og fram í miðjan mars var það aðallega 

fífa sem þeir átu (Collins og Brooks, 1984). Fylgjast verður vel með lausgöngu hesta á 

veturna og gefa þeim hey, vothey eða fóðurbæti því þeir fá ekki næga næringu frá sinunni 

(Cymbaluk og Christison, 1990). Þar sem fæða er af skornum skammti á veturna þá er 

líkamsfita mjög mikilvæg næring sem hesturinn getur nýtt sér og því er mikilvægt að 

hesturinn hafi náð að fita sig seinni part sumars og um haustið. Hér á Íslandi er hestum oft 

gefið moð frá kúm og kindum en einnig þurrheys og votheys rúllur (Halldór Vilhjálmsson, 

1929; Ólafur R. Dýrmundarson, 1991). 

Tafla 2 Mismunandi aldursskeið og fóðurþörf 
á hvert kg vaxtar (Olson, 1969) 
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1.3 Einangrun og hitastjórnun  

Hitastjórnun er hæfileiki líkamans til að hafa stjórn á líkamshitanum einkum þegar lofthiti er 

annar en líkamshitinn. Til að hafa stjórn á líkamshitanum verður hrossið að ganga í gegnum 

margvíslegar breytingar (Cymbaluk, 1994). Þegar hestar aðlaga sig að kulda þá auka þeir 

einangrun sína og draga þar með úr hitatapi. Einangrunin hefst í hárunum, húðinni og 

undirhúðarfitunni og þar af leiðandi lækkar hitastig í yfirborði húðarinnar í samsæmi við 

hitastigið í umhverfinu. Þetta er það sem gerist þegar snjór safnast fyrir á baki hesta án þess 

að bráðna.  Þykkt húðar og fjöldi svitakirtla er misjafnt  eftir hestakynjum. Suðræn hestakyn 

hafa þynnri húð og fleiri svitakirtla en hestar af norðlægum slóðum. Einnig skiptir hárafar 

miklu varðandi hitatap því hárin hindra  að vatn komist í snertingu við húðina, einnig safn a 

þau í sig lofti sem hitnar við snertingu við húðina og hjálpar við að einangra líkamann (Helgi 

Sigurðsson, 2001). Í rannsókn sem gerð var í Noregi á íslenskum hestum kom í ljós að lengd 

hára á sumrin væri að meðaltali 5,0 mm en á veturna væri lengd háranna orðin að meðaltali 

46,3 mm (Bøe og Mejdell, 2011).  

Til að halda líkamshitanum stöðugum breyta hestarnir háttarlagi sínu og hægja á öllum 

hreyfingum og gera þær stöðugri. Þetta kemur vel fram  hjá tryppum því þau minnka allan 

leik og eru hægari um sig (Cymbaluk, 1994).  Einnig er mjög algengt að sjá hesta snúa 

afturhlutanum upp í vindinn (standa í höm) þegar kalt er og hafa hausinn meira í skjóli 

(Speed, 1960). Hestar eru jafnhita og verða því að halda innsta hita líkamans jöfnum. Neðri 

mörk þessa jafnhita eru kölluð þau hitamörk þar sem efnaskiptin verða að auka hita 

framleiðslu til að viðhalda líkamshita hestsins. Þessi mörk eru iðulega notuð til að ákveða 

hvenær auka þurfi fóður eða skjól.  Aldur, líkamsástand, hestakyn, árstíðir, loftslag og fóður 

hafa mikil áhrif á þessi mörk og eru þau því breytileg milli hrossa. Útigangshestum sem eru 

með lægra hitastig en neðri mörk jafnhitabilsins verður að bæta orkutapið með aukinni 

fóðurgjöf (Helgi Sigurðsson, 2001). Auka verður viðhaldsorku um 1,3% á hverja gráðu  undir 

0°C hjá einstaklingum sem eru að vaxa og hjá fullorðnum hestum verður að auka 

viðhaldsorkuna um 2,5% á gráðu undir neðri mörkum jafnhitabilsins (Helgi Sigurðsson, 

1994). 

1.4 Virðingarröð  

Stöðugleiki stóðs er háður virðingarröðinni innan hópsins og samböndum milli einstaklinga. 

Til þess að ekki komi til átaka innan stóðsins er mikilvægt fyrir hestana að hafa mikil 

samskipti  hver við annan.  Jákvæð samskipti eru þegar hestar  kljást, þefa af hver öðrum, 

leika sér, eru nálægt hver öðrum á beit og líka þegar þeir hvílast. Oft myndast sterk bönd milli 
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sumra einstaklinga og eru þeir þá oft meira saman. Neikvæð samskipti eru þegar hrossin 

berjast eða ógna hvort öðru til að reyna að komast að því hvar í virðingarröðinni þau séu. 

Mjög oft fer virðingarröðin eftir aldri en hún fer ekkert endilega eftir kyni. Rannsóknir hafa 

sýnt fram á það að í villtum stóðum var það ekki alltaf stóðhesturinn sem réði yfir hryssunum 

heldur virtist það fara eftir ýmsu öðru eins og t.d. reynslu hryssnanna og stóðhestsins sem og 

líka aldri hans (Rutberg og Greenberg, 1990;Waring, 2003). 

Það sem skiptir máli þegar kemur að því hvar í virðingarröðinni hestarnir lenda er aldur, 

reynsla, styrkleiki, skaplyndi, fyrri kynni og hverjir eru vinir. Þegar fjölgar eða fækkar í 

stóðinu þá raskast virðingarröðin að einhverju leyti og ný vinasambönd myndast og þess 

vegna verður meira um jákvæð og neikvæð samskipti þegar ný tengsl innan hópsins eru að 

myndast (Waring, 2003). 

Hér á Íslandi hafa verið kannaðir 13 hópar sem voru mjög breytilegir varðandi aldur 

hrossanna, kyn, samsetningu og hversu kunnug þau voru hvor öðru. Í 10 af 13 hópum reyndist 

vera greinileg virðingarröð, en það sem kom á óvart var að hóparnir þar sem engin 

virðingarröð virtist vera var hjá stóðhesti með hryssur og í tveimur hópum þar sem voru 

ókunnug tryppi (Grönquist, 2005; Sawford, 2004). Í ljós kom að hrossin kljást frekar við þá 

sem eru af sama kyni og eru á svipuðum aldri. Einnig sást að geldingar og sérstaklega ung 

karlkyns hross gátu myndað tengsl í gegnum leik. Misjafnt er milli einstaklinga hversu marga 

vini hann á en oftast er það á bilinu 1 – 7 vinir (Hrefna Sigurjónsdóttir og Anna G. 

Þórhallsdóttir, 2005).  

Skyldleiki virðist einnig hafa áhrif á virðingarröð innan stóðs. Þar sem nýliðar eru settir inn í 

þéttan hóp sést greinilega hvað gamli hópurinn heldur sig meira saman og þá sérstaklega 

skyldu hestarnir. Einnig hefur það komið í ljós að þar sem óskyld og ókunnug tryppi eru sett 

saman í hóp þá mynda þau fyrst tengsl við einstakling sem er af sama lit og móðir þeirra og er 

líklegt að þetta sé fyrsta leiðin til að mynda tengsl við annan einstakling (Sawford, 2003, 

2004). 

Með því að skoða hegðun hrossa í mismunandi hópum sést  að íslenskir hestar eru frekar 

félagslyndir og eru þeir mest með einstaklingum af sama kyni og aldri, af sama bæ og einnig 

skyldum einstaklingum. Eldri hross virðast oftast vera ráðandi í hópum en einnig virðist sem 

geldingar ráði yfir hryssum af sama aldri (Hrefna Sigurjónsdóttir og Anna G. Þórhallsdóttir, 

2005). 
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1.5 Útigangshross 

Íslenski hesturinn þolir útigang mjög vel ef hann hefur aðgang að fæðu og skjóli og ef hann er 

vel undirbúinn fyrir veturinn. Hann þarf að hafa fengið tækifæri til að safna nægilegri fitu og 

hann þarf að vera í vetrarhárum. Hafi hesturinn ekki uppfyllt þessi skilyrði þá getur hesturinn 

ekki gengið úti þrátt fyrir nægjanlegt skjól og fæðu og þarf því að hýsa hann. Hesturinn þolir 

kulda og staðviðri mjög vel en mikinn raka og tíðar veðurbreytingar síður. Stöðugar 

breytingar á frosti yfir í þíðu geta reynst hestinum erfiðar og geta leitt til mikillar kólnunar á 

líkamshita  hestsins (Helgi Sigurðsson, 2001).  

Gott skjól getur dregið úr orkuþörf, en það getur verið erfitt að meta áhrif þess nákvæmlega. 

Með notkun stærðfræðilega módela hefur verið áætlað að gott skjól geti bætt varðveislu 

jafnhitans um 20%, en  það fer  mikið eftir gerð skjólsins (Helgi Sigurðsson, 2001). Skjól með 

þremur hliðum eru talin góð þegar um mikinn vind eða snjó er að ræða en ef hestarnir eiga að 

geta lagst verður skjólið að hafa þurrt undirlag og þarf því að vera þak á því skjóli (Cymbaluk, 

1994). Reglur varðandi meðferð hesta hér á landi segja að útigangs hestar verði að hafa 

frjálsan aðgang að skjóli, húsi eða hlöðu, en er það reynsla hestamann hér á landi, sem og 

erlendis, að hestarnir nýti sér ekki þessi skjól. En ef hestunum er gefið við skýlið þá nýta þeir 

þau tímabundið (Helgi Sigurðsson, 2001). 

1.6 Skjólnotkun 

Hér á norður slóðum er það algengt að láta hesta, tryppi sem fullorðna,  ganga úti á veturna 

þannig að þeir hafi frjálsan aðgang að skjóli/skýli (Autio, 2008). Í Svíþjóð var gerð rannsókn 

þar sem fylgst var með tveimur ungum merum/trippum, 8 – 10 mánaða, og notkun þeirra á 

skjóli yfir vetrartímann. Hitastigið rokkaði á milli + 10° C niður í – 10° C og var vindhraðinn 

frá 0 til 30 m/s. Í skjólinu var upptökuvél sem tók upp  allan sólarhringinn í 27 daga og var út 

frá því hægt að sjá notkunina á skjólinu. Í ljós kom að þær eyddu um 7 klst og 25 mín á 

sólarhring í skjólinu og á þeim tíma lágu þær um 4 klst og 40 mín. Einnig sást munur milli 

dags (06.00 – 18.00) og nætur (18.00 – 06.00) í notkun skjólsins. Á daginn notuðu þær skjólið 

í um 2 klst og 56 mín og af þessum tíma lágu þær í um 1 klst og 21 mín. Einnig sást það að 

vindur og rigning juku notkunina á skjólinu yfir daginn. Á næturnar notuðu þær skjólið í um 4 

klst og 30 mín og var 3 klst og 20 mín af þeim tíma varið í það að liggja. Út frá þessu var það 

ályktað að megin ástæða notkunar skjólsins væri aðstaða til að liggja og geta hvílt sig, en vörn 

gegn regni og vind kæmi þar á eftir (Michanek og Bentorp, 1996).  

Út frá þessu mætti segja að skjól til varnar veðri væru óþörf fyrir vel alda hesta þar sem 

tryppin fóru út úr skjólinu á næturnar í mjög vondu veðri til þess að gera frekar tilgangslausa 
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hluti eins og til dæmis að fara á beit þar sem ekkert var að hafa. En út frá þessu mætti líka 

segja að innivera hesta sem eru ekki í notkun væri andstætt eðli þeirra, og ætti því bara að eiga 

við hesta sem eru í notkun (Michanek og Bentorp, 1996).  

Í Finnlandi var fylgst með atferli tryppa, vexti, fæðu og notkun þeirra á skjóli. Þau eyddu um 

37% dagsins í það að éta, 32% dagsins í það að hvíla sig og um 26% dagsins í það að standa. 

Einungis 5% dagsins fór í það að hreyfa sig, hvort sem það var að leika sér eða ganga um. 

Hestarnir tókust á við kuldann með því að aðlaga sig  kuldanum, þeir hægðu á öllum 

hreyfingum og voru mikið í hóp. Í rannsókninni kom það í ljós að hestarnir hvíldu sig 

aðallega á næturnar, vöknuðu snemma, átu aðallega á morgnanna og um kvöldið og voru 

virkastir yfir daginn ( mynd 1) (Autio, 2008).  

 

Mynd 1 A - Útigöngu hross að sumri með aðgang að skýli. B – Útigöngu hross að vetri með aðgang að skýli (Autio, 

2008) 

Frjáls aðgangur að skjóli stuðlar að velferð hrossa með því að leyfa þeim að fylgja þeirra 

náttúrulega atferli, þó það stuðli ekki endilega að mikilli athafnasemi. Í raun virðist bara  

tækifærið til að geta hreyft sig ótakmarkað vera mikilvægara fyrir hestana heldur en endilega 

hreyfingin sjálf. Tryppin réðu við kuldann og er því hægt að ala þau á þennan hátt ef tekið er 

tillit til aðlögunarhæfni þeirra og það að skjólin séu fullnægjandi. Eitt af því sem þarf að leiða 
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hugann að er að fylgjast vel með næringarefna inntöku þeirra og þá sérstaklega yfir hávetur og 

seinnipart vetrar því á þeim tíma er auðvelt að koma á ójafnvægi með því að gefa of mikið 

(Autio, 2008).  

Í rannsókn sem stóð yfir í eitt ár var athugað hversu mikið hestar nýttu sér skjól að degi til. 

Fylgst var með hvernig hestarnir notuðu skjólið það er  hvort þeir stóðu eða lágu, en einnig 

var fylgst með veðrinu og athugað hvort það hefði áhrif á skjólnotkunina. Notkun skjólsins 

yfir heildar tímann var innan við < 10% en þegar veður var slæmt, rigning, snjór eða mikill 

vindur, þá fór notkun skjólsins upp í 62%. Þegar veður var slæmt og hestarnir sóttu í skjólið 

var ljóst að allir kæmust ekki inn, en þá kom í ljós að þeir sem fóru ekki inn í skjólið notuðu 

það sem skjólvegg og stóðu hlémegin við það (Heleski og Murtazashvili, 2010).  

Eitt af því sem hafði áhrif á það hvort þeir sóttu í skjólið var fóður. Ef nóg var um fæðu þá 

sóttu hestar minna í skjólið jafnvel þótt að veður væri slæmt og sást þetta mjög vel þar sem 

gjafagrindur voru nálægt skjóli. Einnig kom það í ljós að folöld voru mun reiðubúnari og 

fúsari í það að deila skýlinu með öðrum hestum og tróðu sér í laus pláss annað en fullorðnu 

hestarnir sem létu 1 til 2 hesta yfirtaka innganginn og þar með varna inngöngu. Ástæðan fyrir 

þessu gæti verið að folöld eru ekki eins háð virðingarröðinni og því eiga þau auðveldara með 

að troða sér í skjólið án þess að upp komi einhver vandræði. En einnig gæti það verið að þau 

sæki meira í skjólið vegna þess að þau þola kuldann ekki eins vel og fullorðnu hestarnir 

(Heleski og Murtazashvili, 2010). 

Í rannsókn í Noregi þar sem fylgst var með íslenskum hestum að vetri til kom í ljós að 

hestarnir  voru mestan  tímann úti  hvernig sem viðraði. Lækkandi lofthiti virtist hafa lítil sem 

engin áhrif á notkunina á skýlinu. Það sem virtist hafa áhrif á notkun skýlisins var 

tímasetning, en eftir því sem leið meira á kvöldið því meiri notkun varð á skýlinu. Notkun 

skýlisins virtist einnig aukast þegar það var mikill vindur og rigning (Mejdell og Bøe, 2011). 

1.6.1 Skjól á Íslandi 

Hér á Íslandi hefur lengi verið treyst á útigang hrossa og er nú skylda að sjá til þess að hestar 

komist í skjól hvort sem það er manngert skjól eða annað öruggt og hentugt skjól. Auk þess 

að gefa skal þeim með beitinni. Í könnun sem búfjáreftirlit Sameinaðra bændasamtaka gerði 

kom í ljós að um 11% hrossa hér á landi komust ekki í skjól, hvort sem það var manngert 

skjól eða náttúrulegt. Það er mjög viturlegt að hafa einhverskonar skýli með þaki í 

hrossahögum þar sem hestarnir geti leitað þegar veður er sem verst. Lágmark er að hafa skýli 

eða skjól frá náttúrunnar hendi þó oft þurfi meira. Byggingarþjónusta Búnaðarfélags Íslands 
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lét gera teikningu (mynd 2) af hentugum hrossaskjólum (kaplaskjólum) sem bændur gætu 

notað (Kristinn Hugason, 1995).  

 

      Mynd 2 Teikning af hrossaskjóli frá Byggingaþjónustu BÍ (Kristinn Hugason,1995) 

 

1.7 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var  að kanna skjólnotkun hjá íslenskum hestum, hvort þeir noti 

skjól og þá hvernig, og hvort veður hefur áhrif á notkunina. Einnig var athugað á hvaða 

tímum dags þeir notuðu skjólið mest og hvort það væri  í samræmi við erlendar rannsóknir.   

 

2.Efni og aðferðir 
Rannsóknin fór fram á Hvanneyri í Borgarfirði mars 2011.  

2.1  Aðstaða 

Tólf hrossum á mismundandi aldri var komið fyrir í úthaga á Hvanneyri þar sem þau höfðu 

aðgang að skjóli og heyi. Í hópnum var ein folaldsmeri og folaldið hennar, ein fylfull meri, 

einn taminn geldingur, ein fullorðin meri og 7 tryppi. Hey var gefið í u.þ.b. 30 metra fjarlægð 
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frá skjólinu svo át hefði ekki áhrif á notkun skjólsins, sem sagt að hestarnir þyrftu ekki að 

velja á milli skjóls og heys. Í rannsókn sem gerð var á Hólum kom það í ljós að hrossin stóðu 

frekar við heyið í vondu veðri heldur en að leita í skjólið sem var í nokkurri fjarlægð (Hrefna 

B. Ingólfsdóttir og Hrefna Sigurjónsdóttir, 2005). Skýlið sem hestarnir höfðu aðgang að var 

braggi og var hálmur inni í honum.  

2.2 Aðferðir 

2.2.1 Myndavél 

Vikuna 9 – 16 mars var myndavél ( V900-B2 GSM REMOTE CAMERA) komið fyrir í 

skýlinu og tók hún myndir á hálftíma fresti i eina viku (338 myndir). Myndavélin var með 

innrauðuljósi þannig hægt var að sjá hvort hestarnir notuðu skýlið á næturnar. Einungis sást 

hvað var inni í skýlinu en ekki hvað var fyrir utan.  

2.2.2 Áhorf 

Dagana 12. 13. og 14. mars, á sama tíma og myndavélin var í 

skýlinu, var fylgst með hestunum frá 08.00 til 19.00 eða á 

meðan birta leyfði. Þetta var meðal annars gert til að kanna 

hvort eitthvað samræmi væri með áhorfinu og myndunum úr 

myndavélinni í skýlinu og hvar hestarnir héldu sig sem mest í 

úthaganum. Áhorfið skiptist í 3 flokka og var skráð niður á 15 

mínútna fresti. Hestunum var öllum gefið sérstakt númer, frá 

1 – 12, og voru þeir þannig skráðir í flokkana. Fyrsti flokkur 

var staðsetning hrossanna innan úthagans (tafla 4) sem sagt 

hvar héldu hestarnir sig. Hólfinu var skipt upp í 6 hluta (mynd 

3): 1. var skýlið sjálft, 2. var framan við skýlið í 50 m radíus, 3. var aftan við skýlið og í 50 m 

radíus, 4. var framan við skýlið í 100 m radíus, 5. var aftan við skýlið í 100 m radíus, og 6. var 

restin af hólfinu. Gjafagrindurnar voru staðsettar í hluta 2.  

Mynd 3 Skipting hólfsins 1 - 6 
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Tafla 3 Skráning á staðsetningu hrossanna innan hólfs 

Tími 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07:00

07:15

07:30

07:45

08:00

...

Staðsetning innan hólfs

1 -6 Samkvæmt korti

Hestar

 

 

Annar flokkur var staða hrossanna (tafla 5) sem sagt hvort þeir stóðu, lágu inni, átu úr 

gjafagrind, nörtuðu í jörðina eða lágu úti.  

Tafla 4 Skráning á stöðu hrossanna 

Tími 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07:00

07:15

07:30

07:45

08:00

...

Staða

1 Stendur, 2 Liggur inni, 3 Étur úr gjafagrind, 4 Nartar í jörðu, 5 Liggur úti

Hestar

 

Þriðji flokkur var hver væri næsti nágranni (tafla 6) sem sagt voru einhverjir hestar meira 

saman en aðrir.  

Tafla 5 Skráning á nágranna 

Tími 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07:00

07:15

07:30

07:45

08:00

...

Nágranni

1 -12 Samkvæmt hrossalista

Hestar
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2.2.3 Virðingaröð 

Til að ákvarða virðingaröð innan hópsins þá voru hrossin sett í gerði og þeim gefnir 

kögglar/fóðurbætir. Þeir sem komu fyrst að kögglunum og ýttu eða héldu öðrum frá urðu 

ofarlega í röðinni. Þegar búið var að komast að því hver var efstur þá var hann tekinn úr 

hópnum svo hægt væri að sjá hver væri næstur í röðinni á eftir honum. Virðingarröðin var svo 

könnuð niðurá við með því að taka alltaf efsta hrossið úr hópnum . Þetta var gert tvisvar til 

athuga hvort svipaðar niðurstöður kæmu út í hvort skipti. Áður er virðingarröð var könnuð þá 

var farið með köggla/fóðurbæti til hestanna í úthagann svo yngstu hrossin væru orðin kunnug 

þeim.  

2.2.4 Veður 

Veðurupplýsingar voru sóttar frá veðurstöðinni á Hvanneyri á vefsíðu Reiknistofu  í 

Veðurfræði (2011). Tekið var rakastig, lofthiti og meðalvindhraði. 

3. Niðurstöður 

3.1 Virðingarröð 

Þegar virðingarröðin var athuguð kom í ljós að efstur í röðinni var  tamdi geldingurinn. Á eftir 

honum kom folaldsmerin, fullorðna merin og fylfulla merin  og virtust þær allar vera býsna 

jafnt settar. Á eftir þeim röðuðust svo tryppin en folaldið var neðst í röðinni en það kom aldrei 

að kögglunum. Tafla 7 sýnir virðingarröðina. 

Tafla 6 Skráning á virðingarröð innan hópsins 

Virðingarröð Númer Hesta 

1 7 

2 1 

3 5 

4 11 

5 4 

6 10 

7 3 

8 8 

9 12 

10 6 

11 9 

12 2 
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3.2 Myndavél 

Notkun skýlisins yfir allan tímann var um 10% og skiptist það upp í 3% stöðu og 7% legu. 

Tími sólarhrings hefur marktæk áhrif á notkun skýlisins (p < 0,01). Hestarnir eru mest að nota 

skýlið seint á kvöldin og á næturnar en einnig aðeins um hádegið. Mynd 4 sýnir meðaltals 

notkun skýlisins yfir sólarhring bæði standandi og liggjandi. Notkun hestanna á skýlinu til að 

liggja með tilliti til tíma er mjög marktæk ( p < 0,01) en virðist notkun hestanna með tilliti til 

stöðu einungis vera marktæk á milli 20.00 – 02.00 (p < 0,05).  

 

Mynd 4 Notkun skýlisins yfir sólarhring 

Þegar lofthiti var um frostmark þá var marktækt að 1 - 2 hestar lágu inni (p < 0,05). En þegar 

lofthitinn fór í um 6,5° C þá var marktækt að um 1 hestur stóð inni í skýlinu ( p < 0,01). 

Vindur virtist hafa marktæk áhrif á notkun hússins þegar vindhraðinn fór upp í 12 – 19 m/s en 

þá voru um 2 hestar í skýlinu (p < 0,01). 

Á mynd 5 sést notkun hvers hests á skýlinu. Hestur númer 2 var folaldið og notaði það skýlið 

um 34%. Hestur númer 1 var folaldsmerin og notaði hún skjólið um 15%. Hestur númer 10 

var merartryppi og notaði hún skjólið um 20%. Hestur númer 5 var fullorðna merin og fór hún 

aldrei inn í skjólið.  
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Mynd 5 Notkun hvers hests á skýlinu 

 

3.3 Áhorf 

3.3.1 Staðsetning 

Mynd 6 sýnir staðsetningu hestanna innan hólfsins. Svæði 1 var skýlið sjálft og svæði 2 var 

fyrir utan skýlið þar sem gjafagrindurnar voru staðsettar. Hestarnir fóru aldrei á svæði 5  

þannig að það er ekki sýnt á myndinni. Eins og sést á myndinni þá voru hestarnir aðallega á 

svæðinu við gjafagrindina. Hestarnir virtust nota skýlið sem skjól þó þeir færu ekki inn í það 

og stóðu hlé megin frá veðrinu. 
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Mynd 6 Staðsetning hestanna innan hólfsins 

3.3.2 Staða 

Í ljós kom að hestarnir eyða mestum tíma í það að éta úr gjafagrindunum og standa. Með 

áhorfinu kom í ljós að þeir eyða einungis 4% af  tíma sínum í að liggja inni en út frá 

myndavélinni kom í ljós að þeir eyða um 7% tíma síns í að liggja inni. Breytileikinn hér á 

milli liggur í nóttinni auk þess sem myndvélagögnin eru stærri þar sem áhorfið stóð einungis í 

þrjá daga en myndavélin var yfir viku.  

 

         Mynd 7 Staða hestanna 
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3.3.3 Nágranni 

Þegar skoðað var hvort einhverjir hestar væru meira saman en aðrir komu í ljós 4 „pör“. 

Folaldsmerin og folaldið var eitt parið, annað parið var tamdi geldingurinn og fullorðna 

merin, þriðja parið var fylfulla merin og merartryppi og fjórða parið voru 2 tryppi, hestur og 

meri.  

4. Umræður 

Í rannsókninni er skýlið einungis í notkun í um 10% af tímanum og hefur tími sólarhrings 

mikil áhrif á notkunina. Í rannsókn Heleski og Murtazashvili (2010) þar sem fylgst var með 

hestum yfir daginn kom í ljós að hestarnir notuðu skjólið minna en 10% en þegar veður var 

leiðinlegt þá sóttu hestarnir frekar í skjólið eða notuðu það sem skjólvegg og stóðu hlémegin 

við það. Í þessari rannsókn sást það einnig  að þótt hestarnir færu ekki inn í skjólið þá stóðu 

þeir fyrir utan  hlémegin og notuðu það sem skjólvegg.  

Það sem virðist hafa mest áhrif á notkun skýlisins er tími sólarhringsins. Í rannsókn Michanek 

og Bentorp (1996) þar sem fylgst var með tveimur tryppum kom í ljós munur milli dags og 

nætur. Notkunin var mun meiri á næturnar og var megninu  af þeim tíma varið í það að liggja. 

Einnig sést þessi munur mjög vel í rannsókn Autio (2008) en þar sjást notkunar sveiflurnar 

mjög vel (mynd 1). Þegar bornar eru saman  mynd 1 úr rannsókn Autio (2008) og mynd 4 úr 

þessari rannsókn sjást greinilega sömu sveiflur í nýtingunni á skýlinu. Hestarnir nota skýlið 

mest á kvöldin og á næturnar, fara út úr skýlinu þegar birtir, koma aftur inn í smá stund um 

hádegið og eru svo afganginn af deginum úti eða þangað til kvöldar. Á mynd 1 í rannsókn 

Autio (2008) er hægt að bera saman notkunina milli sumars og veturs og sést þar munurinn á 

virkni hestanna því á veturna eru þeir mjög rólegir sem staðfestir það sem Cymbaluk (1994) 

segir með að hestar hægi á allri hreyfingu á veturna til að spara orku. Hér á Íslandi er það 

reynsla hestamanna að hestar séu lélegir að nota skjól en kannski er meginástæðan fyrir því sú 

að þegar það er verið að kanna hvort hestarnir noti skjólið er það gert á daginn þegar þeir nota 

skjól sem minnst. Einnig getur ástæðan  verið sú að hestar sem alast ekki upp við það að nota 

skjól læri það seint eða aldrei.  

Í rannsókninni var nýting skýlisins milli hrossanna mjög breytileg. Þegar mynd 5 er skoðuð 

má sjá að fullorðnu hestarnir nýta skýlið ekki eins mikið og tryppin og folaldið, að 

undanskyldri folaldsmerinni en hún fylgir folaldinu mjög mikið. Hugsanlegar ástæður minni 

notkunar hjá fullorðnu hrossunum gæti einfaldlega verið sú að þeir þurfa ekki eins mikið á 
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skjóli að halda, en einnig gæti ástæðan verið sú að þeir ólust ekki upp við það að hafa skýli 

sem hefur því áhrif á notkun þeirra núna. 

Eins og kom í ljós í rannsókn Heleski og Murtazashvili (2010) þá virtist folaldið ekki setja 

það fyrir sig að troðast inn í skýlið með mörgum öðrum hestum og nýtti það skýlið lang mest 

af öllum hrossunum.  Í rannsókn Heleski og Murtazashvili yfirtóku oft 1 – 2 fullorðnir hestar 

innganginn í skýlið sem segir okkur að virðingarröð skiptir þar máli varðandi nýtingu á 

skýlinu. Þegar mynd 5 er skoðuð út frá virðingarröðinni innan hópsins þá virðist hún ekki 

skipta miklu máli varðandi nýtingu á skýlinu. Fullorðnu hestarnir sem voru efst í 

virðingarröðinni nýta skýlið mjög lítið en aftur á móti nota tryppin og folaldið skýlið meira  

sem segir okkur að virðingarröðin innan hópsins hafði lítil áhrif á notkun skýlisins.  

Í rannsókn sem gerð var á Hólum í Hjaltadal af Hrefnu B. Ingólfsdóttur og Hrefnu 

Sigurjónsdóttur kom í ljós að geldingar voru ofar í virðingarröðinni en hryssur. Í þessari 

rannsókn kom það sama í ljós þar sem geldingurinn var efstur í virðingarröðinni og fullorðnu 

merarnar röðuðust á eftir honum.  

Lofthiti hafði þau áhrif á notkun skýlisins að þegar það var frostmark þá lágu að meðaltali 1 – 

2 hestar inni og þegar lofthitinn fór upp í 6,5° C þá stóð að meðaltali 1 hestur inni í skýlinu. Í 

rannsókn Mejdell og Bøe (2011) kom það í ljós að lofthiti hafði lítil áhrif á notkun skýlisins 

en það sem virtist hafa áhrif notkunina var rigning og vindur. Í þessari rannsókn virtist vindur 

hafa marktæk áhrif á notkun skýlisins þegar vindhraðinn fór upp í  12 – 19 m/s en þá voru að 

jafnaði 2 hestar inni í skýlinu. Rakastig virtist hinsvegar ekki hafa nein marktæk áhrif á 

notkun hrossanna á skýlinu jafnvel þó það hafi rokkað á milli 50% - 88%, en gæti lengd 

rannsóknar haft þar einhver áhrif. Eflaust þyrfti rannsóknin að spanna lengri tíma til að sjá 

einhver áhrif út frá rakastiginu.  

Staðsetning hrossanna innan hólfsins mótaðist aðallega út frá því hvar þeim var gefið. 

Hestarnir voru mest á því svæði þar sem gjafagrindurnar voru staðsettar. Í rannsókn Hrefnu B. 

Ingólfsdóttur og Hrefnu Sigurjónsdóttur (2005) kom í ljós að hestarnir notuðu skýlið lítið eða 

nánast ekkert þar sem þeim var gefið í nokkurri fjarlægð frá skýlinu. Jafnvel þótt veður væri 

slæmt þá kusu hestarnir frekar að vera nálægt heyinu heldur en að leita í skjól. Vegna þessara 

niðurstaðna var ákveðið að hafa gjafagrindurnar nálægt skýlinu í þessari rannsókn svo 

hestarnir þyrftu síður að velja á milli heys eða skjóls.  
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Þegar staða hrossanna er skoðuð sést að 44% tíma þeirra fer í það að standa og 45% fer í það 

að éta. Í rannsókn Autio (2008) eyddu hestarnir um 37% dagsins í það að éta og 26% dagsins í 

það að standa. Hvíldin í þeirri rannsókn var töluvert hærri en í þessari, þar hvíldust þeir um 

32% dagsins en í minni einungis til samans um 9%. Ástæðan fyrir muninum þarna gæti verið 

sá að einungis var fylgst með hestunum úti í 3 daga og bara á meðan birta leyfði. Líklegt er að 

tölurnar væru aðeins öðruvísi ef fylgst hefði verið með hestunum úti allan sólarhringinn.  

Í rannsókn Autio, Sihto,  Mononen og Heiskanen (2008) kom í ljós að hestarnir náðu að 

þyngjast meira er búist var við þegar nóg var um fóður og það var fullnægjandi, sem segir 

okkur að þeir þola kuldann mjög vel. Fylgjast verður vel með heyþörf hesta á veturna því ef 

hestar byrja að leggja af tekur  langan tíma að leiðrétta það. 

Í rannsókninni var kannað hvort einhverjir hestar væru meira saman ef aðrir og fundust 4 pör. 

Folaldsmerin og folaldið voru auðvitað mikið saman og kom það ekkert á óvart. Augljósar 

ástæður fyrir hinum þremur pörunum eru ekki vísar. Ef til vill komu hestarnir úr sama hóp 

áður ef þau voru sett í þennan, en einnig geta það verið ástæður eins og í rannsókn Hrefnu 

Sigurjónsdóttur og Önnu G. Þórhallsdóttur þar sem kom í ljós að tryppi mynduðu fyrst tengsl 

við annan einstakling ef hann var af sama lit og móðir þeirra.  
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5. Lokaorð 

Töluverðar rannsóknir á notkun hrossa á skýli á veturna hafa verið gerðar erlendis í tilliti til 

næringarefna, hita, þroska og margs fleira en skortur er á þeim hér á Íslandi. Íslenski hesturinn 

hefur mótast mjög mikið af náttúrunni og hefur tileinkað sér í gegnum árin mikið kuldaþol og 

mikla fóðurnýtni. Seinni hluta sumars og á haustin safnar hesturinn á sig fitu sem er 

næringarforði hans á veturna því þá er fæði mun einsleitara.  

Rannsóknir erlendis sýna að notkun skýlis er hlutfallslega ekki mikil á veturna en engu að 

síður mikilvæg. Með þessari rannsókn var verið að kanna hvort eitthvað samræmi væri á 

milli. Það sem kom í ljós er að hestar nota skýli hlutfallslega mest á næturnar og helst til þess 

að leggjast og er það í samræmi við erlendar rannsóknir. Einnig kom í ljós að lofthiti hefur 

áhrif á notkun skýlis.  

Þegar litið er til baka yfir rannsóknina sem gerð var þá hefði mátt skilgreina betur þegar 

hestarnir notuðu skýlið sem skjólvegg og stóðu hlémegin fyrir veðri. Það hefði hjálpað til við 

niðurstöðurnar við notkun skýlisins. Einnig væri áhugavert að gera mælingarnar tvisvar til að 

kanna hvort munur væri á milli og einnig til að stækka gagnasafnið og auka þar með öryggi 

niðurstaðna. Einnig væri gagnlegt væri að kanna notkun skýlis í öðrum landshlutum þar sem 

vetrarveður eru öðruvísi, t.d. þar sem væri snjóþyngra, meiri kuldi og minni loftraki.  
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