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Ágrip 

Helsta takmark búfjárræktar er að auka arðsemi ræktunarstofnsins með því að bæta 

eiginleika hans. Engar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvaða eiginleikar íslenskra hrossa 

eru verðmætastir í ræktun.  

Markmið rannsóknar þessarar var tvíþætt; 

Fyrsta markmið rannsóknarinnar var að safna gögnum um eiginleika og söluverð einstakra 

hrossa til að meta hvernig mismunandi eiginleikar hafa áhrif á verð. 

Annað markmið rannsóknarinnar var að kanna hagfræðilegt vægi þeirra eiginleika sem eru 

innifaldir í kynbótamati fyrir íslensk hross og bera saman hagfræðilegt vægi og núverandi 

vægi þessara eiginleika 

Rannsóknin fór þannig fram að gögnum var safnað frá hrossabændum víðs vegar um land 

um seld hross á árunum 2006-2009. Upplýsingar fengust um 237 hross. Send voru út 

eyðublöð til útfyllingar, eitt fyrir hvert selt hross, þar sem ræktendur gáfu seldum hrossum 

einkunn fyrir gangtegundir og sköpulag. Einnig var safnað upplýsingum um aldur, kyn, lit, 

hvort hrossið var selt innanlands eða erlendis, hvort hestar voru stóðhestar eða geldingar, 

hver BLUP einkunn hrossanna var, hvort þau voru sýnd eða ekki og hvort þau höfðu tekið 

þátt í keppni eða ekki, hvort þau voru tamin eða ekki, hvernig skapgerðareiginleikar 

hestsins voru, fjölda mánaða í tamningu, kynbótadómseinkunn föður og móður ásamt 

kynbótadómseinkunn einstaklinga sem voru sýndir.  

Niðurstöður verðlagsgreiningar sýndu að búaáhrif voru langstærsti áhrifavaldur á verð 

hrossa. Brokk, vilji og geðslag, háls, herðar og bógar og BLUP einkunn höfðu jákvæð áhrif 

á verð, ásamt því að stóðhestar voru verðlagðir hærra en hryssur og geldingar. Aldur við 

sölu hafði jákvæð áhrif á verð sýndra hrossa en neikvæð áhrif á verð ósýndra hrossa. 

Niðurstöður hagfræðigreiningar benda til þess að sköpulag í kynbótadómi eigi að gilda 

minna en verið hefur, og jafnframt að kostir eigi að gilda meira en verið hefur. 

Lykilorð: hross, verð, BLUP einkunn, eiginleikar, hagkvæmni, verðmæti 
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Abstract 

The main objective of animal husbandry is to increase the profitability of the herd. This is 

done by improving valuable traits, both through breeding and management. It has not been 

studied previously which traits of Icelandic horses are most profitable in breeding.  

The aim of this study was twofold; 

Firstly, data about traits and selling prices of individual horses were collected to evaluate 

how different traits affect selling prices. 

Secondly, economic weights for the traits that are included in the breeding objective for 

Icelandic horses were evaluated and compared to the actual weights used in the selection 

index today.  

Data were collected from horse breeders all around the country on horses sold in 2006-

2009. Information were gathered about 237 horses. Breeders were asked to fill out a 

questioner, one for each sold horse, where they graded sold horses for traits included in the 

breeding goal for Icelandic horses. Information was also gathered about the age, sex and 

colour of each horse, whether the horse was sold in Iceland or to another country, whether 

males were stallions or geldings, what their BLUP score was, if they had been shown in 

breeding field tests, and if they had participated in competitions, if they were broken in or 

not, how their temperament was, how long they had been trained, breeding score for their 

parents and breeding score for the individuals. 

Results from price analysis showed that influence from the origin of the horse (farm) had 

the biggest influence on selling prices. Trot, spirit, neck, withers and shoulders and BLUP 

score had positive influence on prices and stallions were more valuable than mares and 

geldings. Age had a positive influence on horses that had been shown in breeding field 

tests but a negative influence on horses that had not been shown. 

Results from economic weights indicated that conformation should weigh less in the 

breeding goal than it does now and that riding abilities should weigh more. 

Keywords: horse, price, BLUP score, trait, profitability, value 
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Þakkir 

Ég vil þakka Framleiðnisjóði fyrir fjárstuðning við verkefnið. Einnig vil ég þakka Félagi 

hrossabænda fyrir stuðning við gagnaöflun, ásamt því að ég þakka öllum þeim 

hrossaræktendum sem lögðu gögn til verkefnisins fyrir veitta aðstoð.  

Daða Má Kristóferssyni og Þorvaldi Kristjánssyni færi ég þakkir fyrir góða samvinnu og 

aðstoð við úrvinnslu á verkefninu. Emmu Eyþórsdóttur þakka ég sérstaklega fyrir mikla og 

góða aðstoð við úrvinnslu verkefnisins. Hrafnhildi Baldursdóttur, Hallfríði Ósk Ólafsdóttur 

og Eyjólfi Ingva Bjarnasyni þakka ég fyrir stuðning og aðstoð við úrvinnslu gagna og 

útfærslu ritgerðar. Ágústi Sigurðssyni og Önnu Jansson vil ég þakka fyrir aðstoð við öflun 

heimilda og Þórunni Eddu Bjarnadóttur færi ég þakkir fyrir aðstoð við uppsetningu 

ritgerðar. 

Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir almennan stuðning á meðan á 

verkefnisvinnu stóð, ykkar hjálp er ómetanleg. 
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1. Inngangur 

Víða erlendis er hagkvæmni ræktunar mikið rannsökuð og hagfræðilegt vægi nýtt í 

kynbótum, en það hefur verið talið auka arðsemi í ræktun búfjár. Hingað til hefur vægi 

eiginleika í kynbótaeinkunn íslenskra hrossa verið ákveðið með huglægu mati og reynt 

þannig að nálgast hvaða eiginleikar teljast mikilvægastir í góðum hrossum en litlar 

eiginlegar rannsóknir legið að baki. Hrossarækt á Íslandi og ýmis þjónusta tengd henni 

veltir þó nokkurri upphæð á ári hverju og því er mikið í húfi að framkvæmd hennar sé sem 

hagkvæmust. Í þessari ritgerð er farið lauslega yfir bakgrunn hrossaræktar á Íslandi og 

aðferðir við hagfræðilegar greiningar á búfjárrækt. Einnig er verðmyndun söluhrossa á 

Íslandi skoðuð ásamt því að reynt er að leggja mat á það hvort mögulegt er að nýta 

hagfræðilegt vægi eiginleika með einhverjum hætti í kynbótamati íslenskra hrossa.   

1.1. Eiginleikar og ræktunarmarkmið hrossakynja 

Hrossakynjum má gróflega skipta upp í veðhlaupakyn og fimiæfingakyn annars vegar sem 

eru fyrst og fremst nýtt í keppni s.s. Thoroughbred hross og Hanoverian hross (Icken, 

Bennewitz & Kalm, 2007; Taylor, Dhuyvetter, Kastens, Douthit & Marsh, 2006; 

EquinePost.com, á.á.) og hins vegar kyn með fjölbreytta notkunarmöguleika (fjölnota kyn) 

sem nýtast til almennra útreiða fyrir hestamenn sem og í keppni og vinnu s.s. íslensk hross, 

Quarter hross, finnsk hross og arabísk hross (Þorvaldur Árnason, Jensen, Klemetsdal, Ojala 

& Philipsson, 1994; Evans, Borton, Hintz & Van Vleck, 1990; Robbins & Kennedy, 2001; 

EquinePost.com, á.á.). Ýmsir eiginleikar hrossa nýtast misjafnlega vel á milli þessara 

tveggja flokka og geta skipt sköpum varðandi það hvort hross eru talin vera fjölnota hross 

eða ekki, ásamt því að mögulegt er að færa hross á milli flokka með ræktun. Sem dæmi má 

nefna að í dressúr sýningum sænskra varmblóðshesta, þar sem heildaryfirbragð hrossanna 

skiptir miklu máli, hafa kynbætur miðast við að rækta hross sem eru meira vakandi fyrir 

umhverfinu og hafa þessar áherslur í ræktun leitt til breytinga í geðslagi á þá leið að 

dressúr hrossin eru fælnari en hindrunarstökkshross. Samkvæmt þessu virðist sem ræktun 

geti haft töluverð áhrif á geðslag hrossa (Lundin, 2005).  

 

Töluverður munur er á ræktunarmarkmiðum eftir kynjum og einnig getur verið nokkur 

munur á ræktunarmarkmiðum í sama hrossakyni á milli þeirra landa sem það er ræktað í 

(Evans o.fl., 1990). Sú er hins vegar ekki raunin í íslenskum hrossum, en 

ræktunarmarkmiðið er sameiginlegt fyrir öll lönd sem kynið er ræktað í (FEIF, á.á.). Þó er 
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ljóst að nokkur munur getur verið á þeim eiginleikum sem sóst er eftir í íslenska hestinum 

eftir löndum og til dæmis hefur verið sýnt fram á að ending hrossa er talin verðmætari í 

Bandaríkjunum en á Íslandi, ásamt því að prúðleiki virðist ekki skipta bandaríska 

kaupendur máli (Kolbrún Stella Indriðadóttir, 2004) þó hann hafi vægi í kynbótadómi 

(FEIF, á.á.). Ræktunarmarkmið eru oft skilgreind annars vegar með orðalýsingu og hins 

vegar með hlutfallslegu vægi eiginleika í kynbótaeinkunn og í mörgum tilfellum er nokkurt 

misræmi á milli þessara skilgreininga fyrir sama kynið (Koenen, Aldridge & Philipson, 

2004).  

 

Aðferðir við að leggja mat á eiginleika í hrossarækt fara eftir því hvers eðlis eiginleikinn 

er. Þannig er hægt að meta hlutlæga eiginleika eins og hraða nákvæmlega eftir ákveðinni 

vegalengd en eiginleika eins og geðslag, fegurð í reið og gæði gangtegunda er einungis 

hægt að meta huglægt (Evans o.fl., 1990). Ræktunarmarkmið fyrir hrossakyn eru ákveðin 

fyrst og fremst eftir notagildi hvers kyns fyrir sig (Evans o.fl., 1990). Ræktunarmarkmið 

veðhlaupahrossa s.s. Thoroughbred og Standardbred miðast fyrst og fremst við hraða og 

vegalengd fremur en gæði gangtegunda. Ekki er mikil áhersla lögð á að meta sköpulag 

sérstaklega en þó er sterkur afturpartur inni í ræktunarmarkmiði hlaupahrossa 

(EquinePost.com, á.á.), enda hefur sá eiginleiki töluverð áhrif á hraða og þar með er verið 

að velja óbeint fyrir honum þegar valið er fyrir áðurnefndum hraða (Evans o.fl., 1990). Í 

sýningarhrossum s.s. Hanoverian og Tennessee walking er lögð meiri áhersla á léttbyggð 

hross með gott geðslag (EquinePost.com, á.á.) enda skiptir útlit töluverðu máli í slíkum 

hrossakynjum ásamt því að geðslag þarf að vera gott (Evans o.fl., 1990). Í hrossum með 

fjölbreytta notkunarmöguleika s.s. Quarter horse, Arabian og íslenskum hrossum er 

erfiðara að finna nákvæmlega hvað er sameiginlegt í ræktunarmarkmiði þeirra. Virðast 

helstu líkindin með kynjum í þessum flokki vera að ræktunarmarkmið eru mjög fjölbreytt 

(EquinePost.com, á.á.; FEIF, á.á.). Fara ræktunarmarkmið fyrst og fremst eftir því hvaða 

eiginleikar eru taldir veita eiganda ánægju (Evans o.fl., 1990) og þannig virðist sem 

almennt í þessum kynjum sé lögð töluverð áhersla á geðslag (EquinePost.com, á.á.). Einnig 

er í ýmsum hestakynjum lögð áhersla á heilbrigði hrossa (Evans o.fl., 1990). Mikilvægt er 

talið í ýmsum erlendum kynjum að reynt sé að taka velferð hrossa inn í kynbótamat enda er 

heilbrigði bústofns grunnur að arðsemi ræktunar (Evans o.fl., 1990). 
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1.2. Íslenski hesturinn 

Íslenski hesturinn hefur verið til sem sérstakt kyn frá landnámi (Gísli B. Björnsson & 

Hjalti J. Sveinsson, 2004) þegar hann var fluttur til Íslands með landnámsmönnum (Stefán 

Aðalsteinsson, 1981). Frá þeim tíma hefur íslenska hrossakynið þróast að mestu leyti í 

einangrun og má því segja að saga íslenska hestsins sé að ýmsu leyti frábrugðin sögu 

erlendra hestakynja (Gísli B. Björnsson & Hjalti J. Sveinsson, 2004). Uppruni íslenska 

hestsins hefur yfirleitt verið talinn fyrst og fremst í Noregi og jafnframt var talið líklegt að 

við landnám hafi verið til staðar sameiginlegt hrossakyn í Skandinavíu og Norður-Evrópu 

(Kristinn Hugason, 1994). Nýleg rannsókn sýnir fram á að íslenski og færeyski hesturinn, 

sem virðast vera náskyldir, rekji uppruna sinn ekki síður til Bretlandseyja en til Noregs og 

virðast þessi kyn því vera af blönduðum uppruna (Gunnfríður E. Hreiðarsdóttir & Jón H. 

Hallsson, 2010).  

 

Á fyrri öldum var hesturinn fyrst og fremst vinnu- og samgöngutæki. Hross voru sem 

dæmi nýtt sem dráttardýr í landbúnaði þar til vélvæðing hófst í byrjun 20. aldar (Ingimar 

Sveinsson, 2010) og sveiflur í stofnstærð íslenska hestsins sýna fram á samdrátt í 

stofninum í kjölfar tæknivæðingarinnar (Gunnfríður E. Hreiðarsdóttir, Þorvaldur Árnason 

& Jón H. Hallsson, 2010). Síðustu áratugi hafa vinsældir hestsins sem reið- og 

keppnishestur hins vegar aukist jafn og þétt ef miðað er við hraðan vöxt í stofnstærð á 

þessu tímabili (Ingimar Sveinsson, 2010; Gunnfríður E. Hreiðarsdóttir o.fl., 2010). 

Hrossafjöldi á íbúa á Íslandi í dag er mjög mikill eða 240 hross á hverja 1000 íbúa á móti 

25-30,9 hrossum á hverja 1000 íbúa í löndunum Belgíu, Danmörku, Hollandi og Svíþjóð, 

sem eru almennt talin með mikla hrossaeign á hvern íbúa (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2011). 

Rannsóknir erlendis frá sýna hestamennsku sem mikilvægan þátt í lífsstíl fjölda fólks 

(Liljenstolpe, 2009) og má af því, ásamt fjölda hrossa hér á landi, leiða líkur að því að 

umfang og mikilvægi hestamennsku á Íslandi sé töluvert (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2011). 

 

Íslenski hesturinn er fimmgangshestur en til viðbótar við grunngangtegundirnar fet, brokk 

og stökk býr hann einnig yfir tölti og skeiði. Út frá þessum gangeiginleikum er íslenskum 

hrossum alla jafna skipt upp í tvo hópa eftir ganghæfni. Hestar sem hafa yfir að ráða öllum 

gangtegundunum fimm eru kallaðir alhliða hestar en þeir sem búa ekki yfir skeiði eru 

kallaðir klárhestar með tölti (Ingimar Sveinsson, 2010). Sérstaða íslenska kynsins umfram 

t.d. veðhlaupa- og sýningakyn felst að stórum hluta í að notkunarmöguleikar hans eru mjög 

fjölbreyttir þannig að hann er nýttur bæði sem almennur reiðhestur og keppnishestur. Þá er 
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hægt að keppa á íslenskum hrossum bæði í gæðinga- og íþróttakeppni, fimiæfingum og 

kappreiðum (Ingimar Sveinsson, 2010) og jafnvel á sama hrossinu í öllum flokkum.  

 

Nokkur munur er á tekjumyndun innan kynja eftir notagildi hrossa (Þorvaldur Árnason 

o.fl., 1994; Ingibjörg Sigurðardóttir, 2011; Anderson & Johanson, 2004). Fjölbreytt 

notagildi íslenskra hrossa verður einnig til þess að erfitt er að rannsaka nákvæmlega 

tekjumyndun, þar sem tveir kaupendur geta horft á sama hrossið og séð í því misjafnt 

notagildi og þar með misjafnt verðgildi. Sem dæmi má nefna að það getur skipt meginmáli 

fyrir suma kaupendur að hross standi kyrr á meðan farið er á bak en aðrir kaupendur hugsa 

fremur um gæði gangtegunda.  

1.3. Ræktunarmarkmið íslenskra hrossa  

Það sem virðist helst skilja á milli ræktunarmarkmiða í íslenska kyninu og 

veðhlaupakynjum er að ræktunarmarkmið íslenska kynsins miðar að því að rækta mjög 

fjölhæft hross, þ.e. fallegt og gott reiðhross með hreinar og rúmar gangtegundir og gott 

geðslag (FEIF, á.á.) en ræktunarmarkmið veðhlaupakynja eru ekki jafn víðfeðm og þess 

íslenska. Samkvæmt ræktunarmarkmiði íslenska hestsins er stefnt að því að rækta 

fjölhæfan, viljugan, geðgóðan og léttbyggðan hest og er lögð áhersla á heilbrigði hans, 

frjósemi og endingu. Stefnt er að því að viðhalda öllum litaafbrigðum en stærðarviðmið 

hestsins eru talsvert rúm (FEIF, á.á.). Töluverður munur er á ræktunarmarkmiðum 

íslenskra hrossa og margra erlendra kynja að því leyti að í erlendum kynjum eru oft 

sérstakar reglur um hvaða hrossalitir eru leyfðir í ræktun (EquinePost.com, á.á.) en í 

ræktunarmarkmiði íslenskra hrossa er tekið sérstaklega fram að stuðla eigi að verndun og 

viðhaldi allra litaafbrigða (FEIF, á.á.). Má sem dæmi nefna að árið 1999 samþykkti fagráð 

í hrossarækt að veittur yrði fjárstyrkur fyrir fyrstu þrjá litföróttu stóðhestana sem kæmust 

inn á landsmót hestamanna (Bændasamtök Íslands, á.á.). Jafnframt eru allir stóðhestar 

leyfðir í ræktun íslenskra hrossa en í ýmsum erlendum kynjum þurfa stóðhestar að standast 

strangar kröfur til að mögulegt sé að nota þá í ræktun (Bændasamtök Íslands, á.á.). Þó 

mega stóðhestar ekki koma til dóms nema búið sé að skila inn spattmyndum fyrir þá ásamt 

því að heilbrigði eistna er skoðað. Einnig er búið að stíga skref í þá átt að vinna markvisst 

að útilokun óheilbrigðra gripa úr ræktun íslenskra hrossa með reglum um kynbótasýningar 

frá apríl 2012 þar sem kveðið er á um að hestar með alvarlega eistnagalla eða spatt fái 

hvorki verðlaun á kynbótasýningum né þátttökurétt á landsmótum (Bændasamtök Íslands, 

á.á.). Jafnframt var ákveðið, í tengslum við heilbrigði hrossa, að þau hross sem hljóta mikla 
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áverka í kynbótasýningu hljóti hvorki verðlaun né dómsniðurstöðu fyrir hæfileika 

(Bændasamtök Íslands, á.á.).  

 

Sýnt hefur verið fram á að forval af hendi eigenda og knapa stýrir því hvaða hrossa mæta 

til dóms og eru það fyrst og fremst gæði tölteinkunnar sem ráða því vali (Elsa 

Albertsdóttir, Eriksson, Näsholm, Strandberg & Þorvaldur Árnason, 2007). Forval sem 

þetta er einnig þekkt í öðrum kynjum (Langlois & Blouin, 2007). 

 

Kynbótagildi íslenskra hrossa er metið með BLUP reikniaðferðinni (Best Linear Unbiased 

Prediction) fyrir 17 eiginleika (Bændasamtök Íslands, á.á.) og hefur það verið gert síðan 

1986 (Kristinn Hugason, 1994). Lista yfir þessa eiginleika má sjá í töflu 1 en einnig er 

metið kynbótagildi fyrir hægt tölt og hæð á herðar. Kynbótagildi er metið fyrir hvern og 

einn eiginleika og einnig fyrir aðaleinkunn sköpulags og hæfileika og aðaleinkunn hvers 

hests.  (Ágúst Sigurðsson & Þorvaldur Árnason, 1990). Vægi eiginleika í 

ræktunarmarkmiði íslenskra hrossa er það sama í kynbótaeinkunn og kynbótadómi og má 

sjá í töflu 1.  

Tafla 1. Eiginleikar og vægi kynbótamats og kynbótadóma 

(FEIF, á.á.) 

Sköpulag Vægi Hæfileikar Vægi 

Höfuð 3% Tölt 15% 

Háls, herðar og bógar 10% Brokk 7,5% 

Bak og lend 3% Skeið 10% 

Samræmi 7,5% Stökk 4,5% 

Fótagerð 6% Vilji og geðslag 9% 

Réttleiki 3% Fegurð í reið 10% 

Hófar 6% Fet 4% 

Prúðleiki 1,5%   

Samtals: 40%   60% 

 

Kynbótadómar liggja til grundvallar mati á kynbótagildi íslenskra hrossa og eru 

dómseinkunnir frá þeim dómi hvers grips þar sem hann náði hæstri aðaleinkunn miðað við 

aldursleiðréttingu notaðir (Bændasamtök Íslands, á.á.). Stóðhestar eru verðlaunaðir fyrir 

afkvæmi og geta öðlast annars vegar 1. verðlaun fyrir afkvæmi og hins vegar 

heiðursverðlaun fyrir afkvæmi. Til grundvallar þessum verðlaunum liggur kynbótaeinkunn 

og fjöldi dæmdra afkvæma. Hryssur geta sömuleiðis öðlast heiðursverðlaun út frá 

kynbótaeinkunn og fjölda dæmdra afkvæma, en hryssur þurfa mun færri afkvæmi til að 
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geta öðlast viðurkenninguna en stóðhestar (Bændasamtök Íslands, á.á.). Fyrsta 

kynbótamarkmið fyrir íslensk hross var samþykkt árið 1891 og árið 1950 var farið að meta 

hross út frá tölulegum skala þar sem hver eiginleiki hafði misjafnt vægi og einkunnir 

þessara eiginleika voru vegnar saman í eina heildareinkunn. Dómsstiginn frá 1950 hefur 

tekið nokkrum breytingum í gegnum tíðina og meðal annars hefur þeim eiginleikum sem 

dæmdir eru verið fjölgað. Þegar dómsstiginn leit dagsins ljós gilti sköpulagseinkunn 40% 

og hæfileikaeinkunn 60% af heildareinkunn. Þetta hlutfall var jafnað út árið 1961 þannig 

að sköpulags- og hæfileikaeinkunn giltu 50% af heildareinkunn hvor, en árið 2000 var 

þessu hlutfalli breytt aftur til baka og síðan hafa hæfileikar gilt 60% og sköpulag 40% 

(Ingimar Sveinsson, 2010). Einnig hafa orðið lítilsháttar hlutfallsbreytingar á vægi 

einstakra eiginleika og er nýjasta breytingin þar að lútandi frá árinu 2009 (Bændasamtök 

Íslands, á.á.). Vægi eiginleika í kynbótadómi íslenskra hrossa hefur hingað til verið 

ákveðið af fagráði í hrossarækt og byggist það vægi á huglægu mati þeirra sem þar sitja á 

markaðsaðstæðum hverju sinni. Fyrirhugaðar breytingar eru kynntar á meðal ræktenda 

áður en breytingar ganga í gegn til að skapa umræður og sátt um slíkar ákvarðanir 

(Bændasamtök Íslands, á.á.). Sýnt hefur verið fram á að mikil fylgni er á milli 

kynbótadóma og einkunna í íþróttakeppni á hrossum ásamt því að töluverð fylgni er á milli 

einstakra eiginleika s.s. háls/ herða/bóga, baks/lendar, samræmis ásamt öllum 

gangtegundum annars vegar og íþróttakeppni hins vegar. Hefur því verið bent á að til 

hagsbóta gæti verið fyrir hrossarækt að taka keppniseiginleika inn í kynbótamat (Elsa 

Albertsdóttir o.fl., 2008). Einkunnakerfi kynbótadóma er þannig úr garði gert að gefin er 

einkunn á bilinu 5-10 fyrir hvern eiginleika fyrir sig og dæmdir eiginleikar eru 15 en einnig 

er gefin sérstök einkunn fyrir hægt tölt og hægt stökk (FEIF, á.á.). Lýsing á einkunnagjöf 

fyrir hvern eiginleika fyrir sig er þannig skilgreind að rými er fyrir tiltölulega margar gerðir 

hrossa innan hverrar einkunnar (Bændasamtök Íslands, á.á.) og býður þetta kerfi þannig 

upp á ræktun margra hestgerða.  

1.4. Markaðsumhverfi íslenskra hrossa 

Þegar litið er almennt til þeirra sjónarmiða sem liggja að baki kaupum og sölum á hrossum 

heimsins virðist sem arðsemissjónarmið stýri ekki slíkri fjárfestingu, heldur flokkist 

hrossin frekar sem neyslu- og lífstílsvara (Robbins & Kennedy, 2001). Það getur komið til 

vegna þess að öfugt við margar aðrar búfjártegundir líti margir hrossaræktendur á 

ræktunarstarf sitt sem áhugamál þar sem ekki er gerð krafa um hagnað og því er vafasamt 

hvort hagnaðarvon er rétta leiðin til að byggja hrossarækt á (Koenen o.fl., 2004). Þetta sést 
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m.a. í rannsóknum á Thoroughbred hrossum og Quarter hrossum (Robbins & Kennedy, 

2001; Taylor o.fl., 2006) sem sýna að hvorki er litið þannig á að markmið með kaupum á 

hrossum sé að fá arð af fjárfestingunni né er talið raunhæft að fjárfesta í hrossum með það 

að markmiði að hagnast. Íslenskir hrossaræktendur virðast, eins og ræktendur erlendis, 

vera betur að sér um þætti sem tengjast hestinum sjálfum en arðsemi í rekstri búa sinna og 

hugsa þannig meira um þætti s.s. ræktun, tamningar og þjálfun en rekstrarleg málefni 

(Ingibjörg Sigurðardóttir, 2011). Þá má nefna að markaður fyrir íslensk hross er mjög 

margskiptur og fer mikið eftir því notagildi sem kaupendur sjá í hrossinu. 

 

Verðmæti hrossastofnsins á Íslandi er talið nema um 15 milljörðum króna (Ásta Möller 

o.fl., 2009). Þar sem markaður íslenskra hrossa byggist á ræktuðum reið- og 

keppnishrossum (Ingimar Sveinsson, 2010) er rökrétt að áætla að kynbótahross séu einnig 

mikilvægur hluti af markaði (Elsa Albertsdóttir, Eriksson, Näsholm, Strandberg, & 

Þorvaldur Árnason, 2008). Þá hefur keppni í hestaíþróttum notið vaxandi vinsælda meðal 

hins almenna reiðmanns hin síðari ár og er hestaíþróttin nú sú þriðja vinsælasta hér á landi 

sé miðað við ástundun (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2011). Eru keppnis- og kynbótahross því 

talin vera verðmætustu hrossin í stofninum (Elsa Albertsdóttir o.fl., 2008). Fyrir utan beina 

verslun með hross veltir ýmis starfsemi tengd hrossum, s.s. keppnir, sýningar, námskeið, 

járningar, tamningar, ferðaþjónusta o.fl. háum fjárhæðum á hverju ári (Ásta Möller o.fl., 

2009). Rannsóknir á erlendum hrossakynjum sýna jafnframt að miklum fjármunum er eytt 

í gistirými, mat, eldsneyti, farartæki og ýmislegt fleira tengt umhirðu erlendra hrossakynja 

(Taylor o.fl., 2006). Í Bandaríkjunum er hestamennska efnahagslega mjög mikilvæg á 

landsvísu sem og fyrir tiltekin svæði (The American horse council foundation, 2005). Því 

má gera ráð fyrir að þáttur hrossaræktar í landsframleiðslu á Íslandi sé töluverður, en þetta 

hefur þó ekki verið rannsakað mikið (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2011).  

 

Stigsmunur er á markaði fyrir íslensk hross annars vegar og markaði fyrir ýmis hestakyn 

erlendis hins vegar. Markaður fyrir íslensk hross er algerlega frjáls öfugt við t.d. 

Hanoverian hross (Icken o.fl., 2007), Irish sport horse (Quinn, Brophy & Hennessy, 2006), 

Thoroughbred hross (Robbins & Kennedy, 2001) og Quarter hross (Taylor o.fl., 2006) þar 

sem hross eru seld á uppboði á ákveðnum tímum ársins og óvíst er hvort og þá hvaða áhrif 

þessi mismunur hefur á verðmyndun. Þetta, ásamt mismunandi eiginleikum hrossakynja, 

gerir það að verkum að erfitt er að heimfæra rannsóknir á erlendum kynjum yfir á íslensk 

hross og markað þeirra (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2011).  
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Út frá upplýsingum úr Worldfeng eru um 7.000 hross skipti um eigendur innanlands á 

hverju ári en þetta er áætluð tala (Ásta Möller o.fl., 2009). Í seinni tíð hefur, auk 

innanlandsmarkaðar, skapast reið- og kynbótahrossasala til annarra landa  samhliða 

auknum vinsældum kynsins á alþjóðavísu (Ásta Möller o.fl., 2009) og nemur þessi 

útflutningur nú um 1.500 hrossum á ári (Hagstofa Íslands, á.á.). Mest sala er til 

Danmerkur, Þýskalands, Noregs og Svíþjóðar og er samanlögð sala til þessara landa 65-

74% af heildarfjölda hrossa sem seld eru erlendis (Hagstofa Íslands, á.á.). Heildarverðmæti 

þessa útflutnings er um 1 milljarður króna árlega (Hagstofa Íslands, á.á.). Ef sala á hrossum 

innanlands og erlendis er lögð saman má út frá þessu áætla að um 8.500 hross skipti um 

eigendur á hverju ári.  

 

1.5. Markmið rannsóknar 

Í ljósi skorts á rannsóknum á því hvernig verðmætasköpun í íslenska hrossastofninum 

verður til ásamt mikilvægi mismunandi eiginleika í markaðssetningu og verðmati erlendra 

kynja, var markmið rannsóknarinnar tvíþætt: 

 

Annars vegar að safna gögnum um seld hross, eiginleika þeirra og söluverð í þeim tilgangi 

að meta hvernig mismunandi eiginleikar hafa áhrif á verð. Slíkar niðurstöður varpa ljósi á 

hvaða eiginleikar eru mikilvægastir við sölu íslenskra hrossa, geta aðstoðað 

hrossaræktendur við að skilja betur hvað hefur áhrif á söluverð og þar með hvaða 

eiginleika hagkvæmast er að rækta. 

Hins vegar að kanna hagfræðilegt vægi þeirra eiginleika sem eru innifaldir í kynbótamati 

fyrir íslensk hross og bera saman hagfræðilegt vægi og núverandi vægi þessara eiginleika. 

Slíkar niðurstöður geta gert kynbætur skilvirkari og leitt til betri afkomu hrossaræktenda til 

lengri tíma litið. 
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2. Fræðileg líkön og fyrri rannsóknir  

2.1. Uppbygging ræktunarmarkmiða 

Helsta markmið flestra ræktenda búfjár er að hagnast á framleiðslu sinni og ein leið til að 

auka hagnað er að auka framleiðni og/eða verðmæti gripanna í gegnum kynbætur (Harris, 

1970). Ræktun búfjár má lýsa í þremur meginskrefum; í fyrsta lagi þarf að ákveða 

ræktunarmarkmið, skilgreina arfgerð hverrar tegundar fyrir sig og hagfræðilegt vægi, í 

öðru lagi þarf að ákveða hvaða eiginleika kynbótamat á að innihalda og í framhaldi af því 

meta kynbótagildi fyrir hvern eiginleika fyrir sig og í þriðja lagi þarf að útbúa kerfi eða 

samtök sem halda skipulega og markvisst utan um mögulega ræktunargripi og ættingja 

þeirra, þ.e. stunda skýrsluhald (Groen o.fl., 1997). Með kynbótastarfi er reynt að bæta 

framtíðargripi bústofns en kynbætur eru fengnar fram með úrvali gripa til undaneldis og 

pörun gripa. Grundvallaratriði þess að gera kynbætur mögulegar er að erfðafjölbreytileiki 

sé til staðar í þeim stofni sem á að bæta og til að hægt sé að velja bestu gripi til undaneldis 

þarf kynbótagildi eiginleika þeirra að vera þekkt (Evans o.fl., 1990). Við val á 

ræktunarkerfum þarf að finna jafnvægi á milli þess sem er tæknilega mögulegt og þess sem 

er hagkvæmt. Í búfjárrækt þarf að vera skýrt hvert ræktunarmarkmiðið er, hvaða eiginleika 

þarf að bæta og hversu mikilvægir eiginleikar eru miðað við aðra. Einnig þarf að vera vitað 

hversu marga einstaklinga þarf til ræktunar ásamt því hvernig best er að para saman gripi 

til að ná fram erfðaframförum (Van der Werf, 2000).  

 

Til að ná framförum í ræktun eru gerðar svipfarsmælingar og þessar mælingar eru síðan 

notaðar til að meta kynbótagildi gripanna (estimated breeding value) (Van der Werf, 2000). 

Úrval í sinni einföldustu mynd byggir á vali eftir svipgerð einstaklingsins án þess að tillit 

sé tekið til ætternis og er þannig reynt að velja til undaneldis þá einstaklinga sem eru með 

hæst kynbótagildi og þannig líklegastir til að skila magni eða gæðum ákveðins eiginleika 

áfram til næstu kynslóðar (Bourdon, 2000). Við mat á kynbótagildi þarf að vera mögulegt 

að meta nákvæmlega erfða- og svipfarsfylgni og arfgengi þeirra eiginleika sem til stendur 

að bæta (Harris & Newman, 1994).  

 

Vegin kynbótaeinkunn er oft notuð í ræktunarstarfi og byggir hún á því að kynbótagripir 

eru valdir út frá reiknaðri kynbótaeinkunn þar sem kynbótagildi fyrir hvern og einn 

eiginleika er vegið inn í eina heildareinkunn. Til að þetta sé mögulegt þarf æskilegt 

hlutfallslegt vægi hvers eiginleika að liggja fyrir og því hefur hver þeirra ákveðinn 
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vægisstuðul í kynbótaeinkunn. Vægisstuðlar þessir eru reiknaðir út frá hlutfallslegu 

verðmæti eiginleika, arfgengi og breytileika þeirra ásamt fylgni þeirra með tilliti til erfða 

og svipfars (Ágúst Sigurðsson & Þorvaldur Árnason, 1990) en það voru Smith (1936) og 

Hazel (1943) sem voru fyrstir til að skilgreina þessa einkunnaaðferð. Markmið veginnar 

kynbótaeinkunnar er að bæta samanlagt kynbótagildi gripa en áður en hægt er að reikna 

hana þarf að liggja fyrir hvaða eiginleika á að rækta sem og hversu mikið vægi hver 

eiginleiki á að hafa í einkunninni. Nánar er vikið að kenningu Hazel í kafla 2.2.  

2.2.  Hagfræðilegt vægi eiginleika í kynbótum 

Hagfræðilegt vægi er oft nýtt í kynbótum, en það er skilgreint sem aukning í hagnaði af 

rekstri út frá jákvæðri erfðabreytingu ákveðins eiginleika (Hazel, Dickerson & Freeman, 

1994). Þegar úrval út frá hagfræðilegum vægjum er stundað er mikilvægt að þeir 

eiginleikar sem tekin er ákvörðun um að séu í ræktunarmarkmiðum séu hagfræðilega 

mikilvægir og auki hagnað af ræktun. Til að mögulegt sé að vega eiginleika rétt inn í 

kynbótaeinkunn eftir verðmæti þeirra er nauðsynlegt að leita einhverra leiða til að finna út 

hagfræðilegt vægi þeirra (Groen o.fl., 1997). Meginundirstaða þess að ræktunarmarkmið 

náist er að hagfræðilegt vægi kynbótamats séu rétt en þannig aukast til muna möguleika á 

hámörkun erfðaframfara. Þar er þó einstök hagfræðilegt vægi eiginleika ekki mikilvægasti 

hluti erfðaframfara, heldur fyrst og fremst það að hlutfall á milli eiginleika sé rétt 

(Wolfová, Wolf & Milerski, 2011).  

 

BLUP reikniaðferðin (best linear unbiased prediction) er oft lögð til grundvallar 

útreikningum kynbótagildis og þar með veginni kynbótaeinkunn en hún er nokkuð algeng 

þegar hagfræðilegir stuðlar eru teknir með í reikninginn. Með þeirri aðferð er hægt að taka 

með í reiknilíkanið ýmis erfða- og umhverfisáhrif og þannig hægt að spá fyrir um 

erfðamengi þeirra gripa er um ræðir (Bourdon, 2000). Ein af ástæðum þess að BLUP 

aðferðin er talin hentug við útreikninga kynbótagildis er að hún gerir ráð fyrir 

erfðafræðilegum mun á milli samanburðarhópa ásamt því að mögulegt er að reikna hana 

fyrir marga einstaklinga á sama tíma (Bourdon, 2000). 

 

Samkvæmt kenningu Hazel (1943) er val byggt á hlutfallstölu, sem gefur hverjum 

eiginleika fyrir sig viðeigandi vægi og velur fyrir öllum æskilegum þáttum í einu, 

áhrifaríkara en þegar valið er fyrir einum eiginleika í einu og gripir felldir úr ræktun fyrir 

hvern eiginleika fyrir sig. Vægi hvers eiginleika stjórnast af því hversu mikil áætluð 
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hagnaðaraukning er ef framfarir nást í honum á meðan aðrir eiginleikar breytast ekki 

(Hazel, 1943). Markmið hlutfallslegra vægja er að hámarka erfðaframfarir út frá 

efnahagslegu markmiði og  til að það markmið náist þarf að vera skýrt hversu mikill 

fjárhagslegur ávinningur næst af erfðaframförum þeirra eiginleika sem kynbótaeinkunn er 

samsett úr. Jafnframt þarf arfgengi eiginleikanna að liggja fyrir en það gefur til kynna 

hversu miklar breytingar á eiginleikum líklegt er að hljótist af vali (Hazel o.fl., 1994). 

Erfðafylgni getur verið til staðar á milli eiginleika en það þýðir að ef gen sem hafa mikil 

áhrif á ákveðinn eiginleika eru staðsett á svipuðu svæði í genamenginu hafa þau 

tilhneigingu til að erfast saman. Sömuleiðis geta eiginleikar stjórnast af sömu erfðavísum. 

Svipfarsfylgni getur einnig verið til staðar en hún segir til um fylgni á milli mælinga á 

misjöfnum eiginleikum. Vegna slíkrar fylgni á milli eiginleika getur komið upp sú staða að 

ef valið er sterkt fyrir einum eiginleika fylgi annar með, sem getur hvort heldur sem er 

verið æskilegur eða óæskilegur og þarf því að hafa fylgni eiginleika í huga þegar 

hlutfallslegt vægi þeirra er ákveðið (Bourdon, 2000). Þegar svipfarsfylgni er há miðað við 

erfðafylgni getur komið upp það vandamál að eiginleikar sem eru ekki mikilvægir í 

hagfræðilegu tilliti eða með lágt arfgengi geta fengið neikvætt vægi. Kemur það til vegna 

þess að hlutverk þeirra í kynbótaútreikningum er aðallega að sýna umhverfisáhrif þeirra 

eiginleika sem eru með hærra arfgengi. Þrátt fyrir þetta er hægt að ná fram erfðaframförum 

í einhverjum mæli með því að velja fyrir slíkum eiginleikum vegna jákvæðrar erfðafylgni á 

milli einkunnar og gæða eiginleika (Hazel, 1943).  

 

Til að hægt sé að umreikna hagnaðarvon yfir í hlutfallslegt vægi í kynbótaeinkunn þarf að 

liggja fyrir fyrrnefnt hagfræðilegt vægi, arfgengi hvers eiginleika, staðalfrávik svipgerðar 

og erfðafylgni á milli eiginleika (Hazel, 1943). Veginni kynbótaeinkunn sem samanstendur 

af slíkri hagnaðarvon er yfirleitt lýst með eftirfarandi jöfnu: 

H = ΣvmBVm 

þar sem H er vegin kynbótaeinkunn, Σ er summa margfeldis hagfræðilegs vægis eiginleika 

við kynbótagildi þeirra, v er aukning í hagnaði við bætingu kynbótagildis eiginleika m um 

1, BV er kynbótagildi eiginleika m og m segir til um hvaða eiginleika er að ræða (Bourdon, 

2000). Meginmarkmið veginnar kynbótaeinkunnar Hazel (1943) var að hámarka 

efnahagslegan ávinning af ræktunarstarfi þegar valið er fyrir mörgum eiginleikum í einu 

(multiple trait-selection). Þessu markmiði er náð með því að meta fyrst efnahagslegan 

ávinning af hverjum eiginleika fyrir sig með hagfræðigreiningum. Að því loknu eru 
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erfðafylgni og svipfarsfylgni nýttar til að finna það vægi eiginleika í kynbótaeinkunn sem 

er líklegast til að skila hagnaði í ræktun (Hazel o.fl., 1994). Þegar vægi eiginleika í 

kynbótaeinkunn er skoðað á þessum forsendum eru hagfræðigreiningar s.s. hedónsk líkön 

oft hafðar til grundvallar (Roosen, Fadlaoui & Bertaglia, 2005). 

 

Ef kynbótamat á að vera að gagni þarf það að vera byggt á aðstæðum sem eru líklegar til 

að eiga sér stað í framtíðinni vegna þess hversu margar kynslóðir þarf til að kynbæta 

eiginleika (Hazel o.fl., 1994). Kynbótaeinkunn í búfjártegundum er ákvörðuð út frá ýmsum 

eiginleikum, í sumum tilfellum er það söluverð eða lágmarkskostnaður sem liggur að baki 

og í öðrum tilfellum er það hagnaður. Einnig getur huglægt mat átt stóran þátt við 

samsetningu kynbótaeinkunnar (Evans o.fl., 1990). Vandinn við að meta nákvæmlega 

hagfræðilegt vægi eiginleika liggur að töluverðum hluta í þeirri staðreynd að margir 

eiginleikar eru til staðar sem eru mismikils metnir út frá annars vegar hagfræði og hins 

vegar almennri þróun (Roosen o.fl., 2005). Til dæmis nær markaður yfirleitt ekki að fanga 

mikilvægi erfðafjölbreytileika og því tapast hagfræðilegt gildi hans oft fyrir beinum 

markaðskröfum (Roosen o.fl., 2005). Þekking á eiginleikum og verndun erfðabreytileika 

þeirra er nauðsynleg til að hægt sé að taka inn nýja eiginleika í ræktunarmarkmið í 

framtíðinni út frá hugsanlegum breytingum á markaði, lögum og umhverfisþáttum (Roosen 

o.fl., 2005). Slíkar aðstæður gætu t.d. komið út frá auknum kröfum um 

dýraverndunarsjónarmið með áherslu á óbeina áhrifaþætti (Groen o.fl., 1997), svo sem 

hversu mikil áhrif sköpulagsáherslur og hæfileikaáherslur hafa á heilbrigði hrossa (Friðrik 

M. Sigurðsson, 2006), en rannsóknir benda til þess að neytendur horfi í auknum mæli til 

þessa þáttar við val á vörum (Groen o.fl., 1997). Ekki er víst að ræktendur geri sér fulla 

grein fyrir óvissuþáttum framtíðarinnar þegar þeir taka ræktunarákvarðanir (Roosen o.fl., 

2005) og því þarf nákvæman fræðigrunn til að hægt sé að draga faglegar ákvarðanir um 

hvernig best sé að haga samsetningu kynbótaeinkunnar út frá líkamlegu atgervi, hagfræði, 

almenningsviðhorfi og markaðsaðstæðum framtíðar (Groen o.fl., 1997). 

 

Þegar litið er á kostnað og tekjuöflun framleiðslukerfa eru fyrst og fremst tvö sjónarmið 

sem liggja þar að baki. Í fyrsta lagi er það líffræðilegt magn og gæði framleiðslu eiginleika 

og í öðru lagi eru það hagfræðileg áhrif framleiðslu. Munurinn á þessu tvennu liggur fyrst 

og fremst í skilgreiningum á kostnaði og tekjum. Út frá líffræðilegu sjónarmiði er litið á 

ávinning af ræktun sem afleiðu af bættum eiginleikum framleiðslunnar s.s. hvað varðar 

efnainnihald, gæði og magn afurða. Þessi aðferð tekur ekki að fullu tillit til alls kostnaðar 
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og ávinnings. Hagfræðileg nálgun tekur hins vegar eingöngu tillit til fyrrnefnds kostnaðar 

og tekna. Gallinn við þá aðferð eru hins vegar efnahagslegir óvissuþættir sem geta haft 

áhrif á eftirspurn ásamt því að erfitt er að mæla ýmsa eiginleika á fullnægjandi hátt og meta 

hagfræðilegan þátt þeirra í ræktun (Groen o.fl., 1997).  

 

Vandamálið við greiningu hagfræðilegra vægja á hrossum er fyrst og fremst hve hross eru 

sundurleit vara vegna erfðamismunar, mismunandi þjálfunar, uppeldis og fleiri þátta 

(Koenen o.fl., 2004). Þar að auki er arfgengi eiginleika oft lágt sem hægir á 

erfðaframförum þegar kynbætt er fyrir ákveðnum eiginleika (Evans o.fl., 1990). Töluvert 

margir þættir geta haft áhrif á söluverð búfjár og búfjárafurða og eru þeir ekki allir 

beintengdir inn á ræktun dýranna, s.s. smekksmunur á milli landa (Sanudo o.fl., 2007; 

Kolbrún Stella Indriðadóttir, 2004). Söluverð sundurleitrar söluvöru s.s. hrossa er því fall 

af eiginleikum þeirra, ættartöflu, frammistöðu (s.s í keppni), sölumennsku, efnahagslegum 

aðstæðum og ýmsum fleiri þáttum (Taylor o.fl., 2006). Vegna þessa er talið frekar erfitt að 

greina þá eiginleika sem söluverð hrossa er ákvarðað út frá og nýta þær upplýsingar í 

ræktun (Evans o.fl., 1990). Þó ræktendur og/eða framleiðendur eigi fyrst og síðast að 

ákveða hvernig þeir vilja haga sínum kynbótum, þarf ávallt að hafa í huga að það er ekki 

algengt að ræktendur hvaða tegundar sem er skilgreini kynbótamarkmið sín út frá 

hagfræðilegum forsendum (Harris & Newman, 1994) og því hlýtur eitt helsta markmið 

sameiginlegs ræktunarskipulags í mismunandi búfjártegundum að vera hámörkun á 

arðsemi þeirrar tegundar er um ræðir, til heilla fyrir ræktendur (Steine, Daði Már 

Kristófersson & Guttormsen, 2008). 

2.3.  Hedónskar greiningar  

Not manna af hrossum eru margbreytileg og þar með eru misjafnir kostir sem kaupendur 

sækjast eftir. Sömuleiðis þurfa eðliseiginleikar hrossins að falla á réttan hátt saman í eina 

heild til að þeir nýtist sem best. Því er mikilvægt þegar verið er að skipuleggja ræktun og 

sölu hrossa með hagnaðarvon í huga að unnt sé að meta áhrif hvers þessara eiginleika fyrir 

sig á verðmyndun (Evans o.fl., 1990). Meðal þeirra aðferða sem gjarnan eru nýttar til að 

meta óbein áhrif eiginleika á verð eru svokallaðar Hedónskar greiningar en þær hafa verið 

notaðar í mörgum tegundum söluvara, meðal annars búfé og búfjárafurðum (Steine o.fl, 

2008; Robbins & Kennedy, 2001; Taylor o.fl., 2006; Quinn o.fl., 2006). Hedónskar 

greiningar hafa þann kost að bæði er hægt að skoða vöru út frá hagnaðarvon og lækkun á 

kostnaði við framleiðslu (Steine o.fl, 2008). Erlendis hafa greiningar af þessu tagi verið 
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nýttar til að greina áhrifaþætti á verð hrossa (Robbins & Kennedy, 2001; Wilson & 

Rambaut, 2008; Quinn o.fl., 2006; Taylor o.fl., 2006; Icken o.fl., 2007; Parsons & Smith, 

2008) sem og sauðfjár- (Jabbar, 1997)  og nautgripaafurða (Richards & Jeffrey, 1995; 

Steine o.fl, 2008; Lenz, Mittelhammer & Hillers, 1991). Sömuleiðis hefur líkanið verið 

notað til að greina áhrifsþætti á vínsölu (Nerlove, 1995),  fasteigna- (Yusuf & 

Resosudarmo, 2009; Troy & Grove, 2008; Sunding & Swoboda, 2010) og farsímamarkað 

(Dewenter, Haucap, Luther & Rötzel, 2007). Hedónskum greiningum hefur lengi verið 

beitt í rannsóknum á tengslum verðs og eiginleika vöru, en það var Rosen (1974) sem lagði 

fræðilega grunninn að greiningunni á grundvelli kenninga Lancaster (1966)  um 

neytendahegðun. 

2.3.1. Kenningar Lancaster um neytendahegðun 

Fram að þeim tíma er Lancaster (1966) kynnti nýja kenningu sína um neytendahegðun var 

almennt gengið út frá því að allar vörur sem slíkar væru sambærilegar burtséð frá eðli 

þeirra og eiginleikum. Allur eðlismunur á milli vara var þannig skilinn út úr 

hagfræðikenningum um eftirspurn. Samt sem áður var og er vitað að það er munur á 

eftirspurn misjafnra vara og nægir að nefna brauð og demanta sem dæmi um vörur þar sem 

eiginleikar stýra verði. Að jafnaði var ekki tekið tillit til þeirra eiginleika sem skýra 

mismunandi eftirspurn eftir vörum.  Hins vegar var sú skoðun farin að ryðja sér til rúms  að 

nauðsynlegt væri að kanna nánar þessa eiginleika og þar með áhrif þeirra á 

neytendahegðun. 

 

Eitt mikilvægasta atriði neytendahegðunar í stærri hagkerfum er viðbrögð neytenda við 

breytileika, bæði í gæðum en ekki síður framboði, þ.m.t. nýjum vörum á markaði. 

Vandamálið við að taka tillit til vara sem e.t.v. eru ekki enn komnar á markað er að þá er 

ekki rökrétt að gera ráð fyrir að vöruframboð sé þekkt stærð (n) heldur hlýtur að þurfa að 

gera ráð fyrir að það sé a.m.k. (n + 1). Af þessu leiðir að ógerningur verður að meta 

vöruval neytenda til fulls þar sem hvorki er vitað hvaða vörur verði framleiddar í 

framtíðinni né hvernig neytendur munu bregðast við þeim. 

 

Kenning Lancaster snéri hins vegar ekki að nýjum vörum á markaði heldur breytileika í 

gæðum. Grundvöllur hennar var að ekki var lengur litið þannig á að notagildi vöru fyrir 

neytendur kæmi frá vörunni sem slíkri heldur byggðist á þeim eiginleikum og gæðum sem 

varan býr yfir. Hver og ein vara búi yfir fleiri en einum eiginleika en af því leiðir að 
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kenningin gerir ráð fyrir að jafnvel einfaldasta neysluhegðun komi til af vali á eiginleikum 

og ákvarðist þar með óbeint út frá því hvernig vara er samsett. Nauðsynlegt er að hafa í 

huga að sömu eiginleikar geta verið til staðar í misjöfnum vörutegundum og þannig geta 

vörur sem eru ótengdar út frá ákveðnum eiginleikum verið sambærilegar horft frá öðru 

sjónarhorni (Lancaster, 1966). 

 

Í framhaldi af þessu gerði Lancaster ráð fyrir að eiginleikar vara, sem og magn og gæði 

þeirra væru þau sömu fyrir alla neytendur og þannig væri það persónulegt val sem hefði 

áhrif á neyslu en hvorki magn né fjöldi eiginleika sem í boði væru. Þetta gerir það að 

verkum að nauðsynlegt er að geta skoðað þau áhrif sem persónulegt val hefur á neyslu, án 

utanaðkomandi áhrifa eins og efnahagsáhrifa (Lancaster, 1966). 

 

Út frá framansögðu má draga kenningu Lancaster saman í eftirfarandi þrjár ályktanir: 

1. Það er ekki  varan sjálf sem færir neytanda notagildi heldur inniheldur hún eiginleika 

og það eru þeir sem skapa notagildi vörunnar. 

2. Hver vara samanstendur af fleiri en einum eiginleika og margir þessara eiginleika eru 

til staðar í fleiri en einni vöru, jafnvel þó þær séu ekki sambærilegar að öðru leiti.  

3. Ákveðin samsetning af keyptum vörum getur búið yfir öðrum eiginleikum en hver og 

ein vara fyrir sig.  

2.3.2. Notkun á kenningum um neytendahegðun í markaðsrannsóknum 

Þegar kenning Lancaster (1966) er notuð til að greina eftirspurn er gengið út frá því að 

neytendur leitist ávallt við að ná samsetningu eiginleika þar sem notagildi vörunnar er 

hámarkað. Þessu  er lýst með fallinu U(z) þar sem U er notagildi (utility) og z er eiginleikar 

(characteristics). Aðalatriði neyslugreininga út frá eiginleikum vara er sambandið á milli 

annars vegar fjölda eiginleika og hins vegar gæða hvers eiginleika fyrir sig. Miðað er við 

að fyrir hvern tiltekinn eiginleika og gæði hans muni neytandinn velja þá samsetningu vöru 

sem gefur hámarks notagildi með sem minnstum tilkostnaði  Þannig mótast lokaval 

neytenda á keyptum vörum annars vegar af hagkvæmnisjónarmið og hins vegar af 

persónulegum þörfum.  

 

Hagkvæmnissjónarmiðið er að jafnaði alþjóðlegt og hlutlægt, þ.e. sá áhrifavaldur 

neyslujöfnunnar ræðst ekki af breytileika milli einstaklinga. Samt sem áður getur 
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persónulegt val stýrt því að einhverju leiti hvort verðhækkanir draga úr neyslu á vöru eða 

ekki en mun erfiðara er að meta þann þátt jöfnunnar en hagkvæmnisáhrifin sem slík. 

Almennt er þó gert ráð fyrir að þessir tveir áhrifavaldar séu samþættir, þ.e. að ef annar sé 

til staðar sé hinn það líka. Hagkvæmnissjónarmiðin eru þó talin mjög ríkjandi enda vel 

þekkt að ef ein vara hækkar leitast viðskiptavinir við að finna ódýrari staðkvæmdarvörur, 

þ.e. vörur sem hafa svipað notagildi. Sem dæmi um þetta má nefna þegar smjöri er skipt út 

fyrir smjörlíki (Lancaster, 1966).  

 

Þegar verið er að vinna með kenninguna í sinni einföldustu mynd er gert ráð fyrir að virði 

eiginleika ráðist eingöngu af gæðum hans en þau hafi aftur móti ekki  áhrif á aðra 

eiginleika. Með þessu móti er mögulegt að að greina áhrif eins eiginleika frá öðrum sem til 

staðar eru í vöru. Þó þarf að hafa í huga að það geta komið fram skölunaráhrif á milli 

vörutegunda þannig að vörurnar séu að hluta staðkvæmdarvörur og að hluta uppbótavörur. 

Það myndi þýða að annars vegar komi vörur í staðinn fyrir hvora aðra og hins vegar að þær 

bæti hvor aðra upp (Lancaster, 1966).   

2.3.3. Líkan Rosen 

Hedónsk líkan Rosen (1974) byggir á fyrrnefndri kenningu Lancaster að vörur séu metnar 

eftir notagildi eiginleika þeirra fremur en vörunni sjálfri. Samkvæmt líkingunni er verð því 

skilgreint sem óbein afleiðing af eiginleikum vörunnar. Til að kanna hedónsk verð er 

verðlagning breytilegra vara skoðuð og þá um leið ýmsir eiginleikar þeirra. Eðli hedónskra 

greininga gerir það að verkum að ekki er til nein algild aðferð við að meta þau. 

Aðalmarkmið Rosen var því að sýna fram á ákveðna grunnaðferð sem nota mætti til að 

meta hedónsk áhrif eiginleika á vöruverð. Líkan hans bendir á aðferð sem oft má nýta til að 

finna undirliggjandi áhrifavalda á verð. Líkanið lýsir í stuttu máli jafnvægismarkaði sem 

inniheldur neytendur og seljendur. Vörum er lýst með n og eiginleikum með zi, en i er 

númer til aðgreiningar á eiginleikum. Vörum innan þessarar greiningar er lýst fullkomlega 

með fjölda eiginleika, z, og því geta neytendur öðlast sérstakar samsetningar eiginleika 

með breytileika í kaupum á vörunni. Jafnframt má gera ráð fyrir, vegna breytileika á vörum 

út frá samsetningu eiginleika, að unnt sé að kaupa margar misjafnar tegundir af vörunni 

(Rosen, 1974).  

 

Samkvæmt hedónskum greiningum er vöruverð skilgreint sem p(z).  Þá er  p verð vöru en z 

lýsir þeim eiginleikum hennar sem verð er ákvarðað út frá. Ávallt er miðað við að magn 
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hverrar vörutegundar sem er í boði af seljandans hálfu ákvarðist af framleiðslukostnaði 

seljandans og vilja neytandans til að kaupa hana. Af þessu leiðir að bæði neytendur og 

seljendur miða magn hverrar vöru sem í boði er við að hámarka ávinning og/eða 

hagkvæmni sína. Þannig leitast markaðurinn við að ná jafnvægi sem einkennist af því að 

hedónsk verð sameini smekk neytenda og kostnað framleiðenda. Út frá þessu má segja að 

aðaláhersla hedónskra greininga sé á hegðun neytenda en samt sem áður er undirliggjandi í 

þessum greiningum sú hugmyndafræði að neytendur vörunnar séu einnig framleiðendur 

hennar. Með þetta í huga leitast framleiðendur við að sníða vörur sínar að þeim 

eiginleikum sem neytendur kjósa umfram aðra og það er það sem færir þeim hagnað af 

framleiðslunni.  

 

Fallið p(z) sýnir jafnframt lágmarksverð fyrir hverja samsetningu og í þeim tilfellum sem 

mögulegt er að fá sömu samsetningu af eignleikum hjá tveimur eða fleiri seljendum má út 

frá þessu gera ráð fyrir að neytendur kaupi aðeins þá samsetningu sem ódýrari er. Af því 

leiðir að gert er ráð fyrir að uppruni vöru, þ.e. hver framleiddi hana, skipti ekki máli fyrir 

val neytenda þó slíkar aðstæður geti mögulega komið fram. Jafnframt er, samkvæmt 

líkingunni, gert ráð fyrir að allir eiginleikar z séu skilgreindir sem gæði, þ.e. að hvort 

heldur sem er aukin gæði eða magn eiginleika hafi jákvæð áhrif á verð. Þá er tilhneiging á 

markaði á þá leið að neytendur með sambærilegan smekk kaupi ákveðna tegund af vörum 

(Rosen, 1974).  

 

Aðalmarkmið hedónskra greininga er að finna út hvernig p(z) er ákvarðað og er því ekki 

talið æskilegt að setja of miklar hömlur á jöfnuna í upphafi ferilsins. Rétt er þó að benda á 

að engin ástæða er talin til að ætla að jafnan sé línuleg - enda er hún yfirleitt ólínuleg. Þetta 

skapast af því að margar vörutegundir eru seldar á aðskildum en þó skyldum mörkuðum. 

Fylgni á milli eiginleika hefur einnig áhrif en erfitt getur verið að skilja eiginleika 

fullkomlega hvern frá öðrum þegar verið er að skoða áhrif hvers þeirra fyrir sig á söluverð. 

Að sama skapi er engin ástæða til að ætla að gæði keyptra vara aukist alltaf við aukna 

innkomu en við þær aðstæður getur neysla breytilegra vörusamsetninga ýmist dalað eða 

aukist.  

 

Hedónskar greiningar eru fyrst og fremst skilgreindar út frá jaðarverði varanna sem um 

ræðir sem þýðir að magn framleiðslu eykst þar til tekjur á einingu jafngilda jaðarkostnaði. 

Jafnvægi á markaði næst ekki fyrr en þörfum bæði neytenda og framleiðanda er 
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fullkomlega fullnægt og því gerir jafnan p(z) í raun og veru grein fyrir sameiginlegum 

grundvelli framboðs og eftirspurnar. Hagfræðilegt gildi þess að skoða sambandið milli 

söluverðs og eiginleika kemur í ljós þegar viðurkennt er að verðmunur innan vöruflokka 

skýrist af vali neytenda á misjöfnum samsetningum vara. Hedónskar greiningar skilgreina 

aftur á móti að jafnaði hvorki framboð né eftirspurn. Hlutverk þeirra er einungis að kanna 

undirliggjandi áhrif á verð og þar með geta þær ekki einar og sér skilgreint val neytenda né 

stefnu framleiðenda. Þá er vert að hafa í huga að ólínulegar hömlur á greiningum þessum 

gera það að verkum að jaðarverð gegna sama hlutverki í þeim og meðalverð gera í 

línulegum greiningum. 

 

Heildarniðurstaða og markmið með notkun hedónskra greininga byggir því á að vörur séu 

skilgreindar sem samsetning eiginleika og því sé mögulegt að greina markaðsverð út frá 

þeim eiginleikum sem um ræðir hverju sinni (Rosen, 1974).   

2.4. Hagfræðilegt vægi í búfjárkynjum  

Hagfræðilegt mikilvægi eiginleika hefur verið notað sem grunnur að kynbótamarkmiðum 

við ræktun ýmissa erlendra búfjárkynja en sökum líffræðilegs, rekstrar- og hagfræðilegs 

mismunar á milli kynja og landa er erfitt að bera þessar niðurstöður saman og heimfæra 

niðurstöður rannsóknar á einu búfjárkyni yfir á önnur kyn (Fernándes-Perea & Jiménez, 

2004). Aðferð þessi hefur verið nýtt bæði við að ákvarða vægi beinna framleiðslueiginleika 

s.s. frjósemi, mjólkurmagns, lífþunga, fallþunga, vaxtarhraða, kjötprósentu, gerðar og fitu 

(Fernándes-Perea & Jiménez, 2004; Wolfová, Wolf, & Hyánek, 1995; Groen o.fl., 1997; 

Wolfová o.fl., 2011) og eiginleika sem draga úr kostnaði við framleiðslu s.s. heilsu gripa, 

mæðraáhrifa, burðareiginleika og nýtingu fóðurs í kynbótamati (Fernándes-Perea & 

Jiménez, 2004; Groen o.fl., 1997; Wolfová o.fl., 2011). Við ákvörðun kynbótamarkmiða í 

hrossum virðist hins vegar misjafnt hvort þar sé fyrst og fremst horft á bætingu eiginleika 

burtséð frá hagnaði af þeim (Dubois, Manfredi & Ricard, 2008) eða hvort efnahagslegur 

ávinningur er tekinn beint inn í ræktunarmarkmið (Langlois & Blouin, 2007; Langlois & 

Blouin, 2004). Þá hefur verið sýnt fram á að val á lífhrossum er að mörgu leyti 

óhefðbundið miðað við aðrar búfjártegundir hvað varðar þá eiginleika sem valið er eftir og 

sömuleiðis getur verið mikill breytileiki í þessu vali á milli kynja (Dubois o.fl., 2008). 

Jafnframt setur það ræktunarmarkmiðum í hrossarækt skorður hversu erfitt er að meta 

marga af þeim eiginleikum sem taldir eru æskilegir og er skilgreining á þeim því oft frekar 

almenn (Koenen o.fl., 2004).  
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Hedónsk greining á hagfræðilegu mikilvægi eiginleika hefur verið notuð sem grunnur að 

uppsetningu ræktunarmarkmiða m.a. í sauðfjárrækt (Gizaw, Komen & Van Arendonk, 

2010) og ræktun nytjajurta (Jackson, McRae & Hogarth, 1995; Sabouri, Rabiei & 

Fazlalipour, 2008; Zhang, Xu & Zhu, 2009) og sýndu þessar rannsóknir fram á að notkun 

hagfræðilegs vægis eiginleika jók arðsemi ræktunar til muna, burtséð frá því um hvaða 

bústofn/lífveru um var að ræða. Þess ber að geta að í ræktunarstarfi getur verið ósamræmi á 

milli eiginleika sem eru opinberlega skilgreindir í ræktunarmarkmiðum og þannig valið 

skipulega fyrir og þeirra sem hafa óbein áhrif inn í kynbótamat í gegnum opinbera 

eiginleika. Það má segja að inni í kynbótamati margra búfjártegunda séu óbein áhrif af 

ýmsum þáttum s.s. heilsu og því sé almennt verið að rækta fleiri eiginleika en þá sem beint 

eru tilgreindir í ræktunarmarkmiði. Einnig má segja að sköpulag sé að einhverju leyti tekið 

inn í kynbótamat í gegnum ganghæfileika, þar sem sköpulag skepnunnar hlýtur alltaf að 

hafa áhrif á frammistöðu hennar (Groen o.fl., 1997; Koenen o.fl., 2004). 

 

Þegar efnahagslegur ávinningur er notaður til viðmiðunar er hagfræðilegt vægi yfirleitt 

reiknað beint út frá þeim tekjum sem hross vinna sér inn í keppnum og hefur þessi aðferð 

sýnt umtalsverðar erfðaframfarir í hrossum (Langlois & Blouin, 2007; Langlois & Blouin, 

2004). Við slíka nálgun verður þó að hafa í huga að erfðaframfarir geta verið misjafnar á 

milli kynja en sýnt hefur verið fram á að meiri árangur næst af kynbótaútreikningum út frá 

tekjuöflun í hindrunarstökkshrossum en veðhlaupahrossum (Langlois & Blouin, 2004). 

Svipuð áhrif hafa komið fram í öðrum búfjárkynjum en rannsókn Wolfová o.fl. (2011) á 

nokkrum sauðfjárkynjum leiddi í ljós að sama breyting á hlutfallslegu vægi eiginleika í 

misjöfnum kynjum hafði mismikil áhrif á erfðaframfarir á milli kynja (Wolfová o.fl., 

2011). Einnig þarf að taka tillit til þess að virði eiginleika getur verið misjafnt á milli 

búfjárkynja (Fernándes-Perea & Jiménez, 2004). Mikilvægt er að taka tillit til heilbrigðis 

dýra í kynbótum. Það getur þó verið erfiðleikum háð í hrossarækt þar sem sýnt hefur verið 

fram á að erfðafylgni eiginleika sem tengjast heilbrigði dýra, s.s. arfgengir sjúkdómar og 

frjósemi, getur haft neikvæða tengingu við aðra eiginleika þannig að þegar valið er fyrir  

heilbrigði versni aðrir eiginleikar um leið (Dubois o.fl., 2008). Einnig hefur verið sýnt fram 

á að í öðrum tegundum s.s. nautgripum getur verið neikvætt samband á milli tveggja eða 

fleiri eiginleika sem verið er að bæta, t.d. kjöt- og fituflokkunar (Wolfová o.fl., 1995). 

Almennt séð getur fylgni á milli eiginleika haft umtalsverð áhrif á vægi hvers þeirra, t.d. 

getur fæðingarþungi lamba og ending áa haft áhrif á hagfræðilegt vægi allra annarra 
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eiginleika (Wolfová o.fl., 2011). Getur þessi víxlverkun haft töluverð áhrif á erfðaframfarir 

og því er talið nauðsynlegt að taka tillit til hennar í kynbótum, þ.e. ákvarða vægi eiginleika 

með tilliti til hennar (Wolfová o.fl., 1995). 

 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar til að kanna áhrifaþætti á erfðaframfarir og hvaða þátta 

taka þarf tillit til við kynbætur. Mikilvægt er talið að vægi eiginleika í kynbótamati sé í 

stöðugri endurskoðun, m.a. vegna misjafnra markaðsaðstæðna (Wolfová o.fl., 1995). 

Einnig geta verið misjafnar væntingar til ræktunar sama hrossakyns eftir því hvaða 

notagildi verið er að sækjast eftir og hefur þeirri spurningu verið velt upp í ræktun 

varmblóðshrossa hvort hagkvæmt sé að hafa tvö ræktunarmarkmið eftir því hvort verið er 

að rækta hindrunarstökks- eða fimiæfingahross. Það getur hins vegar verið erfitt ef jöfn 

eftirspurn er eftir báðum tegundum hrossa og stærð stofns er takmörkuð (Koenen o.fl., 

2004). Rannsóknir hafa sýnt mismun á því hvort langt eða stutt kynslóðabil sé talið 

æskilegt. Rannsókn Langlois og Blouin (2004) sýndi fram á að öryggi kynbótamats í 

hrossum eykst eftir því sem aldur hrossa hækkar vegna meiri fjölda afkvæma, en rannsókn 

Dubois o.fl. (2008) sýndi hins vegar fram á ávinning í kynbótum við að minnka 

kynslóðabil, þar sem þá væru yngri hross virk í ræktun. Rannsókn Dubois o.fl. (2008) 

sýndi einnig fram á að ef hraðari erfðaframfarir eiga að nást þykir nauðsynlegt að 

úrvalsstyrkleiki hryssna til undaneldis sé skilvirkari, en oft er nokkur brestur þar á og þar 

með óæskilegar mæður valdar til undaneldis. Þetta samræmist að nokkru niðurstöðum 

rannsókna á öðrum búfjárkynjum en sýnt hefur verið fram á mæðraeiginleikar hafa áhrif á 

hagnað bæði í sauðfé og nautgripum, þó af öðrum toga séu (Fernándes-Perea & Jiménez, 

2004; Wolfová o.fl., 2011). Mikilvægt er talið að velja hross til undaneldis út frá 

keppnisárangri (Dubois o.fl., 2008) og út frá því taka tillit til hverrar einustu keppni sem 

hrossið tekur þátt í, frekar en líta á þátttöku í ákveðinni keppni sem einstakan atburð, þar 

sem það verður til þess að aðeins besti árangur er tekinn inn í kynbótamat (Langlois & 

Blouin, 2007). Þegar verið er að taka ákvarðanir um kynbótamat getur ýmislegt skekkt þá 

þætti sem lagðir eru til grundvallar kynbótamatinu, s.s. forval í dóm eða keppni (Langlois 

& Blouin, 2007; Elsa Albertsdóttir o.fl., 2007).  

2.5.  Hedónskar greiningar á hrossakynjum 

Hedónskar greiningar hafa verið gerðar á nokkrum erlendum hrossakynjum (Icken o.fl., 

2007; Quinn o.fl., 2006; Robbins & Kennedy, 2001; Taylor o.fl., 2006; Wilson & 

Rambaut, 2008; Parsons & Smith, 2008). Að jafnaði hefur samhengi lógarithma af verðum 
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og eiginleika verði metið í þessum rannsóknum, en með því er komið til móts við það að 

mörg föll í hagfræði, s.s. hagnaðarföll og hedónsk föll, eru að jafnaði talin ólínuleg (Icken 

o.fl., 2007; Quinn o.fl., 2006; Robbins & Kennedy, 2001; Taylor o.fl., 2006; Wilson & 

Rambaut, 2008; Parsons & Smith, 2008; Brascamp, Smith & Guy, 1985).  

 

Í þessum rannsóknum komu fram sterk áhrif af sölualdri á verð. Rannsókn Icken o.fl. 

(2007) á Hanoverian hrossakyninu sýndi að hross voru verðlögð hærra eftir því sem þau 

eltust. Þetta samræmist rannsóknum Robbins og Kennedy (2001) og Parsons og Smith 

(2008) á Thoroughbred hrossum og Taylor o.fl. (2006) á Quarter hrossum. Í rannsókn 

Taylor o.fl. (2006) virtist þó sem hærra söluverð vegna hærri aldurs væri fallandi, þ.e. 

áhrifin náðu hámarki við ákveðinn árafjölda en eftir hann hætti aukinn aldur smám saman 

að auka virði hrossa.  

 

Kyn hafði mikil áhrif á verð (Icken o.fl., 2007; Robbins & Kennedy, 2001; Taylor o.fl., 

2006; Parsons & Smith, 2008). Niðurstöður Icken o.fl. (2007) sýndu að stóðhestar voru 

verðlagðir hærra en bæði hryssur og geldingar, sem samræmist niðurstöðum Robbins og 

Kennedy (2001) og Parsons og Smith (2008). Niðurstöður Taylor o.fl. (2006) sýndu hins 

vegar að hryssur voru verðlagðar hærra en bæði stóðhestar og geldingar. Geldingar voru 

því alltaf verðminnstir en nokkur munur á því milli kynja hvort stóðhestar eða hryssur voru 

verðlögð hærra þó stóðhestar væru þar oftar verðmeiri.  

 

Góður keppnisárangur hafði mikil jákvæð áhrif á verð. Niðurstöður Robbins og Kennedy 

(2001) sýndu að góður keppnisárangur hrossanna sjálfra hafði jákvæð áhrif á verð og sömu 

niðurstöðu sýndu rannsóknir Quinn o.fl. (2006) á Irish Sport hrossum, Icken o.fl. (2007) og 

Taylor o.fl. (2006). Niðurstöður Robbins og Kennedy (2001) og Parsons og Smith (2008) 

sýndu fram á að góður keppnisárangur feðra hafði einnig töluverð jákvæð áhrif á verð. 

Sömu niðurstöðu sýndi rannsókn Wilson og Rambaut (2008) sem gerð var á Thoroughbred 

hrossum. Þá hafði góður keppnisárangur mæðra og systkina jákvæð áhrif á verð samkvæmt 

niðurstöðum Robbins og Kennedy (2001) og Parsons og Smith (2008).  

 

Sýnt hefur verið fram á að ættartafla og kynbótaeinkunn seldra hrossa og ættingja þeirra 

hafa áhrif á verð í erlendum hrossakynjum. Rannsókn Taylor o.fl. (2006) sýndi fram á 

jákvæð áhrif kynbótaeinkunnar seldra hrossa á verð og sömu niðurstöðu sýndi rannsókn 

Icken o.fl. (2007). Þá sýndi rannsókn Quinn o.fl. (2006) að kynbótaeinkunn foreldra hafði 
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jákvæð áhrif á verð. Niðurstöður Quinn o.fl. (2006) sýndu einnig jákvæð áhrif á verð af 

ættartöflu hrossa sem samræmist niðurstöðum Taylor o.fl. (2006) og Icken o.fl. (2007).  

 

Áhrif litar á söluverð hafa ekki mikið verið skoðuð en í rannsókn Icken o.fl. (2007) hafði 

misjafn litur áhrif á verð og marktæk áhrif af lit komu einnig fram í rannsókn Taylor o.fl. 

(2006).  Áhrif af aukinni stærð komu einungis fram í rannsókn Icken o.fl. (2007) og voru 

þau áhrif jákvæð. Ýmsir almennir eiginleikar höfðu áhrif á verð. Rannsókn Robbins og 

Kennedy (2001) sýndi fram á að áhrif á söluverð hrossa geta verið svæðisbundin. 

Rannsókn Wilson og Rambaut (2008) sýndi fram á að bæði þjálfun og umhverfi hrossanna 

höfðu marktæk áhrif á verð. Þá sýndi rannsókn Parsons og Smith (2008) að verð á 

folatollum getur haft marktæk áhrif á verð og rannsókn Icken o.fl. (2007) sýndi marktæk 

áhrif af misjöfnum uppboðsmörkuðum. Heilbrigði var einungis skoðað í rannsókn Icken 

o.fl. (2007) og hafði þar jákvæð áhrif á verð.  

2.6.  Aðrar tegundir hagfræðigreininga 

Þó hedónskar greiningar hafi verið nýttar víða við rannsóknir á áhrifaþáttum á verð 

(Robbins & Kennedy, 2001; Taylor o.fl., 2006; Steine o.fl, 2008; Quinn o.fl., 2006) eru til 

ýmsar fleiri aðferðir við að skilgreina þessi áhrif og út frá því nýta þau í kynbótum (Roosen 

o.fl., 2005). 

 

Fyrst ber að nefna mat á grundvelli líkans af búrekstri, þar sem áhrif á hagnað og kostnað 

af mismunandi framleiðslu eru metin. Þetta er hrein reikniaðferð sem tekur m.a. ekki tillit 

til þróunar markaðsaðstæðna. Þó aðferðin taki ekki mikið tillit til markaðsaðstæðna er hún 

mikið notuð í búfjárrækt. Kosturinn við þessa aðferð er að hún er einföld í framkvæmd og 

auðvelt að nálgast forsendur út frá bókhaldsskjölum. Ókosturinn við hana er hins vegar 

ósveigjanleiki. Aðferðin gerir ráð fyrir að aðföng séu nýtt í föstum stærðum ásamt því að 

gert er ráð fyrir að allt annað sem á sér stað á búinu hafi engin áhrif á ræktun þess kyns er 

um ræðir (Roosen o.fl., 2005).  

 

Mögulegt er að nýta hermilíkön til að reyna að meta áhrif af breytingum. Slík líkön meta 

fyrst og fremst hagnaðarvon af fjárfestingum. Slík líkön eru mjög flókin í framkvæmd þar 

sem nauðsynlegt er að gera ráð fyrir öllum aðstæðum sem geta átt sér stað (Roosen o.fl., 

2005).  
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Einnig er hægt er að gera greiningar út frá mældu vali með s.k.a samþættri greiningu 

(conjoint analysis), en í slíkum líkönum er gengið út frá raunverulegu vali raunverulegs 

fólks. Vandamálið við slíkar greiningar er að oft eru gögn þar að lútandi ekki til staðar.  Í 

slíkum líkönum er ekki tekið nægt tillit til sundurleitni vara. Þegar ekki eru til nein gögn 

um eftirspurn er hægt að nýta skilyrt verðmat (contingent valuation, CV). Með því að nýta 

þá aðferð þegar skortur er á gögnum er sömuleiðis hægt að meta hugsanleg áhrif nýrra 

tegunda á markaði. Aðferð þessi er því byggð á tilgátum um markaðsþróun en ekki 

raunverulegum gögnum. Samþætt greining (conjoint analysis) er, eins og hedónska líkanið, 

byggð á vali neytenda og miðar að því að skilgreina hegðun neytenda en tekur hins vegar 

ekki mikið tillit til vörunnar sjálfar (Roosen o.fl., 2005).  
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3. Efni og aðferðir 

3.1.  Gagnasöfnun 

Gögnum var safnað í samstarfi við Félag hrossabænda og átti gagnasöfnun sér stað 

veturinn 2009-2010. Í upphafi var bréf sent í bréfpósti til hrossaræktenda þar sem þeir voru 

beðnir um að taka þátt í verkefninu og var bréfsendingunni fylgt eftir með tölvupósti 

og/eða símtali. Við val á hrossaræktendum var reynt að horfa til allra þeirra sem hafa 

hrossarækt og sölu sem aðal atvinnugrein og í framhaldi af því var haft samband við 41 

hrossaræktanda. Af þeim 41 hrossaræktanda sem haft var samband við tóku 16 ræktendur 

þátt í verkefninu. Frá þeim hrossaræktanda sem átti flest hross í rannsókninni bárust 

upplýsingar um 33 hross en frá þeim sem fæst hross átti bárust upplýsingar um 1 hross. 

Yfirleitt var hrossafjöldi á bilinu 10-20 hross frá hverjum ræktanda.  

 

Þegar vilyrði hafði fengist frá hrossaræktendum fyrir að taka þátt í verkefninu voru sendir 

út staðlaðir spurningalistar til útfyllingar, einn fyrir hvert selt hross, þar sem 

hrossaræktendur skráðu ýmsar upplýsingar um seld hross á árunum 2006-2009. Við 

uppbyggingu spurningalista var fyrst og fremst horft til ræktunarmarkmiðs íslenska 

hestsins en jafnframt voru teknir með almennir eiginleikar hrossa s.s. aldur, kyn, litur, 

tamning og fleira. Spurningalistann má sjá í viðauka 1. Jafnframt voru sendar út 

leiðbeiningar til að aðstoða ræktendur við útfyllingu einstaklingsmatsins sem má sjá í 

viðauka 2. Gögn bárust inn um 237 hross sem voru seld á  fjögurra ára tímabili.  

3.2.  Skilgreiningar eiginleika á spurningalista 

Flokkunarbreytur voru notaðar við úrvinnslu eftirfarandi þátta: stóðhestur, hryssa, 

sölustaður, kynbótadómur, keppni og ótaminn. Breytan stóðhestur lýsir því hvort hestar 

voru geltir eða ekki og breytan hryssa lýsir því hvort um var að ræða hryssu eða hest. 

Breytan sölustaður lýsir því hvort hross voru seld innanlands eða til annarra landa og 

breytan keppni lýsir því hvort hross höfðu tekið þátt í keppni eða ekki. Þá lýsir breytan 

ótaminn því hvort hross voru tamin eða ótamin.  

 

Þeir eiginleikar sem voru metnir af ræktendum/seljendum voru fyrir hæfileika: tölt, brokk, 

skeið, fet, stökk, vilji/geðslag og fegurð í reið og fyrir sköpulag: höfuð, háls, herðar og 

bógar, bak og lend, samræmi, prúðleiki og stærð. Einnig voru fótagerð, réttleiki og hófar 

með á listanum innan sviga ef menn treystu sér til að fylla þá út. Fyrir hæfileika var 

jafnframt gefin einkunn fyrir ýmsa undireiginleika s.s. takt, svif, mýkt, skrefstærð, rými, 
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fótaburð og öryggi. Þessir undireiginleikar voru hins vegar ekki teknir með við greiningu 

gagna þar sem fylgni var of mikil við heildareinkunn. Allir þessir eiginleikar voru með 

einkunnaskala frá 1-5, þar sem 1 var lægsta einkunn en 5 hæsta einkunn. 

 

Þess ber að geta að einkunnagjafir er lúta að hæfileikum og sköpulagi hrossanna almennt 

eru byggðar á huglægu mati seljenda og því hljóta alltaf að koma fram einhver 

skölunaráhrif í því mati.  

3.3.  Val á eiginleikum (stepwise selection) 

Þegar verið er að skoða vörur þar sem er til staðar mikill fjöldi áhrifaþátta og mikill 

breytileiki í skilgreiningum á þeim, er eitt helsta vandamál rannsóknarinnar að ákvarða 

hvernig eiginleikar í hagfræðilíkön eru valdir (Robbins & Kennedy, 2001). Það sem háir 

greiningum á sundurleitum vörum eins og hrossum mest er að ekki er enn búið að finna 

upp sameiginlega aðferð til að verðmeta misjafna eiginleika hrossa og hrossakynja, vegna 

þess að engar rannsóknir gefa beint til kynna að neytendur velji einn eiginleika framar 

öðrum og af hverju. Það getur til dæmis verið augljóst að neytendur kjósi hross undan 

mæðrum sem gefa góð afkvæmi umfram önnur hross, en hins vegar er ekki eins skýrt hvers 

vegna neytendur myndu kjósa afkvæmi hryssna sem eiga léleg sýnd afkvæmi umfram 

afkvæmi hryssna sem eiga ósýnd afkvæmi. Því verður að finna einhverja nálgun á það 

hvernig eiginleikar eru valdir inn í slíkar greiningar (Robbins & Kennedy, 2001). Þegar 

verið er að vinna líkön með marga eðliseiginleika þar sem hverjum eiginleika er skipt upp í 

marga flokka, ásamt því að fylgni á milli eiginleika er mikil, geta eiginleikar í líkönum 

orðið mjög margir (Jabbar, 1997). Í slíkum tilvikum getur mat á áætluðu verði orðið óþjált 

og erfitt í túlkun (Jabbar, 1997). Þegar þannig aðstæður skapast er yfirleitt fyrst reynt að 

finna út hvort þeir eignleikar sem um ræðir hafa áhrif á verð eða ekki og að því loknu er 

reynt að finna út hversu mikil áhrif marktækra eiginleika eru á verð (Roosen o.fl., 2005). 

Yfirleitt eru niðurstöður slíkra rannsókna birtar án niðurstaðna grunnstiga í vali á 

eiginleikum til að koma í veg fyrir ofgnótt niðurstaðna (Robbins & Kennedy, 2001). Þessi 

aðferð er viðurkennd og hefur t.d. verið nýtt við hedónskar greiningar á erlendum 

hrossakynjum (Robbins & Kennedy, 2001; Taylor o.fl., 2006; Wilson & Rambaut, 2008; 

Parsons & Smith, 2008; Quinn o.fl., 2006) til að finna út hvaða eiginleikar eru taldir vera 

áhrifavaldar og þ.a.l. hvaða eiginleika rökrétt er að taka með í slík líkön (Parsons & Smith, 

2008). 
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Ákveðið var að notast við hedónska greiningu við mat á verðmyndun íslenskra hrossa (sjá 

kafla 2.3.). Þar sem ekki er hægt að taka alla eiginleika íslenska hrossastofnsins með í slíka 

greiningu er hætta á að rangir eiginleikar séu valdir í hedónska líkanið, sem gæti leitt til 

bjagaðrar niðurstöðu. Ef slík bjögun á sér stað getur það leitt til þess að mat á verðmæti 

eiginleika skekkist og jafnvel að áhrif komi fram af eiginleikum sem hafa í raun ekki áhrif. 

Til að komast hjá þessu vandamáli var stepwise selection notuð til að ákvarða þætti í 

lokalíkan: OLS greining var gerð í SAS
®
 (Statistical Analysis System) á öllum 

eiginleikum. Voru hrossin flokkuð niður í nokkra flokka en þeir voru eftirfarandi: öll hross, 

hross með kynbótadóm, hross sem voru ekki með kynbótadóm, verðflokkur 1 (0 kr.-

500.000 kr.), verðflokkur 2 (500.000 kr.-1.000.000 kr.), verðflokkur 3 (1.000.000 kr. - ∞). 

Var eiginleikum skipt upp í ræktunareiginleika annars vegar og almenna eiginleika hins 

vegar. Til ræktunareiginleika töldust tölt, brokk, skeið, stökk, fet, vilji, fegurð í reið, stærð, 

höfuð, háls/herðar/bógar, bak/lend, samræmi og prúðleiki. Til almennra eiginleika töldust 

kyn, sölualdur, sölustaður, hvort hross voru kynbótadæmd eða ekki, BLUP 

kynbótaeinkunn, kynbótadómseinkunn föður, kynbótadómseinkunn móður, 

kynbótadómseinkunn einstaklingsins, hvort hross var tamið eða ótamið, hvort hesturinn var 

alhliðahestur eða klárhestur með tölti og fjöldi mánaða í tamningu. Þetta var gert til að 

minnka áhrif fylgni á niðurstöðuna og reyna að finna alla eiginleika sem höfðu einhver 

áhrif. 

 

Út frá þessum greiningum var unnin tafla með öllum eiginleikum á x-ás og öllum flokkum 

á y-ás. Flokkunarbreyta var búin til þar sem eiginleikar fengu einkunnina 1 við hvern flokk 

sem þeir mældust marktækir í, en einkunnina 0 ef þeir voru ekki marktækir. Stepwise val 

má sjá í töflu 2. 
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 Tafla 2. Stepwise val á eiginleikum fyrir hedónska greiningu 
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  Tölt 0 0 0 0 0 0 

  Brokk 0 0 0 0 0 1 

  Skeið 1 0 1 0 1 0 

  Stökk 0 0 0 0 0 0 

  Fet 0 0 0 0 0 0 

  Stærð 0 0 0 0 1 0 

  Höfuð 0 0 0 0 0 0 

  Háls/herðar/bógar 0 0 0 0 1 0 

  Bak 0 0 0 0 0 0 

  Samraemi 0 0 0 0 0 0 

  Prúðleiki 0 0 0 0 0 0 

  Vilji/geðslag 1 0 1 0 0 0 

  Fegurð í reið 1 0 1 1 0 0 

  Hryssa 1 1 1 0 0 0 

  Stóðhestur 1 0 1 0 0 0 

  Sölualdur 0 0 1 0 0 0 

  Sölustaður 0 0 1 0 0 0 

  Kynbótadómur 1 0 0 0 1 0 

  BLUP kynbótaeinkunn 1 0 0 0 0 1 

  Kynbótadómseinkunn föður 0 0 0 0 0 0 

  Kynbótadómseinkunn móður 0 0 0 0 0 0 

  Kynbótadómseinkunn 0 1 0 0 0 0 

  Ótaminn 0 0 0 0 0 0 

  Alhliðahestur/klárhestur 1 0 1 0 0 0 

  Mánuðir í tamningu 0 1 1 0 0 0 

 

Þeir eiginleikar sem höfðu marktæk áhrif í einhverjum flokkanna voru teknir með í 

lokalíkan. Við notkun þessarar aðferðar voru allir eiginleikar sem höfðu einhver áhrif 

teknir með í lokalíkan, en þeir eiginleikar sem höfðu hvergi marktæk áhrif voru 

undanskildir. 

3.4. Lýsing á gagnasafni 

Í töflu 3 má sjá meðaltöl fyrir alla eiginleika.  
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Tafla 3. Meðaltöl og staðalfrávik eiginleika, utan flokkunarbreyta  

  Fjöldi mælinga Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 

Söluverð, ISK kr 237 

   

1.296.713         2.139.746        

Aldur við sölu, ár 237 5,62  2,64 0 16 

Kynbótaeinkunn 235 107,01 7,40 84 126 

Kynbótadómseinkunn föður 214 8,26 0,24 7,18 8,86 

Kynbótadómseinkunn móður 176 7,81 0,26 6,64 8,38 

Aðaleinkunn kynbótadóms 60 7,99 0,28 7,37 8,54 

Tölt 189 3,51 1,00 0 5 

Brokk 194 3,49 0,85 1 5 

Skeið 188 1,50 1,60 0 5 

Stökk 188 3,46 0,68 2 5 

Fet 188 3,36 0,84 1 5 

Höfuð 208 3,25 0,84 1 5 

Háls 208 3,69 0,78 2 5 

Bak 208 3,48 0,75 1 5 

Samræmi 207 3,28 0,80 1 5 

Prúðleiki 208 3,11 1,05 1 5 

Stærð 209 3,53 0,88 1 5 

Vilji 187 3,50 0,80 1 5 

Mánuðir í tamningu 175 14,52 12,03 1 60 

Fegurð í reið 235 3,53 0,75 1 5 

 

Munur á fjölda mælinga á milli eiginleika skýrist af því að misjafnt var eftir hrossum 

hversu nákvæm útfylling spurningalista var. Verð hrossanna liggur á mjög víðu bili sem 

skýrir hvers vegna staðalfrávik er hærra en meðalverð. Eins og sést er töluverður 

breytileiki í kynbótaeinkunn og sömuleiðis kynbótadómseinkunn. Kynbótadómseinkunn 

móður er lægri en fyrir feður. Tamningatími hrossa er mjög breytilegur, liggur frá 1 

mánuði upp í 60 mánuði. Flest hrossin eru hins vegar tamin í um 14,52 mánuði, eða rúmt 

ár. Mikill breytileiki var í sölualdri hrossa eins og sést á staðalfráviki aldurs við sölu en 

aldur við sölu var frá undir ársgömlum hrossum allt upp í 16 ár. Meðalaldur hrosssanna var 

5,62 ár. Einkunnir fyrir eiginleika liggja á svipuðu bili, utan tölt og skeið. 

 

Í töflu 4 má sjá meðaltöl fyrir kynbótaeinkunn,  
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Tafla 4. Meðaltöl og staðalfrávik kynbótamats 

217 hross         

  Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 

Kyn 0,54 0,50 0 1 

Sölualdur 5,47 2,59 0 16 

Aðaleinkunn 107 7,45 84 124 

Kostir 106 7,06 84 124 

Tölt 106 6,81 88 122 

Brokk 105 6,50 88 121 

Skeið 101 9,96 82 125 

Stökk 106 5,96 87 120 

Vilji og geðslag 106 6,67 88 122 

Fegurð í reið 108 7,59 88 129 

Fet 100 3,86 88 111 

Sköpulag 106 7,09 88 124 

Höfuð 103 5,65 88 120 

Háls 105 6,33 89 125 

Bak og lend 104 5,57 89 120 

Samræmi 104 6,13 88 118 

Fótagerð 100 5,79 83 115 

Réttleiki 100 4,79 89 118 

Hófar 103 6,42 87 118 

Prúðleiki 102 7,44 84 121 

 

Upplýsingar um kynbótamat 217 hross lágu fyrir. Kynbótamat aðaleinkunnar þessara 

hrossa var á mjög svipuðu bili, en meðaltal mats fyrir alla eiginleika var um eða yfir 100. 

Meðaleinkunn kynbótadóms þeirra hrossa var 7,99, lægsta einkunn 7,37 og hæsta einkunn 

8,54.  

3.5. Metið líkan verðlagsgreiningar  

Til að kanna áhrif eiginleika hrossa á verð þeirra var framkvæmt lóg-línulegt aðhvarf á 

gagnasafninu. Með því að nota lógarithma er túlkun hallastuðla breytt þannig að þeir mæli 

áhrif eiginleika á hlutfallslegt verð. Þetta er gert vegna þess mikla breytileika sem er í verði 

hrossa og jaðarverðum eiginleika. Gert er ráð fyrir að skekkjuleifin sé normaldreifð og 

jafndreifð og skoðað er  hvort samfylgni er til staðar í líkaninu eða ekki. 

 

Valdir eiginleikar út frá stepwise selection voru háls/herðar/bógar, brokk, skeið, 

vilji/geðslag, fegurð í reið, kyn, sölualdur, stærð, sölustaður, fjöldi mánaða í tamningu, 

kynbótaeinkunn og hvort hrossið var með kynbótadóm eða ekki. Jafnframt var ákveðið að 

taka tölt með þó það hafi ekki mælst marktækt, þar sem almennt er talið að það hafi áhrif á 
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hversu söluvænleg hross eru og vegna þess að það gildir hæst einstakra eiginleika í 

kynbótadómi. Þá voru búaáhrif tekin með í greininguna, til að leiðrétta fyrir hugsanlegum 

áhrifum af orðspori ræktenda.  

 

Hedónskt líkan rannsóknarinnar má út frá stepwise vali setja fram sem línulega jöfnu á 

eftirfarandi formi:  

Ln(p) =ΣαhDh + ΣβiZi+ u 

Ln(p) er  lógarithmískt söluverð hestsins. 

αh eru óþekkt áhrif af búi h. 

Dh er flokkunarbreyta sem segir til um hvort áhrif af búi h eru til staðar eða ekki.  

βi  er óþekktur stuðull fyrir eiginleikann i. 

Zi er mæling fyrir eiginleikann i.  

u er tilviljanakennd normaldreifð skekkja með meðaltal = 0 og dreifni = σ2.  

 

Þannig sýnir þessi jafna hedónskt aðhvarf að söluverði íslenskra hrossa, sem er fundið út 

með verðsamanburði misjafnra eiginleika. Út frá þessu er mögulegt að finna þá línu í 

gegnum gagnasafnið sem lýsir best sambandi óháðra og háðra breyta, í þessu tilfelli verðs 

og eiginleika. Niðurstöður sýna línulegan hallastuðul áhrifa hvers eiginleika fyrir sig, en 

hann má túlka sem hlutfallsleg áhrif á verð.   

3.6. Metið líkan hagfræðigreiningar 

Til að hægt sé að vega metið kynbótagildi fyrir fleiri en einn eiginleika saman í eina 

heildareinkunn þarf hlutfallslegt vægi hvers eiginleika að liggja fyrir og hefur hver 

eiginleiki því sinn vægisstuðul í kynbótaeinkunn. Í þessari rannsókn var hedónskt líkan 

notað til að greina mismunandi verðmæti eiginleika.  Gert er ráð fyrir að skekkjuleifin sé 

normaldreifð og jafndreifð og skoðað er  hvort samfylgni er til staðar í líkaninu eða ekki.  

 

Vægi hagfræðistuðla var skoðað út frá öllum eiginleikum sem skoðaðir eru í kynbótadómi, 

utan þá eiginleika sem ekki eru reiknaðir fylgnistuðlar fyrir en þeir eru fet og prúðleiki. Þar 

sem gengið er út frá því að verð ákvarðist af misjöfnum eiginleikum hrossa og 

kynbótaeinkunn hrossa ákvarðast af mörgum eiginleikum (17 eiginleikum) er hægt að nýta 

hedónska greiningu til að finna út hvert vægi eiginleika á að vera út frá hagfræðilegum 



31 

forsendum með því að lýsa áhrifum kynbótagilda á lógarithmískt verð. Til þess var notuð 

eftirfarandi jafna: 

Ln(p) = ΣαhDh + Σβi(BLUPeinkunn)i+ u 

Ln(p) er lógarithmískt söluverð hestsins.  

αh eru óþekkt áhrif af búi h.  

Dh er flokkunarbreyta sem segir til um hvort áhrif af viðkomandi búi eru til staðar 

eða ekki.   

βi er óþekktur stuðull fyrir eiginleikann i.  

BLUPeinkunni er mæling fyrir eiginleikann i.  

u er tilviljanakennd normaldreifð skekkja með meðaltal = 0 og dreifni = σ2.  

Til að umreikna metna hagfræðistuðla yfir í vægi í aðaleinkunn kynbótamats með tilliti til 

arfgengis, breytileika og innbyrðis fylgni í erfðum og svipfari, var notast við eftirfarandi 

jöfnu: 

b = P
-1

Ga 

b er vektor fyrir vægi kynbótamats.  

P er fylki fyrir samdreifni svipfars.  

G er fylki fyrir samdreifni erfða.  

a er vektor hagfræðilegs gildis hvers eiginleika út frá hedónskri greiningu á 

kynbótamati.  

Við úrvinnslu þessarar rannsóknar var notast við útreikninga á fylgnistuðlum erfða og 

umhverfis fyrir eiginleika kynbótadóms (Þorvaldur Árnason, 2004). Útreikningar þessir 

voru gerðir í töflureikninum Excel
®
. Vegna þess að eiginleikarnir fet og prúðleiki eru taldir 

tiltölulega óskyldir öðrum eiginleikum er ekki til fylgniútreikningur fyrir þá eiginleika og 

eru þessir eiginleikar meðhöndlaðir sem stakir eiginleikar í núverandi mati á kynbótagildi.  

3.7.  Tölfræðilegar aðferðir og líkön 

Undirbúningur gagna fyrir úrvinnslu var gerður í töflureikninum Excel
®
 og tölfræði-

forritinu SAS
®
 (Statistical Analysis System). Hedónsk greining var gerð í tölfræðiforritinu 

SAS
®
 með aðferðunum PROC REG og PROC GLM. Hedónsk greining á kynbótamati sem 

grunnur að mati á hagfræðilegu vægi var gerð í SAS
®
 og leiðrétting fyrir fylgni á milli 

eiginleika var gerð í Excel
®
. Marktektarútreikningar á hagfræðilegum vægjum voru gerðir í 

SAS
®
. 
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Við greiningu gagna var venjuleg aðferð minnstu kvaðrata (Ordinary least-squares 

greining, OLS)  notuð en hún gerir það mögulegt að meta gildi óþekktra stika í línulegu 

líkani. Í slíkum rannsóknum er ekki hægt að mæla áhrif eiginleika á öll seld hross heldur 

eingöngu úrtak og jafnframt er alltaf einhver hluti af líkaninu sem ekki er hægt að skýra, 

hvort sem það er vegna eiginleika sem ekki eru teknir með eða hvort til staðar eru áhrif 

sem ekki er hægt að skýra. Því verður til skekkjuleif, u, sem er sá hluti líkansins sem er 

tilviljanakenndur, eða slembinn (stochastic). Í greiningum sem þessari er gengið út frá því 

að skekkjuleifin sé normaldreifð með meðaltalið 0 og jafndreifin með dreifnina Σ
2
.  Ef 

dreifnin er fasti má skekkjuleifin ekki vera misdreifin og því þarf að gera prófanir á 

þessum eiginleikum hennar.  

 

Prófað var fyrir misdreifni með Whites prófi, Einnig var prófað fyrir normaldreifingu 

skekkjuleifar en til þess var notað Kolmogorov-Smirnov próf. Fyrir samdreifni var prófað 

með ástandsstuðli (condition factor). Þetta er einnig hægt að meta fyrir einstakar breytur 

með dreifni mögnun (variance inflation factor – Vif). Þá var Ramsey reset próf notað til að 

kanna hvort tölfræðilíkanið væri rangt skilgreint. R-square sýnir það hlutfall breytileika í 

verði sem líkanið skýrir. Leiðrétt var fyrir búaáhrifum með svonefndri fixed effect aðferð.  
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4. Niðurstöður 

4.1. Niðurstöður verðlagsgreiningar 

Í töflu 5 má sjá fylgni á milli einkunnagjafar hrossaræktenda og einkunnagjafar í 

kynbótadómi. Fylgniútreikningur þessi var gerður á 56 hrossum sem sýnd höfðu verið í 

kynbótadómi, til að kanna hvort einkunnagjöf seljenda samræmdist einkunnagjöf í 

kynbótadómi og til að sjá hvort seljendur mætu eiginleika á svipaðan hátt. 

Tafla 5. Fylgni milli einkunnagjafar hrossaræktenda  

og kynbótadóma í flokki kynbótahrossa, 56 hross  

  Fylgni Marktækni  

Tölt 62% ****  

Brokk 60% ****  

Skeið 89% ****  

Stökk  57% ****  

Fet 39% ***  

Höfuð  54% ****  

Háls og herðar 73% ****  

Bak 63% ****  

Samræmi 70% ****  

Prúðleiki 69% ****  

Vilji og geðslag 50% ****  

***Marktækt við 1%    

****Marktækt við 0,1%    

 

Fylgni á milli allra eiginleika var hámarktæk. 

 

Við greiningar á verðmyndun hrossa var metið líkan verðlagsgreiningar notað (sjá kafla 

3.3).  

Nánari niðurstöður í viðauka 3 eru birtar sem línuleg áhrif eiginleika á verð. Þessi áhrif má 

einnig líta á sem hlutfallsleg, þ.e. hlutfallslega hækkun á verði við breytingu á einkunn um 

1. Þar með, ef tekið er dæmi úr töflu V1 myndi hækkun einkunnar á brokki um 1 þýða 

hlutfallslega hækkun á verði um 0,2245 eða 22,45%. Þar með væri hægt að segja að ef 

einkunn fyrir brokk ákveðins hross hækkaði um einn heilan (t.d. úr 3 í 4, sjá viðauka 3) 

myndi verð þess hækka um 22,45%. Í öllum töflum viðauka 3 utan töflu V12, V13 og V15 

er notast við einkunnir sem seljendur mátu sjálfir. Í töflum V12 og V13 er hins vegar 

notast við einkunnir úr kynbótadómi og í töflu V15 er notast við kynbótamat. 
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Hrossunum var skipt upp í 3 verðflokka. Í verðflokki 1 voru hross seld á lægra verði en 

500.000 kr., í verðflokki 2 voru hross sem seldust á verðbilin frá 500.000 að 1.000.000 kr. 

og í verðflokki 3 voru hross sem seld voru á hærra verði en 1.000.000 kr. Fjöldi í hverjum 

flokki kemur fram í töflum í viðauka 3. Sömuleiðis var hrossum skipt upp eftir því hvort 

þau voru stóðhestar, hryssur eða geldingar og hvort þau voru seld innanlands eða til 

annarra landa. 

Í töflu 6 sést samanburður á milli flokka á þeim eiginleikum sem teknir voru með í 

greininguna.
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Tafla 6. Samanburður á milli flokka 

  
Tamin 

hross Stóðhestar Hryssur Geldingar 

Selt 

innanl. Selt erl. 

Sýnd 

hross 

Ósýnd 

hross Verðfl. 1 Verðfl. 2 Verðfl. 3 

Ótamin 

hross 

  169 hross 21 hross 82 hross 66 hross 77 hross 92 hross 54 hross 115 hross 55 hross 55 hross 59 hross 37 hross 

R
2
 80,61% 99,96% 77,03% 70,50% 82,16% 87,79% 82,27% 72,07% 57,84% 64,58% 85,53% 56,97% 

Búaáhrif  * * *   * *   * * *   * * *   * * *   * * *   * * *   * * *   * * *   * * *   * * *   * * *  

Tölt  ( + ) ( - ) ( + ) ( - ) ( + ) ( + ) ( - ) ( + ) ( + ) ( - ) ( + )  

Brokk  + + + ( + ) + ( + ) ( + )  + + +  + ( + ) ( + ) ( + )  + +   

Skeið ( + ) ( - ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( - ) ( + ) ( + ) ( + ) ( - )  

Vilji og geðslag  + +  ( + )  + +  ( + ) + + + + ( - ) ( - ) ( + )  

Fegurð í reið ( + ) ( + ) ( - )  + +  ( - ) ( - ) ( - ) + ( + ) ( + ) -  

Háls  + +  ( + ) ( + ) ( + ) ( - )  + + +   + +  ( + ) ( + ) ( - )  + + +   

Stærð ( + ) ( - ) ( + ) ( + ) ( + ) ( - ) ( - ) ( + ) ( + ) ( - ) ( - )  

Hryssa ( + )    ( - ) ( + )  - - -  ( + ) ( - ) ( + ) ( + ) ( + ) 

Stóðhestur  + + +     + +   + +    + +     + +  ( + ) 

Aldur við sölu ( - ) ( + ) ( - ) ( + ) ( + ) ( - ) + - ( - ) ( - ) ( + ) ( - ) 

Sölustaður ( - ) ( - ) ( - ) ( - )   ( - ) ( - ) ( + ) + ( - ) ( - ) 

Kynbótaeinkunn  + +  ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) + ( + ) + ( + ) ( + )  +  ( + ) 

Kynbótadómur ( + ) ( + ) ( + )  ( + ) ( - )   ( - ) ( - ) ( + )  

Mánuðir í tamningu ( + ) ( - ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( - ) ( + ) ( - ) ( + ) ( - )  

Kynbótadómseinkunn föður            + 

Kynbótadómseinkunn móður                       ( + ) 

(+/-) ómarktækt             

 + jákvæð áhrif við 5%, - neikvæð áhrif við 5%           

 + + jákvæð áhrif við 1%, - - neikvæð áhrif við 1%           

 + + + jákvæð áhrif við 0,1%, - - - neikvæð áhrif við 0,1%           

 * * marktæk áhrif við 1%             

 * * * marktæk áhrif við 0,1%             
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Líkanið skýrir töluverðan hluta af breytileika í verðmyndun hrossa (R
2
 = 56,97% - 99,96%). 

Búaáhrif höfðu mest áhrif og voru marktæk í öllum flokkum. Brokk, vilji og geðslag, háls, 

kynbótaeinkunn og stóðhestar sýndu töluverða jákvæða marktækni. Hlutfallsleg áhrif brokks á 

verð voru jákvæð frá 22,5% í flokki taminna hrossa til 39,8% í flokki sýndra hrossa. 

Hlutfallsleg áhrif vilja og geðslags voru jákvæð frá 16,0% í flokki ósýndra hrossa til 53,5% í 

flokki sýndra hrossa. Hlutfallsleg áhrif af eiginleikanum hálsi voru jákvæð frá 20,2% í flokki 

taminna hrossa til 61,2% í flokki sýndra hrossa. Kynbótaeinkunn sýndi jákvæð hlutfallsleg 

áhrif frá 1,6% í flokki ósýndra hrossa til 2,7% í verðflokki 3. Hlutfallsleg áhrif stóðhesta voru 

jákvæð frá 83,6% í hrossum seldum erlendis til 114,2% í hrossum seldum innanlands. Fegurð 

í reið sýndi jákvætt marktæk áhrif í tveimur flokkum og neikvæða marktækni í einum. 

Hlutfallsleg jákvæð áhrif voru frá 19,0% í flokki ósýndra hrossa til 38,7% í flokki geldinga. 

Neikvæð áhrif voru 31,6% í verðflokki 3. Hryssur sýndu marktækt neikvæð áhrif í einum 

flokki og voru þau 135,2% í flokki sýndra hrossa. Aldur við sölu sýndi marktækt jákvæð áhrif 

upp á 20,3% í flokki sýndra hrossa og marktækt neikvæð upp á 8,1% í flokki ósýndra hrossa. 

Sölustaður sýndi marktækt jákvæð áhrif í einum flokki á þá leið að hross seld innanlands voru 

dýrari, og voru það 19,3% í verðflokki 2. Kynbótadómseinkunn föður og móður var eingöngu 

skoðuð í flokki ótaminna hrossa og þar sýndi einkunn föður marktækt jákvæð áhrif upp á 

222,0% en einkunn móður var ekki marktæk. Tölt, skeið, stærð, kynbótadómur og mánuðir í 

tamningu höfðu ekki marktæk áhrif í neinum flokki. Greining á heildareinkunnum sýndra 

hrossa fyrir hæfileika og sköpulag sýndi að hæfileikaeinkunn hafði marktækt jákvæð áhrif um 

150,8% en sköpulag hafði ekki marktæk áhrif. Við greiningu á öllum eiginleikum sem 

dæmdir eru í kynbótadómi kom í ljós að búaáhrif höfðu ein marktæk áhrif.  

 

Í töflu 7 má sjá samanburð á tölfræðiprófum á milli flokka.
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Tafla 7. Samanburður tölfræðiprófana á milli flokka 

  
Tamin 

hross Stóðhestar Hryssur Geldingar 

Selt 

innanl. Selt erl. 

Sýnd 

hross 

Ósýnd 

hross Verðfl. 1 Verðfl. 2 Verðfl. 3 

Ótamin 

hross 

  169 hross 21 hross 82 hross 66 hross 77 hross 92 hross 54 hross 115 hross 55 hross 55 hross 59 hross 37 hross 

Collinearity diagnostics próf 105,04 3.662.772 3.575.251 3.360.344 3.575.619 3.454.251 3.691.035 3.400.453 3.383.886 3.516.388 3.609.957 2.684.667 

Whites próf p = 0,61 p = 0,92 p = 0,87 p = 0,93 p = 0,89 p = 0,67 p = 0,72 p = 0,76 p = 0,79 p = 0,69 p = 0,75 p = 0,57 

Kolmogorov-Smirnov próf p = 0,07 p = 0,13 p = >0,15 p = >0,15 p = >0,15 p = >0,15 p = >0,15 p = >0,15 p = >0,15 p = >0,15 p = >0,15 p = >0,15 

Ramsey reset próf p = 0,46 - p = 0,84 p = 0,16 p = 0,62 p = 0,009** p = 0,54 p = 0,95 p = 0,05* p = 0,99 p = 0,32 p = 0,15 

Vif - Búaáhrif - - - - - - - - - - - - 

Vif - Tölt  2,47 455,81 2,61 3,48 4,59 3,35 4,56 2,78 6,18 3,92 4,39 - 

Vif - Brokk 1,88 86,33 1,98 2,07 2,33 2,33 3,04 1,76 2,52 2,57 3,62 - 

Vif - Skeið 1,91 243,39 2,17 2,60 3,07 2,36 2,31 1,83 2,17 3,31 2,61 - 

Vif - Vilji og geðslag 2,37 764,95 3,11 2,54 2,62 3,53 4,78 2,31 5,41 2,60 4,03 - 

Vif - Fegurð í reið 2,81 2835,92 3,89 2,86 3,77 3,27 5,20 2,47 2,22 3,58 4,96 - 

Vif - Háls 1,88 1047,07 2,76 2,06 2,41 2,02 3,01 1,93 2,80 5,73 2,27 - 

Vif - Stærð 1,86 104,57 2,17 2,25 3,32 1,69 3,63 1,96 4,16 4,80 1,83 - 

Vif - Hryssa 1,83 - - - 2,74 2,12 4,05 1,37 1,76 3,62 8,14 3,84 

Vif - Stóðhestur 2,34 - - - 2,83 3,58 - 1,47 - - 9,22 5,05 

Vif - Aldur við sölu 2,48 1503,60 2,31 4,28 4,10 3,26 4,40 3,99 4,56 5,67 5,03 4,00 

Vif - Sölustaður 1,27 1095,86 1,53 1,56 - - 1,70 1,47 2,41 2,93 1,71 1,73 

Vif - BLUP einkunn 2,45 1227,12 3,09 2,58 4,34 2,67 3,75 2,44 4,23 2,70 2,04 2,50 

Vif - Kynbótadómur 3,01 146,71 3,06 - 4,50 3,23 - - 3,14 4,15 4,12 - 

Vif - Mánuðir í tamningu 2,70 1199,78 2,71 4,71 4,30 3,55 6,63 3,65 5,63 6,35 4,55 - 

Vif - Kynbótadómseinkunn 

föður - - - - - - - - - - - 2,60 

Vif - Kynbótadómseinkunn 

móður - - - - - - - - - - - 2,82 

- ekki gefið upp fyrir viðkomandi flokk            

* marktæk áhrif við 5%             

 * * marktæk áhrif við 1%             
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Collinearity diagnostics próf, sem er notað til að prófa fyrir fylgni með condition factor 

(ástandsstuðli), sýnir fylgni ef niðurstaða þess er yfir 10 og mikla fylgni ef niðurstaða þess er yfir 

100. Út frá prófinu má sjá að allir flokkar sýndu samfylgni. Þetta er einnig hægt að meta fyrir 

einstakar breytur með variance inflation factor – Vif (dreifnimögnun) sem sýnir fylgnistuðla 

hvers eiginleika fyrir sig, en þar er samfylgni til staðar ef útkoman er yfir 5. Áhrif af fylgni komu 

ekki eins skýrt fram í Vif prófi, en voru þó til staðar í sumum tilfellum. Eins og sést á Whites 

prófi var misdreifni ekki til staðar. Út frá Kolmogoriv-Smirnov prófi sést að allir flokkar sýndu 

normaldreifni. Flokkurinn breyting á verði kynbótahrossa við hækkun á hæfileikum og sköpulagi 

um 1, sýndi ekki normaldreifni en það má sjá nánar í viðauka 3, töflu V12. Þá sýndi Ramsey 

reset próf vísbendingar um að líkönin fyrir verðflokk 1 og hross seld erlendis gætu verið rangt 

skilgreind að einhverju leyti, en þar sem sú niðurstaða kom ekki fram í fleiri flokkum var 

ákveðið að ekki væri ástæða til að breyta líkaninu.                            
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4.2. Niðurstöður hagfræðigreiningar 

Í þessari greiningu var notast við metið líkan hagfræðilegs vægis (sjá kafla 3.4).  

BLUP einkunn var notuð til að finna út hvort núverandi vægi eiginleika í kynbótamati stangaðist 

á við hagfræðilegt gildi þeirra og hvaða eiginleikar það eru sem hafa mest áhrif á verð. Þannig 

var fundið út hvort núverandi vægi eiginleika í kynbótamati samræmdist verðmæti þeirra eða 

hvort hagfræðilegt kynbótavægi gæfi vísbendingar um að aðrir eiginleikar en þeir sem hæst 

metnir eru í kynbótamati í dag væru verðmætastir. Því voru núverandi vægi og hagfræðilegt vægi 

borin saman og niðurstöðu þeirra greininga, ásamt marktækni, má sjá í töflu 7.  

Tafla 8. Samanburður á núverandi vægi og hagfræðilegu vægi eiginleika 

217 hross    

  Núverandi kynbótavægi Hagfræðilegt kynbótavægi P-gildi 

Höfuð 3,0% 17,1% 0,1961 

Háls, herðar og bógar 10,0% 5,5% 0,5795 

Bak og lend 3,0% 5,8% 0,552 

Samræmi 7,5% 0,0% 0,0133* 

Fótagerð 6,0% 0,0% 0,0049* 

Réttleiki 3,0% 3,2% 0,8536 

Hófar 6,0% 7,0% 0,9429 

Tölt 15,0% 0,0% 0,1739 

Brokk 7,5% 30,3% 0,1191 

Skeið 9,0% 12,5% 0,9986 

Stökk 4,5% 19,0% 0,214 

Fegurð í reið 10,0% 0,0% 0,3881 

Vilji og geðslag 12,5% 28,7% 0,826 

Aðaleinkunn hæfileika 56,0% 83,4% 0,1156 

Aðaleinkunn sköpulags 38,5% 11,6% 0,0139* 

Aðaleinkunn 95,0% 95,0% 0,0005* 

*marktækur munur fyrir viðkomandi eiginleika   

 

Marktækur munur kom fram á fótagerð og samræmi, ásamt því að munur á hagfræðilegu og 

núverandi gildi sköpulags var marktækur. Þá sýnir marktækur munur á aðaleinkunn að sú 

samsetning aðaleinkunnar sem notuð er í dag er marktækt frábrugðin þeirri samsetningu 

aðaleinkunnar sem rannsóknin sýndi fram á að gæfi mest hagkvæmni. Aðaleinkunn kynbótamats 

sýnir vægi upp á 95% en ekki 100%. Þessi munur kemur til af því að eiginleikana prúðleika og 

fet vantar inn í greininguna, en erfða- og svipfarsfylgni hefur ekki verið metin fyrir þessa 
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eiginleika þar sem þeir eru metnir sem stakir eiginleikar. Þar með var ekki hægt að taka með í 

lokagreiningu erfða- og svipfarsfylgni þessara eiginleika við aðra eiginleika.  
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5. Umræður  

5.1. Umfang og áreiðanleiki gagna 

Það sem háir gagnasafninu er hversu illa gekk að fá gögn í verkefnið og því hefur það þann galla 

að vera lítið. Miðað við áætlaðan fjölda þeirra hrossa sem skipta um eigendur ár hvert (Ásta 

Möller o.fl., 2009; Hagstofa Íslands, á.á.) er fjöldi hrossa í gagnasafninu um 0,7% af seldum 

hrossum á því tímabili sem rannsóknin náði yfir. Smæð gagnasafnsins getur haft þau áhrif að 

eiginleikar sem hafa ekki mikil áhrif á söluverð, þó einhver séu, mælist ekki með marktæk áhrif. 

Jafnframt var ekki mögulegt að taka eiginleikann lit með í greininguna, þar sem litaafbrigði 

íslenskra hrossa eru svo mörg. Þá fengust ekki inn upplýsingar um mörg hross með 

keppnisárangur, ásamt því að ekki var hægt að meta áhrif af heilbrigðisvottorði frá dýralækni. 

Því er ljóst að eiginleikar sem hefði verið nauðsynlegt að meta, voru ekki teknir með í 

greininguna. Hins vegar má segja að gögnin endurspegli að nokkuð góðu leyti markaðinn þar 

sem hrossaræktendur voru þónokkrir og væntanlega með misjafnar áherslur í sinni ræktun. 

Sömuleiðis átti enginn hrossaræktandi afgerandi stóran hluta af gagnasafninu, en flestu voru 

hrossin 33 frá einum bæ. Gagnasafnið ætti því að gefa grófa mynd af því hverjir helstu 

áhrifavaldar á söluverð hrossa eru. Þar sem líkanið sýndi ekki merki um að vera rangt skilgreint í 

tölfræðiprófunum má leiða að því líkum að eiginleikar sem sýndu marktæk áhrif hafi töluverð 

áhrif á söluverð hrossa.  

 

Þessi rannsókn er sú fyrsta sinnar tegundar hér á landi og er því mögulegt að þessi rannsókn 

verði til þess að hrossaræktendur verði jákvæðari og áhugasamari um þátttöku í frekari 

rannsóknum á viðfangsefninu. Nánast ómögulegt má þó telja að fá inn í rannsókn sem þessa 

gögn um öll seld hross á ákveðnu tímabili, enda ljóst að listi yfir seljendur hrossa getur seint 

orðið tæmandi, en þó ætti að vera mögulegt að fá upplýsingar um fleiri hross í 

framtíðarrannsóknum.  

5.2. Umræður verðlagsgreiningar 

Í töflu 5 má sjá fylgni á milli einkunnargjafar hrossaræktenda og kynbótadómara, en hún var 

skoðuð til að sjá hvort mat seljenda á eiginleikum væri svipað og mat kynbótadómara á sömu 

eiginleikum. Fylgni var yfir 50% fyrir alla eiginleika sem skoðaðir voru á báðum skölum nema 

fets og vilja/geðslags og marktæk fyrir alla eiginleika. Þó ber að nefna að tiltölulega litla fylgni 
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þarf til að hún mælist marktæk. Þessi tafla gefur hins vegar vísbendingar um að hrossaræktendur 

hafi unnið eftir sömu grundvallarviðmiðum á einkunnagjöf og kynbótadómarar, nema kannski 

helst hvað varðar þá eiginleika er mældust með minnsta fylgni. 

 

Sú staðreynd að íslenskir hrossaræktendur virðast eins og ræktendur erlendis leggja meiri áherslu 

á þætti sem tengjast hestinum sjálfum s.s. ræktun, tamningar og þjálfun en arðsemi í rekstri búa 

sinna (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2011), ásamt því að upplýsingar um hestamennsku og áhrifaþætti 

á hana eru mjög takmarkaðar, bendir til að mun fleiri og ítarlegri rannsóknir á hestamennsku á 

Íslandi séu nauðsynlegar (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2011). Mikilvægt er fyrir greinina í heild í 

fyrsta lagi að skoða hvaða eiginleikar eru verðlagðir hæst og svo út frá því hvernig hægt er að 

nýta þær upplýsingar í kynbótastarfi í íslenskri hrossarækt.  

 

Það vakti athygli við verðlagsgreiningar á gögnum hve fáir þættir höfðu marktæk áhrif á verð. Á 

því geta verið ýmsar skýringar. Í fyrsta lagi getur verið um fylgni á milli eiginleika að ræða sem 

gerir það að verkum að erfitt er að meta áhrif einstakra þátta. Þá kemur einnig til greina að 

eiginleikarnir hafi verið rangt skilgreindir og að of fá hross liggi til grundvallar greiningum. Að 

auki getur skýringin á því af hverju þessir eiginleikar höfðu ekki áhrif á verðlag, einfaldlega 

verið sú að kaupendur horfa ekki til þessara eiginleika þegar þeir kaupa hross.  

 

Keppnisárangur var ekki tekinn með í greininguna þar sem ekki nógu mörg hross úrtaksins voru 

með keppnisárangur að baki. Hlýðniæfingar, viðkvæmni, þjálni, sjónhræðsla, spenna, 

taugastyrkur og umgengnisgeðslag voru  jafnframt talin endurspeglast í einkunn fyrir vilja og 

geðslag, þannig að sú einkunn var höfð til grundvallar fyrir alla þessa undirflokka. Þá var litur 

ekki tekinn með í greininguna, þar sem svo mörg litaafbrigði eru til í íslenska hrossastofninum að 

ógerlegt hefði verið að taka þau öll með í greiningu með svo litlu úrtaki. Við úrvinnslu gagna 

kom í ljós að menn voru ekki tilbúnir til að fylla út eiginleikana fótagerð, réttleika og hófa ásamt 

því að útfylling einkunna fyrir aðra sköpulagseiginleika var mjög stopul og því var ekki 

mögulegt að taka þá með í greininguna.  

 

Ákveðið var, ef í ljós kæmi að einhver undirflokkur greiningarinnar virtist lúta öðrum lögmálum 

en hinn almenni hópur hrossa, þ.e. að verð þess hóps stjórnaðist af áberandi öðrum þáttum en 
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annarra hópa, yrði nauðsynlegt að taka þann hóp út úr heildargreiningu. Var ákveðið að sá hópur 

yrði meðhöndlaður sérstaklega og tekinn fyrir í sérgreiningu og þar með sleppt út úr öðrum 

flokkum. Varð niðurstaðan sú að ótamin hross voru skoðuð sérstaklega, þar sem ljóst er að 

erfiðara er að meta hæfileika og sköpulag ótaminna og ófullburða hrossa.  

5.2.1. Búaáhrif 

Áhrif búa á verð voru hámarktæk í öllum flokkum og verður sú niðurstaða að teljast nokkuð 

afgerandi þar sem ekkert búanna átti afgerandi stóran hluta af hrossunum í rannsókninni. Í 

grunnkenningu hedónskra greininga er yfirleitt gert ráð fyrir að þegar tvö eða fleiri eintök vöru 

sem eru með sömu eða sambærilega eiginleika eru á markaði, horfi neytandi yfirleitt í vali sínu 

til verðs en ekki þess hver framleiðandi hennar er, þó á því geti verið undantekningar (Rosen, 

1974). Ekki er auðvelt að álykta út frá þessari rannsókn hvaða ástæður liggja að baki þessum 

miklu búaáhrifum þar sem ekki var mögulegt að kanna í þessari rannsókn áhrif gæða tamningar 

og þjálfunar, uppeldis hrossa og fleiri atriða á sölu hrossa. Þó er sennilegt að skýringin sé að 

einhverju leyti orðspor búanna, þ.e. að sum bú hafi náð að auglýsa sig betur upp en önnur t.d. 

með ræktun og geti því verðlagt sín hross hærra en önnur bú. Þá má telja líklegt að árangur þeirra 

hrossa sem kennd eru við hvert bú á keppnisvellinum hafi áhrif á verðlagningu annarra hrossa af 

búinu. Því til stuðnings má benda á hversu mikið áhugi og þátttaka í keppnum hefur aukist hin 

síðari ár (Ingimar Sveinsson, 2010) og að keppnis- og kynbótahross eru talin verðmætasti hluti 

hrossastofnsins (Elsa Albertsdóttir o.fl., 2008). Þar með má gera ráð fyrir að kaupendur hafi í 

huga, við kaup á hrossum, hvort þau séu vænleg til árangurs í keppni og/eða kynbótum. Einnig 

getur komið til að uppeldi hrossa sé betra á sumum búum en öðrum ásamt því að mismunur á 

gæðum tamningar og þjálfunar hrossa á misjöfnum búum getur haft áhrif á það hversu vel hross 

seljast. Einnig getur verið að neytendur líti á uppruna frá ákveðnum búum sem ákveðinn 

gæðastimpil þar sem í hrossum frá því búi sé kaupandinn að fá þá eiginleika sem hann sækist 

eftir. Þannig má segja að áhrif eiginleika fléttist inn í niðurstöðuna af þessum eiginleika. 

Jafnframt má ímynda sér að lélegum hrossum frá þessum búum sé slátrað fremur en að þau séu 

boðin til sölu. Út frá þessum miklu búaáhrifum má þó áætla að mikilvægt sé fyrir 

hrossaræktendur að huga vel að orðspori sínu og markaðsstarfi ásamt fleiri þáttum er snúa að 

búrekstri þeirra s.s. tamninga- og þjálfunaratriðum og fleiri eiginleikum, þar sem það gefur 

möguleika á hærra söluverði og getur þannig bætt afkomu rekstursins. 
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5.2.2.  Almennir eiginleikar 

Kyn hafði áhrif í flokki taminna hrossa, hrossa sem seld voru innanlands og erlendis, flokki 

sýndra hrossa og ósýndra hrossa og verðflokki 3. Nánari niðurstöður má skoða í töflum V1, V2, 

V3, V7, V8 og V11 í viðauka 3. Kynið hafði áhrif á þá leið að stóðhestar voru verðlagðir töluvert 

hærra en hryssur og geldingar, en marktæk áhrif á milli hryssna og geldinga komu ekki fram. 

Þetta samræmist rannsókn Icken, Bennewitz & Kalm (2007) á Hanoverian kyninu þar sem 

stóðhestar voru verðlagðir hærra en hryssur og geldingar, en er hins vegar öfugt við rannsókn 

Taylor o.fl. frá árinu 2006  á Thoroughbred kyninu þar sem hryssur voru metnar hærra en bæði 

stóðhestar og geldingar. Þarna virðist því koma fram óútskýrður munur á verðlagningu stóðhesta, 

hryssna og geldinga á milli hestakynja. Varðandi mun á milli stóðhesta og hryssna annars vegar 

og geldinga hins vegar spilar vonin til að fá góða ræktunargripi líklega stórt hlutverk, enda ekki 

hægt að rækta undan geldum hestum. Jafnframt má telja eðlilegt að stóðhestar séu verðlagðir 

hærra þar sem meiri von er á hagnaði af þeirri fjárfestingu í formi folatolla og fleiri afkvæma 

heldur en frá hryssum sem eignast að jafnaði eingöngu eitt afkvæmi á ári. 

 

Kynbótaeinkunn hafði jákvæð áhrif á verð í flokki taminna hrossa, hrossa sem seld voru erlendis, 

ósýndra hrossa og verðflokki 3 eins og sjá má í töflum V1, V3, V8 og V11 í viðauka 3. 

Hlutfallsleg áhrif voru þó ekki há eða í kringum 2%. Það að kynbótaeinkunnin hafi marktæk 

mikil áhrif er þó líklega ekki af því að hún sem slík sé orsakavaldur í hækkun verðs, heldur 

einkum vegna þess að hross sem eru með háa kynbótaeinkunn eru væntanlega betri og/eða 

ættmeiri og státa þar með af hærri einkunn. Styrkja hin hlutfallslega lágu áhrif sem komu fram í 

rannsókninni þá tilgátu. Þar með er það ekki kynbótaeinkunnin sem slík sem hefur áhrif til 

hækkaðs verðs heldur miklu fremur þau gæði eiginleika og betri ættir sem liggja að baki hárri 

kynbótaeinkunn.  

 

Nokkur munur kom fram á milli sýndra og ósýndra hrossa á því hversu gömul hrossin voru við 

sölu eins og sjá má í töflum V7 og V8 í viðauka 3. Hækkaður aldur við sölu sýndi jákvæð áhrif 

hjá sýndum hrossum en neikvæð áhrif hjá ósýndum hrossum. Þessi neikvæðu áhrif stangast 

nokkuð á við almenna eiginleika hedónskra greininga, þar sem gert er ráð fyrir að aukin gæði eða 

magn eiginleika hafi alltaf jákvæð áhrif á verð (Rosen, 1974). Þetta bendir til þess að þegar búið 

er að sýna hross séu kaupendur frekar tilbúnir að greiða hærra verð fyrir hross sem eru búin að 
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sanna sig sem kynbóta- og/eða keppnishross, en að kaupa yngri hross þar sem meiri óvissa er um 

framtíð þeirra á keppnisvellinum, eða í ræktun. Hins vegar líti kaupendur beint til þess hversu 

lengi ósýnd hross eigi eftir að nýtast þeim til reiðar, þ.e. að eftir því sem hross eru eldri eigi þau 

eftir styttri brúkunartíma og þar með lækki verðgildi þeirra. Jafnframt getur verið að kaupendur 

telji, þegar þeir velja sér ræktunargripi, að hross sem eru orðin fullorðin en ósýnd séu með galla 

sem hafa orðið til þess að ekki hefur verið hægt að sýna þau og út frá því telji þeir að það gæti 

háð verð- og notagildi þeirra í framtíðinni.  

 

Þegar heildareinkunnir hæfileika og sköpulags í kynbótadómi voru skoðaðar saman sést að 

hæfileikar höfðu marktækt og hlutfallslega há jákvæð áhrif á verð, en ekki sköpulag. Það bendir 

til þess að kaupandinn horfi meira til hæfileika hestsins en sköpulags þegar ákvörðun er tekin um 

kaup og meti það meira að hesturinn sé hæfileikaríkur á gangi en vel byggður.   

5.2.3.  Sköpulag 

Sköpulagseiginleikar höfðu almennt ekki mikil áhrif á söluverð. Í erlendum rannsóknum komu 

hvergi fram áhrif af sköpulagi hrossa á verð og virðist sköpulag því hafa afar lítil áhrif á söluverð 

hrossa (Robbins & Kennedy, 2001; Wilson & Rambaut, 2008; Parsons & Smith, 2008; Icken 

o.fl., 2007; Taylor o.fl., 2006; Quinn o.fl., 2006) sem samræmist nokkuð þessari rannsókn. 

 

Prúðleiki hafði ekki áhrif í neinum flokki og var ekki tekinn með í lokagreiningu. Kemur það 

nokkuð á óvart þar sem almenningsálit hefur almennt verið á þá leið að prúðleiki skipti máli, 

enda hefur hann vægi í kynbótadómi (FEIF, á.á.). Þó hefur verið sýnt fram á að prúðleiki virðist 

ekki hafa áhrif við sölu á hrossum á öllum mörkuðum (Kolbrún Stella Indriðadóttir, 2004) og má 

því velta upp þeirri spurningu hvort ástæða sé til að taka vægi prúðleika út úr kynbótadómi og 

kynbótamati. Hins vegar gæti þetta breyst með stærra úrtaki. 

 

Eiginleikinn háls, herðar og bógar hafði einn sköpulagseiginleika áhrif og voru þau jákvæð og 

frekar há og í nokkrum flokkum, eða flokki taminna hrossa, hrossa sem seld voru erlendis, flokki 

sýndra hrossa og í verðflokki 3. Þetta má sjá í töflum V1, V3, V7 og V11 í viðauka 3. Virðist því 

sem sá eiginleiki hafi áhrif á verð umfram aðra eiginleika og er það líklega af því að fallegur háls 

er eitt af meginatriðum þess að hrossið fari fallega í reið og þar með töluvert mikilvægur til að 

hrossið nýtist í keppni. Ræktunarmarkmið sýningarhrossa miða að því að rækta léttbyggð hross 
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(EquinePost.com, á.á.) og styrkir það þá kenningu að fallegur háls sé nauðsynlegur fyrir 

keppnisárangur. 

 

Vegna þess hve sköpulag vó lítið er hugsanlega kominn tími til að spyrja þeirrar spurningar hvort 

það eigi að lækka vægi sköpulags umtalsvert og fara að meta hana frekar óbeint í gegnum 

hæfileika í staðinn, en nánar verður vikið að þessu síðar. 

5.2.4.  Hæfileikar 

Rannsóknir erlendis frá benda til þess að áhrif af hæfileikum séu ekki mikil, sem getur verið 

vegna þess að í mörgum tilfellum erlendis er verið að selja ótamin unghross og því ekki komið 

mat á eiginleika hrossins sjálfs (Robbins & Kennedy, 2001; Wilson & Rambaut, 2008; Parsons 

& Smith, 2008; Icken o.fl., 2007; Taylor o.fl., 2006; Quinn o.fl., 2006). Því þarf ekki að koma á 

óvart að áhrif hæfileika á tamin hross komi fram hérlendis frekar en í erlendum rannsóknum á 

ótömdum hrossum.  

 

Töltið, sem hefur hæst vægi í kynbótadómi (FEIF, á.á.), hafði hvergi marktæk áhrif og var mjög 

misjafnt á milli flokka hvort niðurstöður bentu til jákvæðra eða neikvæðra áhrifa. Þetta kom 

mjög á óvart þar sem töltið hefur mest vægi í kynbótadómi og mest er horft til gæða töltsins 

þegar ákveðið er hvort hrossið mæti í kynbótadóm eða ekki (Elsa Albertsdóttir o.fl., 2007). Vera 

má að ef gerð yrði rannsókn með stærra úrtaki  kæmu fram áhrif af tölti og því verður ekki reynt 

að túlka þennan skort á marktækni hér.  

 

Fet, stökk og skeið höfðu ekki áhrif á verð, sem bendir til þess að einstakir hæfileikar séu 

verðlagðir mishátt og aðrir ganghæfileikar því verðmetnir hærra en þessir. Þó má nefna að skeið 

hafði marktækt jákvæð áhrif í stepwise greiningu öfugt við fet og stökk og var því tekið með í 

lokalíkan. Því má telja líklegt að ef gerð yrði stærri rannsókn kæmu í ljós jákvæð áhrif af skeiði. 

 

Brokk sýndi töluverð jákvæð áhrif á verð í flokki taminna hrossa, hryssna, hrossa sem seld voru 

erlendis, sýndra hrossa og í verðflokki 3 eins og sjá má í töflum V1, V5, V7 og V11 í viðauka 3. 

Bendir það til að brokkið sé sú gangtegund sem horft er til  næst á eftir tölti og að kaupendur leiti 

eftir gæðum þess. Þannig má segja að gott tölthross sé ekki endilega með gott brokk og þar með 

sé fyrst valið fyrir tölti, sem ákvarðar hvort hrossið selst eða ekki og síðar öðrum gangtegundum 
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eftir því sem verðlagning verður sérhæfðari og að þar komi brokkið fyrst til álita. 

 

Fegurð í reið mældist með marktækt jákvæð áhrif og voru hlutfallsleg áhrif nokkuð há. Þessi 

áhrif komu fram í flokki geldinga og ósýndra hrossa eins og sjá má í töflum V6 og V8 í viðauka 

3. Virðist það því hafa áhrif á ákvörðun kaupenda hvernig hrossið ber sig á velli. Hér gætu spilað 

inn í áhrif af aukinni þátttöku hestamanna í keppni, en þar skiptir heildaryfirbragð hestsins máli 

við einkunnagjöf. Þannig virðast koma hér fram sömu áhrif og Robbins og Kennedy (2001) 

fundu út, þ.e. að vonin til að vinna til verðlauna í  keppnum hafi töluverð áhrif á það hvaða verð 

fæst fyrir hross. Áhrifin af þessum eiginleika virðast þó vera aðeins misjöfn á milli hrossa, þar 

sem neikvæð áhrif komu fram í verðflokki 3, eins og sjá má í töflu V11 í viðauka 3. Skýring á 

því getur verið að í hæsta verðflokki sé fyrst og fremst verið að horfa til afkasta á gangi og 

búaáhrifa og því séu áhrif af fegurð í reið ekki nægjanlega sterk til að koma fram sem jákvæð. 

Einnig getur verið að hross í hæsta verðflokki státi almennt af töluverðri fegurð í reið og þess 

vegna komi ekki fram áreiðanleg áhrif af þessum eiginleika í þessum verðflokki.  

 

Vilji og geðslag höfðu töluverð marktækt jákvæð og hlutfallslega há áhrif á verð í mörgum 

flokkum en þeir voru flokkur taminna hrossa, hryssna, hrossa sem seld voru bæði innanlands og 

erlendis, ásamt flokkum bæði sýndra hrossa og ósýndra. Þetta má sjá í töflum V1, V5, V3, V4, 

V7 og V8 í viðauka 3. Sýnir þetta svo ekki verður um villst að kaupendur meta geðslag hrossa 

sem einn af stærstu kostum hestsins, sem er mjög rökrétt þar sem það skiptir litlu hversu 

hæfileikaríkt hrossið er, ef það hefur ekki geðslag sem hægt er að vinna með til að nýta 

hæfileikana. Mjög erfitt er að meta vilja og geðslag með sjónmati og sömuleiðis er ekki 

mögulegt að meta þennan eiginleika vísindalega eins og hægt er með hraða. Þar sem ræktendur 

hafa það umfram kynbótadómara að þekkja þau hross sem þeir eru að selja, vekur þessi 

niðurstaða spurningar um hvort sú leið sem farin er í dag í mati á þessum eiginleika sé 

skynsamleg nálgun og hvort ekki sé nauðsynlegt að reyna að meta þennan þátt með betri og 

nákvæmari hætti inn í kynbótamat heldur en að dómarar meti hann út frá því að horfa á hrossið. 

Þróun í hrossakynjum út frá ræktun getur orðið þannig að notagildi þeirra breytist með ræktun, 

eins og virðist vera í sænskum varmblóðshestum (Lundin, 2005) og gæti sú staða hugsanlega 

komið upp í íslenskum hrossum í framtíðinni að eingöngu færir knapar geti riðið íslenskum 

hrossum. Þó framfarir hafi átt sér stað í ræktun geðslags íslenskra hrossa hingað til þarf þessi 
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þáttur að vera í stöðugri endurskoðun, enda geðslag einn af lykilþáttum í ræktun fjölnota hrossa 

(EquinePost.com, á.á.). Nauðsynlegt er að hafa í huga við kynbætur á íslenskum hrossum 

hvernig markaðurinn vill sjá hrossin þróast. Það getur hins vegar verið varasamt að fara í einu og 

öllu eftir vilja markaðarins þar sem ræktendur og kaupendur í dag hafa hugsanlega ekki yfirsýn 

yfir það hvernig þróun í eiginleikum sem þessum getur orðið til framtíðar. Mikilvægt er að velta 

fyrir sér hvort það eigi að rækta hross sem nýtast öllum reiðmönnum, hvort það eigi að rækta 

eingöngu sýningarkyn, eða hvort kynið eigi að nýtast við báðar þessar notkunartegundir því sú 

staða getur komið upp í framtíðinni að svo mikil áhersla hafi verið lögð á að hross líti vel út á 

sýningum að skapferli hrossanna henti ekki lengur hinum almenna reiðmanni (Lundin, 2005). Þó 

hættan á að íslensk hross eigi eingöngu eftir að nýtast í sýningu og keppnum en ekki almennum 

útreiðum sé hugsanlega ekki til staðar í dag þarf ávallt að miða kynbætur við hugsanlega 

framtíðarþróun (Hazel o.fl., 1994). Vegna þessa er mikilvægt að byrja strax að hugleiða þennan 

þátt vilja og geðslags og endurskoða reglulega leiðir til að meta þessa eiginleika í hrossum. 

Óbeint val á eiginleikum er þekkt í kynbótum (Groen o.fl., 1997; Koenen o.fl., 2004) og virðist 

nokkuð ljóst að inni í dómskvarða fyrir gangtegundir sé töluvert val fyrir vilja, þar sem talið er 

nauðsynlegt að hross búi yfir hraða á gangi til að geta náð hærri einkunnum og ef hross eru ekki 

viljug eru minni líkur til að þau nái kröfum um hraða. Þannig má segja að í dómskvarða hafi vilji 

margfalt vægi, þar sem hann er bæði dæmdur sem sér eiginleiki og einnig inni í gangtegundum. 

Því vaknar sú spurning hvort hægt sé að skilgreina geðslagseinkunn betur með því að aðgreina 

einkunn fyrir vilja og geðslag. Út frá þessu má hugsa sér að meta geðslag sem sér eiginleika, en 

vilji væri metinn inn í einkunnir fyrir gangtegundir. Til að meta geðslag væri svo hægt að hugsa 

sér að hross fái ákveðna hámarkseinkunn ef engir gallar á geðslagi sjást, en séu dregin niður fyrir 

galla s.s. að rjúka út úr braut, hrekkja í braut og fleira þar að lútandi. Ennfremur væri hægt að 

skoða hvort mögulegt er að nota það hlutfall hrossa sem er slátrað á tamningaaldri sem mælistiku 

á geðslag sem stóðhestar eru að gefa að einhverju leyti.  

5.2.5.  Ótamin hross 

Þar sem ótamin hross lúta öðrum lögmálum en tamin hross sökum þess að töluvert minna er 

vitað um gæði eiginleika í þeim en tömdum hrossum, er nauðsynlegt að fjalla sérstaklega um 

niðurstöður verðlagsgreiningar fyrir ótamin hross.  

 

Aðeins einn þáttur hafði marktæk áhrif á verð ótaminna hrossa utan búaáhrif og var það 
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kynbótadómseinkunn föður sem hafði marktækt jákvæð og mjög mikil áhrif. Þetta kemur fram í 

töflu V14 í viðauka 3. Virðist þetta vera nokkuð í samræmi við rannsókn Quinn, Brophy og 

Hennessy (2006) sem komust að því að kynbótamat föður hafði jákvæð áhrif á verð. Ekki þarf að 

koma á óvart að einkunn föður hafi áhrif, þar sem rökrétt er að áætla að kaupendur séu að 

fjárfesta í voninni þegar í hlut eiga ótamin tryppi og þar með má telja líklegt að menn sjái tryppi 

undan hátt dæmdum stóðhestum líklegri til afreka en þau sem eiga lakari föður. Það kemur þó á 

óvart að einkunn móður hefur ekki marktæk áhrif en það stangast á við rannsóknir Parsons og 

Smith (2008) og Robbins og Kennedy (2001) sem sýndu að frammistaða móður hafði áhrif á 

söluverð Thoroughbred hrossa. Virðist þetta þýða að kaupendur leggi meira upp úr föður en 

móður einstaklingsins við kaup. Skýringin á þessu gæti einnig verið sú að hærra hlutfall 

afkvæma undan feðrum veitir betra mat en færri afkvæmi hjá mæðrum og því kemur meiri 

marktækni frá kynbótadómseinkunn föður en móður. Þá má nefna að staðalfrávik 

kynbótadómseinkunnar bæði föður og móður var afar lítið, eins og sjá má í töflu 3. Getur það 

verið hluti ástæðunnar fyrir að engin áhrif komu fram af einkunn móður. Aldur tryppisins hafði 

ekki marktæk áhrif sem er eðlilegt í ljósi þess að einkunn föður hefur svo mikil áhrif og tryppi 

undan góðum feðrum eru á öllum aldri en ekki í annaðhvort yngri eða eldri aldurshópum. BLUP 

einkunn hafði ekki áhrif og virðast kaupendur þar með ekki velta kynbótamati mikið fyrir sér við 

kaup á þessum flokki hrossa. Það sem kemur einna helst á óvart er að kyn skuli ekki hafa 

marktæk áhrif, en eðlilegt hefði verið að áætla að stóðhestar og hryssur væru dýrari en geldingar. 

Samkvæmt þessum niðurstöðum sýnist það ekki vera og virðist því sem kaupendur séu ekki 

tilbúnir til að greiða hærra verð fyrir möguleg ræktunarhross á meðan þau eru ekki búin að sanna 

getu sína.  

5.3. Umræður hagfræðigreiningar 

Í hagfræðigreiningu voru áhrif kynbótamats fyrir hvern og einn eiginleika, ásamt aðaleinkunnar 

byggingar, aðaleinkunnar hæfileika og aðaleinkunnar á verð skoðuð í þeim tilgangi að athuga 

hvort hagfræðilegt vægi kynbótamats samræmdist núverandi vægi þess. Þetta var gert með því að 

gera hedónska greiningu á kynbótamati, leiðrétta fyrir erfðafylgni og skoða hvort marktækur 

munur væri á núverandi og hagfræðilegum vægjum eiginleika. Leiðrétt var fyrir búaáhrifum, 

aldri og kyni. Niðurstöður hedónskrar greiningar, sem notuð var til grundvallar útreikningum á 

hagfræðilegu vægi, má sjá í töflu V15 í viðauka 3. Leiðrétt var fyrir fylgni og hagfræðilegt vægi 

reiknað samkvæmt seinni töflu í kafla 3.6. 
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Þegar niðurstöður eru skoðaðar ber að hafa í huga að úrtakið var mjög lítið og verður að skoða 

niðurstöður út frá því. Niðurstöður gætu því orðið raunhæfari með stærra úrtaki, sérstaklega ef 

litið er til hvers og eins eiginleika. Eins og áður sagði, í umræðu um verðlagsgreiningu, er vitað 

að mikið forval á sér stað og getur vöntun á lélegum hrossum þess vegna skekkt gagnasafnið. Þar 

með er í raun ekki hægt að meta raunhæfa marktækni ákveðinna eiginleika s.s. tölts án þess að 

taka með í greininguna óseld hross.  

 

Það er ljóst að stór hluti kynbótadóms íslenskra hrossa, sem kynbótaeinkunn er byggð á, er 

byggður á huglægu mati (Evans o.fl., 1990) og einnig kemur til mikið forval af hendi eigenda og 

knapa varðandi það hvaða hross mæta til dóms (Elsa Albertsdóttir o.fl., 2007). Sökum þess að 

vægi eiginleika í kynbótamati er að mestu ákveðið huglægt (Bændasamtök Íslands, á.á.) er ávallt 

til staðar sú hætta að markaðsaðstæður hverju sinni, s.s. tískustraumar, ráði að einhverju leyti 

vægi eiginleika í kynbótadómi án þess að vísindalegar niðurstöður t.d. varðandi heilbrigði 

hrossa, komi þar nokkurs staðar nálægt. Nauðsynlegt er að rannsaka þennan þátt frekar (Friðrik 

M. Sigurðsson,  2006) þar sem heilbrigði bústofns er grunnur að arðsemi ræktunar (Evans o.fl., 

1990). Þegar kynbótamat er unnið út frá huglægu mati kemur upp sú áhætta að vægi innan þess 

byggist ekki á raunverulegri framtíðararðsemi, ásamt því að hætta er á að óafturkræfar breytingar 

verði á genamengi hrossastofnsins (Roosen o.fl., 2005). Í orðalýsingu á ræktunarmarkmiði 

stendur að stefnt sé að því að rækta eigi heilbrigðan hest en í dómskvarða fyrir kynbótadómara er 

ekki hægt að sjá að beint sé tekið tillit til þess í dómi hvort hrossið, sama hvort um er að ræða 

sköpulag þess eða hæfileika (FEIF, á.á.) sé metið út frá heilbrigði. Ekki er um neinn sérstakan 

eiginleika að ræða í einkunnaútreikningi sem heitir heilbrigði. Virðist því sem ekki sé auðvelt út 

frá dómskvarða að taka tillit til þessa þáttar ræktunarmarkmiðsins en þessi munur á milli 

orðalýsinga og eiginlegs dómskvarða er þekktur í öðrum kynjum (Koenen o.fl., 2004). Hins 

vegar ber að geta þess að stóðhestar þurfa að skila inn spattmyndum áður en þeir mega koma til 

dóms og kynheilbrigði er athugað í dómi með eistnaskoðun, ásamt því að stóðhestar með 

alvarlega eistnagalla eða spatt fá hvorki verðlaun á kynbótasýningum né þátttökurétt á 

landsmótum (Bændasamtök Íslands, á.á.). Sökum þess hversu litlar upplýsingar bárust inn í 

rannsóknina um heilbrigði hrossa, er nauðsynlegt að spyrja sig að því hvort of lítil áhersla sé 

lögð á heilbrigði hrossa þegar kemur að almennri ræktun. Spurning þessi vaknar einkum vegna 
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þess að eiginleikar svo sem ending hrossa geta hugsanlega haft áhrif á sölu hrossa (Kolbrún 

Stella Indriðadóttir, 2004). Nauðsynlegt er því að reyna að einangra þessa þætti og setja fram 

ræktunarreglur af einhverju tagi svo heilbrigði stofnsins til framtíðar sé tryggt og grundvöllur 

fyrir sölu hrossa þannig styrktur. Fyrsta skrefið í þessa átt hefur verið stigið með nýjustu 

breytingum á reglum um verðlaunaveitingar (Bændasamtök Íslands, á.á.) en mikilvægt er að 

velta fyrir sér hvort þessar breytingar séu nógu róttækar eða hvort þörf sé á að banna hesta með 

erfðagalla hvað varðar heilbrigði úr ræktun.  

 

Sama vandamál er til staðar varðandi liti hrossa og heilbrigði þeirra. Í orðalýsingu 

ræktunarmarkmiðs er sagt að viðhalda eigi litafjölbreytni hrossa, en ekki eru miklar aðgerðir til 

staðar til að framfylgja þessu markmiði, fyrir utan það að fagráð í hrossarækt ákvað árið 1999 að 

veita þremur fyrstu litföróttu hestum til að komast inn á landsmót hestamanna fjárstyrk 

(Bændasamtök Íslands, á.á.). Því er hægt að velta fyrir sér hvort þessi orðalýsing ásamt aðgerð 

varðandi litförótta hesta nægi til að ræktendur vinni markvisst að því að viðhalda öllum 

litaafbrigðum eða hvort nauðsynlegt sé að umbuna fleiri sjaldgæfum litum og jafnvel færa slíkar 

aðgerðir inn í kynbótamat.  
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5.3.1. Búaáhrif 

Eins og í verðlagsgreiningu höfðu búaáhrif hámarktæk áhrif á söluverð og koma hér því fram 

sömu afbrigðilegu áhrif út frá grunnkenningu hedónskra greininga eins og í hedónskri 

verðlagsgreiningu á hrossum sem sagt er frá í kafla 5.2.1 (Rosen, 1974). Út frá þessari 

niðurstöðu má áætla að æskilegt væri að finna einhverja leið til að leiðrétta fyrir búaáhrifum í 

kynbótaeinkunn. Væri því full ástæða til að skoða hvort það sé mögulegt með einhverjum leiðum 

til að kynbótaeinkunn endurspegli hið sanna hagfræðilega vægi eiginleika.  

5.3.2. Sköpulag og hæfileikar 

Þegar aðaleinkunn kynbótamats fyrir sköpulag var skoðuð kom í ljós að hagfræðilegt vægi 

hennar var marktækt öðruvísi og umtalsvert lægra en núverandi gildi, ásamt því að aðaleinkunn 

kynbótamats fyrir hæfileika var umtalsvert hærri en núverandi gildi, þó að niðurstaða fyrir 

hæfileika hafi ekki verið marktæk. Þess má geta að þegar búaáhrif voru ekki tekin með í 

greininguna var marktækur munur á bæði aðaleinkunn fyrir hæfileika og sköpulag í þá átt að 

sköpulag reyndist hafa lægra gildi en hæfileikar hærra gildi. Þessar niðurstöður benda til þess að 

neytendur séu tilbúnir til að greiða umtalsvert hærra verð fyrir hest sem er hæfileikaríkur en 

vantar töluvert upp á sköpulag, en hest sem er fallegur en hefur ekki hæfileika upp á að bjóða. 

Núverandi vægi hæfileika í BLUP einkunn er 60% á móti 40% vægi sköpulags (Bændasamtök 

Íslands, á.á.) en sé tekið mið af þessum niðurstöðum má leiða að því líkum að rök væru fyrir því 

að hækka vægi hæfileika enn meira á kostnað sköpulags. Þetta kemur heim og saman við 

rannsókn Wilson og Rambaut (2008) á Thoroughbred hestakyninu sem er fyrst og fremst ræktað 

sem veðhlaupahross, en þar kom í ljós sterkur vilji kaupenda til að velja hross sem líkleg voru til 

að vinna til verðlauna fremur en önnur hross og hlýtur þar geta á gangi að skipta mestu máli. 

Einnig má minnast á að í erlendum kynjum virðist hæfileikar yfirleitt vera metnir mikilvægari í 

ræktunarmarkmiðum en sköpulag (Evans o.fl., 1990; EquinePost.com, á.á.). Þó er hægt að hugsa 

sér að sköpulag hrossa sé í ákveðnum tilfellum grunnur að baki hæfileikaeinkunn, þar sem 

sköpulag hefur áhrif á getu hrossa til að hreyfa sig og þar með sé ekki svo einfalt að álykta sem 

svo að rökrétt sé að hækka vægi hæfileika eins mikið á kostnað sköpulags og rannsóknin gaf til 

kynna.  
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Þekkt er að þegar mikil fylgni er til staðar geta þeir eiginleikar sem eru ekki hagfræðilega 

mikilvægir og/eða með lágt arfgengi fengið neikvætt vægi í kynbótamati vegna þess að 

mælanleg áhrif af þeim sýna nær eingöngu umhverfisáhrif sterkari eiginleika (Hazel, 1943). Þeir 

eiginleikar í töflu 7 sem eru með 0% vægi fengu í reynd neikvætt vægi út úr hagfræðigreiningu 

og má því leiða að því líkum að þeir séu annaðhvort með mikla fylgni við aðra eiginleika og/eða 

lágt arfgengi. Þar með getur varla talist æskilegt að fella þessa eiginleika út úr kynbótamati, enda 

sannað að hægt er að ná fram erfðaframförum með vali á þeim vegna jákvæðrar erfðafylgni á 

milli einkunnar slíkra eiginleika og vægis þeirra (Hazel, 1943). 

 

Aðeins tveir einstakir eiginleikar voru með vægi marktækt frábrugðið því sem  notað er í dag en 

þeir voru samræmi og fótagerð. Þessir eiginleikar virðast samkvæmt rannsókninni ekki hafa 

mikið að segja í vali neytenda á hrossum og lækka hér umtalsvert frá núverandi vægi. Í dag er 

þetta vægi 7,5% fyrir samræmi og 6,0% fyrir fótagerð og eru þau ákveðin af fagráði í hrossarækt 

(Bændasamtök Íslands, á.á.) en fá ekkert vægi samkvæmt hagfræðigreiningunni. Það gæti bent til 

að þessir eiginleikar séu tiltölulega óskyldir öðrum eiginleikum og því komi ekki fram 

marglínuleiki á milli eiginleika, ásamt því að það getur verið að kaupendur líti ekkert til þessara 

eiginleika við val á hrossum. Þar sem rannsókn Elsu Albertsdóttur o.fl. (2008) sýndi töluverða 

fylgni samræmis við íþróttakeppni á hrossum verður þó að teljast ólíklegt að kaupendur horfi 

ekki til þess eiginleika við kaup á hrossum enda líklegt að samræmi hrossa hafi töluvert að segja 

um það hvernig hross líta út í reið. 

 

Aðrir einstakir eiginleikar voru ekki marktækt frábrugðnir núverandi kynbótagildi, en 

meginástæða þess að einungis heildareinkunnir komu fram með marktækan mun, er að öllum 

líkindum aðallega sú að miðað við fjölda eiginleika er fjöldi hrossa í gagnasafninu ekki nægilega 

mikill og því er líklegt að marktækar niðurstöður myndu nást fyrir fleiri eiginleika með stærra 

gagnasafni. Hluti ástæðunnar getur jafnframt verið að það sé sterk fylgni sé á milli eiginleika, 

þrátt fyrir leiðréttingu þar að lútandi. Þannig getur marglínuleiki komið til og því ekki hægt að 

greina áhrif hvers einstaks eiginleika, óháð öðrum eiginleikum. Aðalástæðan er þó væntanlega sú 

að gagnasafnið er ekki nógu stórt til að fá marktæka niðurstöðu fyrr en komið er í aðaleinkunn 

og heildareinkunn fyrir sköpulag og hæfileika.  
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Út frá þessum niðurstöðum er engu að síður hægt að áætla að ástæða sé til að endurskoða 

núverandi vægi eiginleika í kynbótadómi, þar sem rannsóknir sýna að notkun hagfræðilegs vægis 

í kynbótamati getur aukið arðsemi ræktunar (Jackson, McRae & Hogart, 1995; Sabouri, Rabiei & 

Fazlalipour, 2008; Zhang, Xu & Zhu, 2009; Gizaw, Komen & van Arendonk, 2010; Fernández-

Perea & Jiménez, 2004; Wolfová, Wolf & Hyánek, 1995; Groen o.fl., 1997) 
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6. Frekari rannsóknir 

Þar sem mjög lítið er vitað um bæði markaðsumhverfi íslenskra hrossa sem og verðmyndun 

þeirra, má telja að nauðsyn þess að rannsaka þessa þætti sé óumdeild.  

 

Þegar litið er til frekari rannsókna á þessu sviði ber fyrst að nefna að nauðsynlegt er að gera 

rannsókn sem þessa á stærra gagnasafni, enda getur svo lítið gagnasafn aðeins gefið vísbendingar 

um verðmyndun hrossa og hagfræðilegt vægi eiginleika fremur en nákvæma niðurstöðu. 

 

Ef farið yrði út í viðameiri rannsókn á söluverðmæti hrossa væri gott ef hægt yrði að taka með í 

greininguna hross sem seldust ekki, þar sem þekkt er að forval á sér stað fyrir ákveðna eiginleika 

og gæti líkan með óseldum hrossum því gefið nánari mynd af því hversu mikil áhrif þetta forval 

hefur.  
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7. Ályktanir 

Við niðurstöður þessar verður að hafa í huga að úrtakið er mjög lítið og verður að meta 

niðurstöður út frá því. Þar með gefa niðurstöður þessar vísbendingar um verðmyndun hrossa og 

hagfræðilegt vægi eiginleika þeirra, en skera ekki úr um  hana. Virðist því sem mikilvægt sé í 

framtíðinni að hvetja ræktendur til að taka meiri þátt í rannsóknum sem þessum. 

 

Skýrasta niðurstaða rannsóknarinnar er að búaáhrif á verð eru mjög mikil og því full ástæða fyrir 

ræktendur að huga vel að orðspori ræktunarbúa sinna, ásamt því að nauðsynlegt er að kanna 

hvort mögulegt sé að leiðrétta fyrir búaáhrifum í kynbótaeinkunn.  

 

Brokk hefur  mikil áhrif á verð, sem virðist benda til þess að kaupendur kjósi hreingeng hross.  

 

Vilji og geðslag hefur mjög mikil áhrif á verð og því nauðsynlegt að gæta að því að einungis 

geðgóð hross séu nýtt í ræktun. Sömuleiðis þarf að kanna hvort sú aðferð sem nýtt er til að meta 

vilja/geðslag í kynbótadómi í dag sé fullnægjandi, eða hvort aðrar aðferðir myndu henta betur.  

 

Stóðhestar eru töluvert dýrari en hryssur og geldingar og því geta ræktendur leyft sér að 

verðleggja þá töluvert hærra en önnur hross, að því gefnu að aðrir eiginleikar séu nægjanlega 

góðir til að eftir einhverju sé að slægjast í hestinum sem kynbótagrip.  

 

Háls, herðar og bógar og fegurð í reið höfðu töluverð áhrif, sem sýnir að kaupendur horfa mikið 

til þess hvernig hrossið fer undir manni, þá líklega að stórum hluta vegna aukinna 

keppnisvinsælda og því mikilvægt að litið sé til þess í ræktun. 

 

Niðurstöður virðast gefa til kynna að BLUP einkunn skýri verðmyndun að einhverju leyti. Út frá 

áhrifum BLUP einkunnar virðist sem hægt sé að gera ráð fyrir að ótamin hross með háa BLUP 

einkunn séu betri kostur en hross með lága einkunn og því ætti að vera mögulegt fyrir seljendur 

að verðleggja slík hross hærra en hrossin með lágu einkunnina.  

 

Í niðurstöðum verðlagsgreiningar virtust koma fram nokkuð skýrar vísbendingar um að 

hæfileikar hafi meiri áhrif á verð en sköpulag. Þessi áhrif komu einnig fram í greiningu á 
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hagfræðilegu vægi eiginleika og virðast hæfileikar hrossa vera mun verðmætari en sköpulag 

þeirra. Þar sem svo mikill munur kom fram á milli hagfræðilegs vægis einkunnar og núverandi 

vægis er þó raunhæft að álykta að hæfileikar ættu að öðlast meira vægi í kynbótamati miðað við 

sköpulag en þeir hafa í dag,  

 

Ef niðurstöður eru dregnar saman í eina heild virðist sem kaupendur almennt vilji hesta sem eru 

frá ákveðnum búum, vel ættaðir, hreingengir, viljugir og geðgóðir og fara vel í reið ásamt því að 

nýtast sem keppnis- og kynbótahestar.  
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9. Viðaukar 

Viðauki 1. Spurningalisti fyrir einstaklingsmat 

Spurningalisti - Seld hross  

   

Fæðingarnúmer:     

Litur:     

Litanúmer:     

Stóðhestur: Já:  Nei: 

Söluverð:     

Aldur við sölu:     

Seldur innanlands:     

Seldur til útlanda:     

Dómur. Já: Nei: 

Kynbótadómur, einkunn:     

Keppnisárangur:     

Gæðingakeppni:     

Keppnisgrein:     

Hæsta einkunn:     

Íþróttakeppni:     

Keppnisgrein:     

Hæsta einkunn:     

   

Dýralæknisskoðun:  Já: Nei: 

Heilbrigður:     

Svarar beygjuprófi:     

Skuggar á röngenmynd:     

   

Afsláttur vegna neikvæðrar 

dýralæknaskoðunar:     

 

  



63 

Lýsing á hrossi:        

         

 Einkunn (1 - 5):      Einkunn (1 - 5): 

Tölt:        Fet:   

 Raðað eftir mikilvægi:     Raðað eftir mikilvægi: 

Taktur:         Taktur:   

Mýkt:         Skrefstærð:   

Skrefstærð:         Öryggi:   

Rými:           

Fótaburður:           

Öryggi:           

       Sköpulag: Einkunn (1 - 5): 

 Einkunn (1 - 5):     Höfuð:   

Brokk:        Háls, herðar og bógar:   

 Raðað eftir mikilvægi:    Bak og lend:   

Taktur:        Samræmi:   

Svif:        (Fótagerð):   

Mýkt:        (Réttleiki):   

Skrefstærð:        (Hófar):   

Rými:        Prúðleiki:   

Fótaburður:        Stærð:   

Öryggi:        Cm, stangarmál:   

         

 Einkunn (1 - 5):     Vilji / Geðslag:  

Skeið:        Vilji:     

 Raðað eftir mikilvægi:    Þjálni:   

Taktur:        Viðkvæmni:   

Rými:        Spenna:   

Skrefstærð:        Sjónhræðsla   

Fótaburður:        Taugastyrkur:   

Öryggi:        Umgengnisgeðslag:   

         

 Einkunn (1 - 5):       

Stökk:        Þjálfunarstig:  

 Raðað eftir mikilvægi:    Ótaminn:   

Taktur:        Mánuðir í tamningu:   

Svif:        Hlýðniæfingar:   

Mýkt:        Höfuðburður:   

Skrefstærð:        Beisliseiginleikar:   

Rými:          

Fótaburður:        Fegurð í reið:   
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Athugasemdir:        

Auka upplýsingar sem lýsa hrossinu nánar, allt sem seljanda fannst annað hvort hvetja til sölu eða hamla 

Svo sem: jákvætt: Kann mikið af hlýðniæfingum eða neikvætt: stendur ekki kyrr þegar farið er á bak. 
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Viðauki 2. Leiðbeiningablað með útfyllingu spurningalista 

 

Sköpulag:  

Hvað eiginleika sköpulags varðar þá er gefið 1 í einkunn ef eiginleikinn er undir meðallagi og var ekki til 

að hvetja sölu, 5 er gefið ef eiginleikinn er mjög góður og var til að hvetja til sölu – 3 er meðaltalið.  

Hérna skiptir mestu máli að reyna að leggja mat á eiginleikana höfuð, háls, herðar og bóga, samræmi og 

prúðleika, þar sem þetta eru eiginleikar sem hafa mest áhrif á heildarútlit hestsins – gott er að reyna að 

leggja einnig mat á fótagerð, réttleika og hófa en því má sleppa ef þeir eru ekki í fersku minni.  

Þegar gefin er einkunn fyrir stærð er miðað við meðalhæð á landsvísu þar sem hæð á herðar er 138 

sentimetrar hjá merum en 140 hjá stóðhestum – 1 er lítið hross, 3 er meðalstærð, 5 stórt hross. Ef til er 

mæling fyrir hrossið er það skráð í viðeigandi reit.  

Gangtegundir:  

Gangtegundum er gefin einkunn frá 1-5, 1 er undir meðallagi og 5 er mjög góð gangtegund, 3 er 

meðaltalið. Undiratriðum hverrar gangtegundar er svo raðað eftir mikilvægi, þ.e. hvaða eiginleiki er 

bestur. Ef töltið er tekið sem dæmi myndi hross sem er með fyrst og fremst með taktgott og öruggt tölt en 

ekki mikla fótlyftu myndi eiginleikinn taktur og öryggi fá töluna 6 (6 eiginleikar í tölti) og fótaburður 

myndi þá fá töluna 1, þar sem það er lakasti eiginleiki hestsins í þessari gangtegund.  

Vilji/geðslag:  

Vilji: 1=latur/þarf mikla hvatningu 5= afar viljugur 

Þjálni: 1= mjög óþjáll 5= afar þjáll 

Viðkvæmni: 1= mjög viðkvæmur 5= ekki viðkvæmur 

Spenna: 1=mjög spenntur 5= ekki spenntur 

Sjónhræðsla: 1= mjög sjónhræddur 5= ekki sjónhræddur 

Taugastyrkur: 1 = taugaóstyrkur 5 = taugasterkur 

Umgengnisgeðslag: hér er lagt mat á hvernig hesturinn er í umgengni, hvort hann sé gæfur, hvort auðvelt 

sé að ná honum, leggja á hann osfrv. 1= vandamál í umgengni 5= mjög góður í umgengni. 

Fegurð í reið:  

Hér er gefin einkunn þar sem góður höfuðburður, fas og fótalyfta myndu fá einkunnina 5 en hross sem 

fær einkunnina 1 hefur ákveðna galla í fegurð í reið; vantar reisingu og fótaburð og höfuðburður er 

gallaður, framsett, gan, osfrv. 3 er meðaleinkunn þar sem hrossið fer þokkalega í reið, reising og 

fótaburður í meðallagi og höfuðburður án lýta.  

Þjálfunarstig:  

Einkunn gefin á sama hátt og áður, 1 er verst og 5 er best.  

Hlýðniæfingar: 1= kann bara grunnatriði, 5, kann mikið af æfingum. 1 myndi vera hestur sem kann bara 

grunnatriði; stoppa, fara af stað, beygja og hægt að stjórna að nokkru leyti á hvaða gangtegund hesturinn 

fer.  

Höfuðburður: 1= umtalsverðir gallar í höfuðburði, 5= góður höfuðburður 

Beisliseiginleikar: 1 = slæmur í beisli, taumstífur, svarar illa bendingum 5 = góður og léttur í beisli.   
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Viðauki 3. Niðurstöður greininga 

Tafla V1. Breyting á verði allra taminna hrossa við hækkun á einkunn um 1 

169 hross      

  

Samhengi verðs og 

eiginleika, 

stuðullinn við 

eiginleika sýnir 

breytingu á verði Staðalfrávik P-gildi Vif  

Fasti 8,57334 0,87606 <0,0001* 0  

Búaáhrif - - <0,0001* -  

Tölt  0,06575 0,05981 0,2735 2,47427  

Brokk 0,22456 0,06163 0,0004* 1,88337  

Skeið 0,03252 0,03371 0,3363 1,9083  

Vilji og geðslag 0,21506 0,07912 0,0074* 2,36804  

Fegurð í reið 0,06193 0,08916 0,4885 2,81414  

Háls 0,20247 0,06954 0,0042* 1,87932  

Stærð 0,01197 0,06012 0,8424 1,85715  

Hryssa 0,12213 0,10388 0,2418 1,82981  

Stóðhestur 1,05496 0,17785 <0,0001* 2,33661  

Aldur við sölu -0,04959 0,03084 0,1102 2,47708  

Sölustaður -0,07680 0,08682 0,3779 1,26908  

BLUP einkunn 0,02212 0,00749 0,0037* 2,45214  

Kynbótadómur 0,11758 0,14282 0,4118 3,01043  

Mánuðir í tamningu 0,00427 0,00533 0,4243 2,69544  

R
2
 0,8061   

Collinearity diagnostics próf fyrir samfylgni 105,04454   

Whites próf fyrir misdreifni p = 0,6143   

Kolmogorov-Smirnov próf fyrir normaldreifingu p = 0,0742   

Ramsey reset próf fyrir rangri skilgreiningu p = 0,4572    

* Marktækt fyrir viðkomandi eiginleika     

 - Ekki gefið upp fyrir viðkomandi flokk     

 

Tafla V2. Breyting á verði allra taminna hrossa við hækkun á einkunn um 1 

Hross seld innanlands     

77 hross         

  

Samhengi verðs og 

eiginleika, 

stuðullinn við 

eiginleika sýnir 

breytingu á verði Staðalfrávik P-gildi Vif  

Fasti 8,50917 1,98710 <0,0001* 0  

Búaáhrif - - <0,0001* -  

Tölt  0,03370 0,14050 0,8115 4,5856  
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Brokk 0,15491 0,11339 0,1781 2,32795  

Skeið 0,02178 0,06894 0,7534 3,07534  

Vilji og geðslag 0,29706 0,14231 0,0421* 2,62202  

Fegurð í reið -0,04416 0,15725 0,78 3,7715  

Háls -0,08127 0,12324 0,5127 2,41041  

Stærð 0,20509 0,13644 0,1392 3,32454  

Hryssa -0,12419 0,20481 0,5471 2,74149  

Stóðhestur 1,14163 0,34095 0,0016* 2,83363  

Aldur við sölu -0,00092 0,05486 0,9867 4,10274  

Sölustaður - - - -  

BLUP einkunn 0,01794 0,01716 0,301 4,34457  

Kynbótadómur 0,51840 0,27714 0,0674 4,49743  

Mánuðir í tamningu -0,00065 0,01168 0,9555 4,30092  

R
2
 0,8216   

Collinearity diagnostics próf fyrir samfylgni 3.575.619   

Whites próf fyrir misdreifni p = 0,8889   

Kolmogorov-Smirnov próf fyrir normaldreifingu p = >0,15   

Ramsey reset próf fyrir rangri skilgreiningu p = 0,624    

* Marktækt fyrir viðkomandi eiginleika     

- Ekki gefið upp fyrir viðkomandi flokk     

 

Tafla V3. Breyting á verði allra taminna hrossa við hækkun á einkunn um 1 

Hross seld erlendis     

92 hross      

  

Samhengi verðs og 

eiginleika, 

stuðullinn við 

eiginleika sýnir 

breytingu á verði Staðalfrávik P-gildi Vif  

Fasti 8,58320 0,99630 <0,0001* 0  

Búaáhrif - - <0,0001* -  

Tölt  0,10618 0,07798 0,1781 3,35075  

Brokk 0,30058 0,07891 0,0003* 2,33062  

Skeið 0,06825 0,04461 0,1309 2,35684  

Vilji og geðslag 0,26541 0,10977 0,0185 3,53361  

Fegurð í reið -0,07492 0,11904 0,5313 3,27188  

Háls 0,37707 0,08833 <0,0001* 2,02406  

Stærð -0,10886 0,06582 0,103 1,686  

Hryssa 0,06562 0,13110 0,6184 2,12212  

Stóðhestur 0,83590 0,24424 0,0011* 3,57645  

Aldur við sölu -0,08466 0,04996 0,095 3,25609  

Sölustaður - - - -  

BLUP einkunn 0,02166 0,00871 0,0156* 2,6665  
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Kynbótadómur -0,00216 0,17578 0,9903 3,23237  

Mánuðir í tamningu 0,00415 0,00680 0,5441 3,54989  

R
2
 0,8779   

Collinearity diagnostics próf fyrir samfylgni 3.454.251   

Whites próf fyrir misdreifni p = 0,6684   

Kolmogorov-Smirnov próf fyrir normaldreifingu p = >0,15   

Ramsey reset próf fyrir rangri skilgreiningu p = 0,0086*    

* Marktækt fyrir viðkomandi eiginleika     

 - Ekki gefið upp fyrir viðkomandi flokk     

 

Tafla V4. Breyting á verði allra taminna hrossa við hækkun á einkunn um 1 

Stóðhestar      

21 hross      

  

Samhengi verðs og 

eiginleika, 

stuðullinn við 

eiginleika sýnir 

breytingu á verði Staðalfrávik P-gildi Vif  

Fasti 7,87939 1,32438 0,106 0  

Búaáhrif - - 0,0021* -  

Tölt  -0,85889 0,41866 0,2887 455,81252  

Brokk 0,11600 0,15270 0,5864 86,3297  

Skeið -0,40278 0,11742 0,1806 243,38947  

Vilji og geðslag 1,86866 0,58050 0,1918 764,95151  

Fegurð í reið 3,55709 1,25270 0,2156 2835,9199  

Háls 2,12252 0,55725 0,1634 1047,066  

Stærð -0,58416 0,18089 0,1912 104,56775  

Hryssa - - - -  

Stóðhestur - - - -  

Aldur við sölu 1,35372 0,42999 0,1958 1503,5965  

Sölustaður -3,32544 0,97787 0,1821 1095,8611  

BLUP einkunn -0,18435 0,08112 0,2639 1227,1167  

Kynbótadómur 1,01549 0,59192 0,336 146,71221  

Mánuðir í tamningu -0,14094 0,04209 0,1848 1199,7762  

R
2
 0,9996   

Collinearity diagnostics próf fyrir samfylgni 3.662.772   

Whites próf fyrir misdreifni p = 0,9188   

Kolmogorov-Smirnov próf fyrir normaldreifingu p = 0,1295   

Ramsey reset próf fyrir rangri skilgreiningu -    

* Marktækt fyrir viðkomandi eiginleika     

- Ekki gefið upp fyrir viðkomandi flokk     
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Tafla V5. Breyting á verði allra taminna hrossa við hækkun á einkunn um 1 

Hryssur      

82 hross      

  

Samhengi verðs og 

eiginleika, 

stuðullinn við 

eiginleika sýnir 

breytingu á verði Staðalfrávik P-gildi Vif  

Fasti 8,60471 1,40438 <0,0001* 0  

Búaáhrif - - <0,0001* -  

Tölt  0,05968 0,10337 0,5661 2,61142  

Brokk 0,23585 0,10752 0,0325* 1,98218  

Skeið 0,03397 0,05875 0,5655 2,16883  

Vilji og geðslag 0,39092 0,14021 0,0073* 3,11431  

Fegurð í reið -0,16808 0,16743 0,3198 3,88554  

Háls 0,14946 0,13207 0,2627 2,76264  

Stærð 0,10722 0,11076 0,3372 2,1738  

Hryssa - - - -  

Stóðhestur - - - -  

Aldur við sölu -0,02935 0,04131 0,4804 2,31263  

Sölustaður -0,16107 0,15195 0,2938 1,53295  

BLUP einkunn 0,02504 0,01263 0,0525 3,08777  

Kynbótadómur 0,04416 0,21594 0,8387 3,05848  

Mánuðir í tamningu 0,00858 0,00890 0,3392 2,71734  

R
2
 0,7703   

Collinearity diagnostics próf fyrir samfylgni 3.575.251   

Whites próf fyrir misdreifni p = 0,8655   

Kolmogorov-Smirnov próf fyrir normaldreifingu p = >0,1500   

Ramsey reset próf fyrir rangri skilgreiningu p = 0,8423    

* Marktækt fyrir viðkomandi eiginleika     

 - Ekki gefið upp fyrir viðkomandi flokk     

 

Tafla V6. Breyting á verði allra taminna hrossa við hækkun á einkunn um 1 

Geldingar      

66 hross      

  

Samhengi verðs og 

eiginleika, 

stuðullinn við 

eiginleika sýnir 

breytingu á verði Staðalfrávik P-gildi Vif  

Fasti 8,09192 1,46595 <0,0001* 0  

Búaáhrif - - <0,0001* -  

Tölt  -0,02386 0,08743 0,7863 3,48269  

Brokk 0,06206 0,08465 0,4677 2,07152  
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Skeið 0,01256 0,05797 0,8296 2,59503  

Vilji og geðslag 0,19498 0,11439 0,0959 2,54139  

Fegurð í reið 0,38659 0,12470 0,0035* 2,86435  

Háls 0,11526 0,10095 0,2602 2,05552  

Stærð 0,03700 0,08080 0,6494 2,24631  

Hryssa - - - -  

Stóðhestur - - - -  

Aldur við sölu 0,00299 0,06325 0,9625 4,28236  

Sölustaður -0,08844 0,12447 0,4814 1,56175  

BLUP einkunn 0,01923 0,01178 0,1101 2,57796  

Kynbótadómur - - - -  

Mánuðir í tamningu 0,00585 0,00872 0,506 4,71052  

R
2
 0,705   

Collinearity diagnostics próf fyrir samfylgni 3.360.344   

Whites próf fyrir misdreifni p = 0,9313   

Kolmogorov-Smirnov próf fyrir normaldreifingu p = >0,1500   

Ramsey reset próf fyrir rangri skilgreiningu p = 0,1555    

* Marktækt fyrir viðkomandi eiginleika     

 - Ekki gefið upp fyrir viðkomandi flokk     

 

Tafla V7. Breyting á verði sýndra hrossa við hækkun á eiginleika um 1 

54 hross     

  

Samhengi verðs 

og eiginleika, 

stuðullinn við 

eiginleika sýnir 

breytingu á verði Staðalfrávik P-gildi Vif 

Fasti 8,07891 2,44078 0,0025* 0 

Búaáhrif - - <0,0001* - 

Tölt  -0,22061 0,22751 0,3402 4,56105 

Brokk 0,39805 0,15678 0,0167* 3,04069 

Skeið -0,00674 0,06961 0,9236 2,31186 

Vilji og geðslag 0,53473 0,23633 0,0313* 4,77844 

Fegurð í reið -0,13898 0,28624 0,6309 5,20471 

Háls 0,61155 0,17828 0,0018* 3,00587 

Stærð -0,17559 0,19136 0,3664 3,63993 

Hryssa -1,35180 0,31921 0,0002* 4,04529 

Stóðhestur - - - - 

Aldur við sölu 0,20277 0,09352 0,0385* 4,40233 

Sölustaður -0,08906 0,19768 0,6557 1,69835 

BLUP einkunn 0,02507 0,02294 0,2835 3,75141 

Kynbótadómur - - - - 

Mánuðir í tamningu -0,03926 0,02933 0,0515 6,63005 
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R
2
 0,8227  

Collinearity diagnostics próf fyrir samfylgni 3.691.035  

Whites próf fyrir misdreifni p = 0,7271  

Kolmogorov-Smirnov próf fyrir normaldreifingu p = >0,1500  

Ramsey reset próf fyrir rangri skilgreiningu p = 0,5433   

* Marktækt fyrir viðkomandi eiginleika    

 - Ekki gefið upp fyrir viðkomandi flokk    

 

Tafla V8. Breyting á verði ósýndra hrossa við hækkun á eiginleika um 1 

115 hross     

  

Samhengi verðs 

og eiginleika, 

stuðullinn við 

eiginleika sýnir 

breytingu á verði Staðalfrávik P-gildi Vif 

Fasti 9,78988 0,92234 <0,0001* 0 

Búaáhrif - - <0,0001* - 

Tölt  0,04989 0,05696 0,3836 2,78051 

Brokk 0,08627 0,05949 0,1507 1,75806 

Skeið 0,04183 0,03679 0,2588 1,83404 

Vilji og geðslag 0,16013 0,08046 0,0498* 2,31354 

Fegurð í reið 0,18950 0,08307 0,0250* 2,46589 

Háls 0,09854 0,06855 0,1542 1,92586 

Stærð 0,01068 0,05692 0,8517 1,96281 

Hryssa 0,10396 0,08782 0,2398 1,37331 

Stóðhestur 0,99961 0,34186 0,0044* 1,47148 

Aldur við sölu -0,08103 0,03585 0,0263* 3,98832 

Sölustaður -0,08453 0,08981 0,3492 1,46679 

BLUP einkunn 0,01639 0,00737 0,0288* 2,43638 

Kynbótadómur - - - - 

Mánuðir í tamningu 0,00998 0,00561 0,0786 3,64467 

R
2
 0,7207  

Collinearity diagnostics próf fyrir samfylgni 3.400.453  

Whites próf fyrir misdreifni p = 0,7629  

Kolmogorov-Smirnov próf fyrir normaldreifingu p = >0,1500  

Ramsey reset próf fyrir rangri skilgreiningu p = 0,9456   

* Marktækt fyrir viðkomandi eiginleika    

- Ekki gefið upp fyrir viðkomandi flokk    

 

Tafla V9. Breyting á verði verðflokks 1 við hækkun á eiginleika um 1 

55 hross     
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Samhengi verðs 

og eiginleika, 

stuðullinn við 

eiginleika sýnir 

breytingu á verði Staðalfrávik P-gildi Vif 

Fasti 11,24023 1,41308 <0,0001* 0 

Búaáhrif - - <0,0001* - 

Tölt  -0,02223 0,08666 0,7993 6,17694 

Brokk 0,08722 0,08657 0,322 2,52006 

Skeið 0,06316 0,05783 0,2838 2,17462 

Vilji og geðslag -0,01824 0,15344 0,9062 5,41407 

Fegurð í reið 0,08139 0,10140 0,4287 2,22107 

Háls 0,03381 0,09047 0,7113 2,7984 

Stærð 0,03338 0,10052 0,7422 4,15929 

Hryssa -0,04161 0,11154 0,7118 1,75877 

Stóðhestur - - - - 

Aldur við sölu -0,02691 0,03768 0,4808 4,56213 

Sölustaður 0,07112 0,13011 0,5888 2,40579 

BLUP einkunn 0,00877 0,01119 0,4396 4,23426 

Kynbótadómur -0,60502 0,39623 0,1376 3,13688 

Mánuðir í tamningu -0,00147 0,00706 0,8362 5,63413 

R
2
 0,5784  

Collinearity diagnostics próf fyrir samfylgni 3.383.886  

Whites próf fyrir misdreifni p = 0,7882  

Kolmogorov-Smirnov próf fyrir normaldreifingu p = >0,1500  

Ramsey reset próf fyrir rangri skilgreiningu p = 0,0495*   

* Marktækt fyrir viðkomandi eiginleika    

- Ekki gefið upp fyrir viðkomandi flokk    

 

Tafla V10. Breyting á verði verðflokks 2 við hækkun á eiginleika um 1 

55 hross     

  

Samhengi verðs 

og eiginleika, 

stuðullinn við 

eiginleika sýnir 

breytingu á verði Staðalfrávik P-gildi Vif 

Fasti 12,64955 0,63585 <0,0001* 0 

Búaáhrif - - <0,0001* - 

Tölt  -0,00918 0,06391 0,8868 3,91689 

Brokk 0,06075 0,04872 0,2224 2,57012 

Skeið 0,05123 0,02966 0,0948 3,3133 

Vilji og geðslag -0,03097 0,05450 0,5742 2,59842 

Fegurð í reið 0,09492 0,06866 0,1774 3,58418 

Háls -0,00009 0,06788 0,999 5,73342 
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Stærð -0,03270 0,05756 0,5743 4,8014 

Hryssa 0,01927 0,08703 0,8263 3,61758 

Stóðhestur - - - - 

Aldur við sölu -0,01434 0,03661 0,6981 5,66654 

Sölustaður 0,19296 0,07799 0,0195* 2,92825 

BLUP einkunn 0,00248 0,00550 0,6557 2,70534 

Kynbótadómur -0,00470 0,11604 0,968 4,15027 

Mánuðir í tamningu 0,01127 0,00637 0,0873 6,34753 

R
2
 0,6458  

Collinearity diagnostics próf fyrir samfylgni 3.516.388  

Whites próf fyrir misdreifni p = 0,6919  

Kolmogorov-Smirnov próf fyrir normaldreifingu p = >0,1500  

Ramsey reset próf fyrir rangri skilgreiningu p = 0,9915   

* Marktækt fyrir viðkomandi eiginleika    

 - Ekki gefið upp fyrir viðkomandi flokk    

 

Tafla V11. Breyting á verði verðflokks 3 við hækkun á eiginleika um 1 

59 hross     

  

Samhengi verðs 

og eiginleika, 

stuðullinn við 

eiginleika sýnir 

breytingu á verði Staðalfrávik P-gildi Vif 

Fasti 7,85852 1,48485 <0,0001* 0 

Búaáhrif - - <0,0001* - 

Tölt  0,13203 0,11193 0,2468 4,39461 

Brokk 0,30557 0,10075 0,0048* 3,62335 

Skeið -0,01324 0,04554 0,7731 2,60751 

Vilji og geðslag 0,21304 0,14388 0,1485 4,03223 

Fegurð í reið -0,31576 0,15348 0,0479* 4,95588 

Háls 0,45160 0,11269 0,0003* 2,26946 

Stærð -0,01117 0,07752 0,8864 1,82986 

Hryssa 0,15130 0,28230 0,5957 8,13805 

Stóðhestur 0,86677 0,31268 0,0092* 9,22129 

Aldur við sölu 0,07861 0,06070 0,2046 5,02556 

Sölustaður -0,19156 0,13142 0,1547 1,71482 

BLUP einkunn 0,02728 0,01117 0,0203* 2,0427 

Kynbótadómur 0,03530 0,21731 0,872 4,11905 

Mánuðir í tamningu -0,01036 0,00906 0,2613 4,55489 

R
2
 0,8553  

Collinearity diagnostics próf fyrir samfylgni 3.609.957  

Whites próf fyrir misdreifni p = 0,7486  

Kolmogorov-Smirnov próf fyrir normaldreifingu p = >0,1500  
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Ramsey reset próf fyrir rangri skilgreiningu p = 0,3225   

* Marktækt fyrir viðkomandi eiginleika    

 - Ekki gefið upp fyrir viðkomandi flokk    

 

Tafla V12. Breyting á verði sýndra hrossa við hækkun á hæfileikum og sköpulagi um 1 

56 hross      

  

Samhengi verðs og 

eiginleika, stuðullinn 

við eiginleika sýnir 

breytingu á verði Staðalfrávik P-gildi Vif  

Fasti -3,10846 3,73871 0,4105 0  

Búaáhrif - - <0,0001* -  

Hæfileikar   1,5084 0,32026 <0,0001* 1,69762  

Sköpulag 0,73776 0,50909 0,1549 1,69851  

R
2
 0,5942   

Collinearity diagnostics próf fyrir samfylgni 1.993.021   

Whites próf fyrir misdreifni p = 0,5261   

Kolmogorov-Smirnov próf fyrir normaldreifingu p = 0,0203*   

Ramsey reset próf fyrir rangri skilgreiningu p = 0,3345    

* Marktækt fyrir viðkomandi eiginleika     

 - Ekki gefið upp fyrir viðkomandi flokk     

 

Tafla V13. Breyting á verði sýndra hrossa við hækkun á einstaklingseinkunn um 1 

56 hross      

  

Samhengi verðs 

og eiginleika, 

stuðullinn við 

eiginleika sýnir 

breytingu á verði Staðalfrávik P-gildi Vif  

Fasti -4,45854 5,03007 0,383 0  

Búaáhrif - - <0,0001* -  

Tölt 0,24051 0,44428 0,5925 6,89265  

Brokk 0,3352 0,23964 0,1729 3,67319  

Skeið 0,10623 0,08858 0,2405 1,8843  

Stökk 0,1377 0,36175 0,7063 3,29931  

Vilji og geðslag 0,43525 0,4346 0,3252 3,53037  

Fegurð í reið 0,56582 0,44574 0,2147 4,63318  

Fet -0,10957 0,16301 0,507 1,88062  

Höfuð 0,04743 0,2886 0,8706 2,65436  

Háls, herðar og bógar 0,53571 0,35364 0,141 2,41009  

Bak og lend 0,11342 0,26481 0,6717 2,11091  

Samræmi 0,03318 0,33757 0,9224 2,53344  

Fótagerð -0,25626 0,27081 0,3521 1,69426  
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Réttleiki -0,25944 0,34326 0,4561 2,98355  

Hófar 0,36653 0,39456 0,3608 3,16786  

Prúðleiki 0,04302 0,14382 0,767 1,50752  

R
2
 0,7294   

Collinearity diagnostics próf fyrir samfylgni 4.107.291   

Whites próf fyrir misdreifni p = 0,8416   

Kolmogorov-Smirnov próf fyrir normaldreifingu p = >0,1500   

Ramsey reset próf fyrir rangri skilgreiningu p = 0,5194    

* Marktækt fyrir viðkomandi eiginleika     

 - Ekki gefið upp fyrir viðkomandi flokk     

 

Tafla V14. Breyting á verði ótaminna hrossa við hækkun á eiginleika um 1 

37 hross     

  

Samhengi verðs 

og eiginleika, 

stuðullinn við 

eiginleika sýnir 

breytingu á verði Staðalfrávik P-gildi Vif 

Fasti -6,43810 11,54602 0,5825 0 

Búaáhrif - - <0,0001* - 

Hryssa 0,24447 0,47010 0,608 3,83819 

Stóðhestur 0,04161 0,61708 0,9468 5,05019 

Aldur við sölu -0,05326 0,13389 0,6944 4,00424 

Sölustaður -0,28557 0,33109 0,3973 1,73077 

BLUP einkunn 0,01078 0,04051 0,7926 2,49848 

Kynbótadómseinkunn föður 2,21985 0,98434 0,0339* 2,59899 

Kynbótadómseinkunn móður 0,06864 1,03037 0,9475 2,81762 

R
2
 0,5697  

Collinearity diagnostics próf fyrir samfylgni 2.684.667  

Whites próf fyrir misdreifni p = 0,5687  

Kolmogorov-Smirnov próf fyrir normaldreifingu p = >0,1500  

Ramsey reset próf fyrir rangri skilgreiningu p = 0,1476   
* Marktækt fyrir viðkomandi eiginleika 

- Ekki gefið upp fyrir viðkomandi flokk    

 

Tafla V15. Breyting á verði hrossa við hækkun á kynbótaeinkunn um 1 

217 hross      

  

Samhengi verðs 

og eiginleika, 

stuðullinn við 

eiginleika sýnir 

breytingu á verði Staðalfrávik P-gildi Vif  

Fasti 4,29242 2,78712 0,123 0  

Búaáhrif - - <0,0001* -  



76 

Hryssa 0,283350 0,11981 0,0191 1,53317  

Stóðhestur 1,001750 0,17685 <0,0001* 1,73364  

Sölualdur 0,118600 0,02385 <0,0001* 1,63346  

Höfuð 0,021610 0,01280 0,0931 2,24627  

Háls, herðar og bógar 0,015380 0,01553 0,3235 4,13654  

Bak og lend 0,008440 0,01248 0,4999 2,07074  

Samræmi -0,022620 0,01465 0,1243 3,45282  

Fótagerð -0,013570 0,01038 0,1927 1,54699  

Réttleiki 0,058000 0,01193 0,6275 1,39490  

Hófar 0,009200 0,01121 0,4129 2,21515  

Tölt -0,030750 0,28390 0,2802 16,00388  

Brokk 0,039510 0,01629 0,0162* 4,79399  

Skeið 0,012020 0,00954 0,2095 3,86834  

Stökk 0,017000 0,02085 0,4159 6,60937  

Fegurð í reið -0,001819 0,02680 0,9946 17,70393  

Vilji og geðslag 0,044190 0,02812 0,1177 15,05638  

Fet -0,024540 0,01490 0,1012 1,41842  

Prúðleiki -0,000837 0,00886 0,9249 1,86291  

R
2
 0,6295   

Collinearity diagnostics próf fyrir samfylgni          4.296.449        

Whites próf fyrir misdreifni p = 0,6773   

Kolmogorov-Smirnov próf fyrir normaldreifingu p = >0,1500   

Ramsey reset próf fyrir rangri skilgreiningu p = 0,0007*    

* Marktækt fyrir viðkomandi eiginleika     

 ómælanlegt fyrir viðkomandi flokk     

 

 


