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

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

 

 

____________________________________________ 

Sigrún Edda Halldórsdóttir 
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Ágrip 
Margir íslendingar stunda hestamennsku og mikill fjöldi hrossa eru í útigangi að vetri 

til um land allt.  Þrátt fyrir þennan mikla fjölda liggja litlar upplýsingar um aðbúnað hrossa á 

útigangi og ekki hefur verið tekið saman hvernig að útigangi hrossanna sé almennt staðið.  

Markmiðið með þessu verkefni var að kanna hvernig aðbúnaði hrossa á útigangi um allt land 

væri háttað og hvernig að honum staðið. 

Á Íslandi búa hestamenn við þann munað að það er mikið um stór landsvæði sem 

gefur færi á að haga útigangi öðruvísi en í mörgum öðrum löndum.  Mikið hefur breyst 

undanfarin ár og áratugi bæði hvað varðar þekkingu á þörfum hrossa, sem og hvaða 

hlutverkum hross sinna hérlendis.  Samkvæmt lögum eiga öll hross sem eru í útigangi frá 1. 

október til 1. júní að hafa aðgang að skjóli, ef ekki er náttúrulegt skjól til staðar skal útvega 

manngert skjól.  Í lögum stendur einnig að það þarf að fylgjast daglega með hrossum í 

vetrarútigangi.  Það er þó greinilegt þegar keyrt er um sveitir að þessu er ekki framfylgt alls 

staðar og aðstæður sem útigangshross lifa við mjög misjafnar. 

Með þessari könnun voru umsjónarmenn og eigendur hrossa spurðir út í ýmis atriði 

sem viðkoma hrossum í útigangi.  356 einstaklingar svöruðu og var heildarfjöldi hrossa sem 

svarað var fyrir 8.032,5.  Þar sem bæði voru spurðir einstaklingar sem eru sjálfir að sjá um 

hross í hagagöngu sem og þeir sem greiða öðrum fyrir þá þjónustu, þá er möguleiki á að sum 

hross séu tvítalin.  Flest svör bárust frá suðurlandi og höfðu 65% þátttakenda hross í sinni 

umsjá í hagagöngu.  Mörg atriði komu vel út á meðan önnur reyndust ekki eins góð.  Í sumum 

tilvikum virðast umsjónarmenn ganga þvert á það sem gildandi reglugerðir segja til um.  

Þegar skoðaðar eru niðurstöður úr viðhorfshluta könnunarinnar virðast þó flestir vera 

sammála um mikilvægi þess að sjá hrossum í útigangi fyrir ákveðnum atriðum.  

 

Lykilorð: útigangur, hross, skjól, Ísland, velferð. 
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Inngangur 
Allar þjóðir, sem unna hestum sínum svo, að þær meti að verðleikum 

ágæti þeirra, leitast við að bæta hrossin með úrvali undaneldisgripanna, 

en jafnframt leitast þær við að búa svo að hrossunum, að kostir þeirra fái 

notið sín sem bezt. (Theodór Arnbjörnsson, 1975, bls. 327) 

 

Á Íslandi eru um 80.000 hross (Hulda G. Geirsdóttir, 2006),  sem er mikill fjöldi fyrir 

þjóð sem telur ekki nema um 325.000 manns (Hagstofa Íslands, e.d.).  Stór landsvæði eru 

óbyggð og búa því Íslendingar við þann munað, að geta haft hross laus á útigangi hluta úr eða 

allt árið um kring.  Misjafnt er þó hvaða umhverfi og veðurfar hrossastóð þurfa að lifa við og 

huga umsjónarmenn og eigendur mismikið að útiganginum. 

 Eigendur hrossa eru bæði íbúar í þéttbyggð, sem og dreifbýli og annað hvort sjá 

einstaklingar sjálfir um sín hross í útigangi eða greiða öðrum fyrir þá þjónustu.  Heygjafir, 

ormalyf, hófsnyrtingar, salt, steinefni og skjól eru nokkur atriði sem vert er að huga að.  

Ýmsar reglugerðir eru í gildi varðandi umsjá útigangshrossa og er tilgangur þeirra að vernda 

heilsu og vellíðan hrossa.  Lítið er þó vitað um hvernig og hvort þessum reglugerðum sé fylgt 

eftir.  Það þarf ekki að fara langt út fyrir bæjarmörkin til að sjá hross í hagagöngu og er 

aðbúnaður þeirra mjög misjafn.  Mikilvægt er að fá einhverskonar heildarmynd yfir þessi mál, 

til að sjá hvar við stöndum og hvað þarf að gera betur. 

 Það er hagur hestamanna að hugsa eins vel um sín hross eins og völ er á.  Aðeins 

hestur sem er heilbrigður á líkama og sál getur sinnt þeirri vinnu sem best sem við krefjumst 

af honum.  

1.1 Íslenski hesturinn 

Hesturinn hefur skipað stórann sess í sögu Íslendinga.  Hestar koma fram í mörgum 

myndum í Ásatrú.  Sleipnir var reiðskjóti Óðins. Árvakur og Alsviður drógu sólina á meðan 

Hrímfaxi og Fjörsvartnir drógu nóttina, Glaður og Skinfaxi fylgdu svo deginum.  Á 9. öld 

komu Norðmenn til Íslands með hesta sína og voru þeir tignarmark höfðingjans og veldistákn.  

Án hestsins hefði Ísland verið með öllu óbyggilegt því landið var mjög erfitt yfirferðar.  

Þarfasti þjónninn auðveldaði fólki að ferðast á milli landshluta og hjálpaði til við bústörfin 

(Björn Th. Björnsson, 1986).  

Fyrstu árin eftir landnám er líklegt að fjöldi hrossa á Íslandi hafi verið takmarkaður, en 

fljótlega hófst þó umfangsmikil hrossarækt þar sem þörfin fyrir góð hross var mikil.  Hægt er 

að gera ráð fyrir því, að fjöldi hrossa hafi þó verið breytilegur eftir árferði og vegna 

náttúruhamfara.  Vegna þessa fækkaði hrossum á ákveðnum tímabilum (Hannes Finnsson, 

1796).  Íslenski hesturinn hefur þurft að ganga úti og berjast við óblíð náttúruöfl, skjólleysi, 
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vosbúð og fóðurskort (Ingimar Sveinsson, 2010).  Fyrr á öldum fundust stakkgarðar og 

skjólgarðar fyrir hesta víðsvegar og hrossum oft gefið þar við.  Sum staðar voru þessir garðar 

hlaðnir í kross á þurrlendi og hafðir það háir að þeir veittu skjól fyrir flestum áttum.  Þessum 

skjólum fór þó fækkandi í lok 19. aldar og þurftu dýrin þá að standa óvarin í öllum veðrum 

(Þorvaldur Thoroddsen, 1922).  Lengi var talið í lagi að hafa hross fóðurlaus úti í 

veturkuldanum svo lengi sem þau náðu einhverjum stráum, en sem betur fer er sá tími liðinn 

(Ingimar Sveinsson, 2010).  Reiðhestar voru hafðir inni og fóðraðir vel, á meðan önnur hross 

voru úti og var fóðrun þeirra takmörkuð.  Sum hross gengu í fjöru og lifðu á þangi eða 

kröfsuðu upp fóður undan snjó.  Á 20. öld hófu sumir bændur að gefa fisk, þá helst síld, þegar 

heyskortur var en margir hestar voru magrir og illa útlítandi á vorin (Schrader, 1986).  Eftir 

erfiða vetur, náttúruhamfarir og fóðurleysi hefur þó mótast sá hestur sem við sjáum í dag.  

Hann hefur mikið kuldaþol og einstaka eiginleika til að nýta tormelta og næringarsnauða 

vetrarsinuna (Ingimar Sveinsson, 2010). 

1.1.1 Þættir sem eru mikilvægir varðandi útigang 

Í 4. grein reglugerða um aðbúnað, umhirðu og heilbrigðiseftirlit hrossa stendur: 

 „Hross skulu ávalt hafa nægan aðgang að hreinu og ómenguðu drykkjarvatni.  Fóður 

skal að magni, gæðum og næringarinnihaldi fullnægja þörfum hrossa til vaxtar, 

viðhalds og notkunar“.   

Einnig stendur: 

 „Hross skulu hafa aðgang að fóðri a.m.k. tvisvar á sólarhring. Óheimilt er að hafa 

hross án fóðurs lengur en 14 klst. og án drykkjarvatns lengur en fjórar klst. 

Folaldshryssur er óheimilt að hafa án vatns og fóðurs lengur en tvær klst. Eftir notkun 

skulu hross ávallt hafa aðgang að nægu drykkjarvatni“. 

Þegar líður að hausti verður gróðurinn trénisríkari og næringarsnauðari og þurfa því 

hrossin að éta meira.  Í flestum tilfellum er gefið hey, til að hrossin nái að uppfylla 

viðhaldsþarfir sínar því minni líkur eru á að þau nái að uppfylla þessar þarfir á svo 

næringarsnauðum gróðri.  Þegar fæðuskortur verður, er mikilvægt að hrossin séu búin að ná 

að safna upp fituforða því hann er hægt að nota sem orkuuppsrettu (Ólafur Guðmundsson og 

Ólafur R. Dýrmundsson, 1994).  Þegar snjór fer að þekja beitina er ráðlegt að byrja að gefa.  

Það kostar hrossin orku að krafsa í gegnum snjóinn til að komast að fæðu (Cymbaluk og 

Christison, 1990).  Þó það þurfi að passa að öll hrossin í stóðinu hafi aðgengi að fæðu, þá 

verður líka að athuga, að ekki sé gefið of mikið.  Offóðrun hrossa er orðið algengt vandamál 

og getur hún leitt til efnaskiptasjúkdóms, sem líkist sykursýki 2.  Helstu einkenni offóðrunar 
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eru þykkildi í makka hrossanna og hófsperrur á mismunandi stigum (Katrín Andrésdóttir, 

e.d.).   

Þegar hestarnir eru að undirbúa sig fyrir veturinn auka þeir einangrun sína með því að 

safna fitu seinni hluta sumars og háralag þeirra breytist.  Ef þetta gengur vel ætti hesturinn að 

vera betur undirbúinn fyrir kuldan og vosbúðina (Helgi Sigurðsson, 1994).   

Útigangshross ættu ávalt að hafa aðgang að hreinu drykkjarvatni.  Vatn tapast úr 

líkamanum með úrgangi, uppgufun og mjólkurframleiðslu.  Það verður að bæta upp fyrir þetta 

tap og hefur líkaminn þrjár leiðir til þess; drykkjarvatn, vatn í fóðri og sú vatnsmyndun sem 

verður í efnaskiptaferlum líkamans (Frape, 2010).  Vetur á Íslandi getur verið snjóþungur og 

fennt yfir þær vatnsuppsprettur, sem eru í boði fyrir stóðin.  Misjafnt er hvort snjór telst vera 

næg vatnsuppspretta fyrir hross,  en samkvæmt rannsóknum Mejdell, Simensen og Bøe 

(2005) virtist það ekki hafa áhrif á heilbrigði hrossa,  að hafa aðeins aðgang að snjó í styttri 

tíma.  Hinsvegar segja Cymbaluk og Christison (1990) að snjór sé ekki næg vatnsuppspretta 

fyrir hross.  Hross drekka minna í kulda og þarf meltanleiki fóðurs að vera mikill til að koma í 

veg fyrir meltingarvandamál.  Með minnkaðri vatnsdrykku éta hrossin einnig minna og ef 

vatn er hitað upp í 2°C til 10°C getur það aukið át (Cymbaluk og Christison, 1990).  Athuga 

þarf þó áhrif þess að borða snjó á orkukostnað hrossanna, til að viðhalda jafnhita. 

1.1.1.1 Beit útigangshrossa 

Yfir sumartímann eyða hestar 50-70% af sólahringnum á beit og aðeins 20-30% í 

hvíld (Anna Guðrún Þórhallsdóttir, Guðni Ágústsson og Jóhann Magnússon, 2001).  Það sem 

eftir er af tímanum fer í göngu og annað atferli.  Sá tími sem fer í beit hjá hrossum eykst þegar 

líður á haustið og fæða verður næringarsnauðari.  Hross kjósa heldur að vera á beit á þurrlendi 

enn votlendi.  Þegar haustið nálgast minnkar beit á votlendi enn frekar (Anna Guðrún 

Þórhallsdóttir o.fl., 2001).  Það landsvæði sem þarf fyrir beit fyrir hvern hest er mjög 

mismunandi og fer eftir fyrri meðferð og notkun á landinu.  Við skipulagningu á beit á 

framræstu mýrlendi er hægt að nota þá viðmiðun að beita má einum hesti, tveggja vetra eða 

eldri, á 1 hektara af óábornu landi að sumri til.  Ef borið er á er óhætt að hafa þrjá hesta á 

hektara (Ólafur Guðmundsson og Ólafur R. Dýrmundsson, 1994). 

Hross eru þung dýr, sem bíta naumt og geta auðveldlega gengið nærri því landi sem 

þau eru höfð á beit.  Þetta kallar á eftirlit með ástandi hrossahaga.  Ef hrossin ná að ganga 

nærri gæðum landsins getur tekið langann tíma að koma því í gott ástand aftur.  Gott er að 

þekkja þau merki sem sjást, þegar haginn fer að verða ofbitinn til að hægt sé að grípa inn í og 

friða landið eða bera á ef þess þarf.  Hafa þarf þó í huga að landið getur verið í ágætu ástandi 
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hvað varðar gróður og rof, en hentað illa til hrossabeitar.  Þetta á til dæmis við viðkvæmar 

hlíðar og brattlendi, melar, mosaþembur og annað land með rýrum gróðri (Borgþór 

Magnússon, Ásrún Elmarsdóttir og Björn H. Barkarson, 1997). 

1.1.1.2 Salt og steinefnaþarfir hrossa 

Trénisrík sina er snauð af próteinum og sumum steinefnum, þarf því einnig að huga að 

þeim þörfum hrossana.  Salt, eða natríum klóríð (NaCl),  er öllum dýrum nauðsynlegt.  

Natríum er nauðsynlegt fyrir eðlilega starfsemi taugakerfisins, flutning á öðrum efnum innan 

líkamans og fleira.  Skortur á natríum getur gert það að verkum,  að vatnsinntaka og át 

minnkar, virkni vöðva og taugakerfis er skert og getur til dæmis líst sér þannig, að dýrið fer að 

sleikja svita af öðrum dýrum.  Natríumþörf hrossa er að einhverjum hluta fullnægt með 

gróffóðuráti, en þurrefnisinnihald heys er mismunandi (Frape, 2010). 

 Steinefni sinna mörgum mismunandi hlutverkum í líkamanum og tapast við ýmsa 

ferla.  Vegna þessa eru viðhaldsþarfir á þessum efnum.  Steinefnainnihald í heyi er misjafnt 

og sinan á haustbeitinni uppfyllir ekki allar þarfir.  Gott er að skoða efnagreiningar, þegar 

athuga á hvort hey sem gefið er í útigangi sjái fyrir þörfum hestanna (Helgi Sigurðsson, 

2001). 

1.1.1.3 Flokkun útigangshrossa 

Orkuþarfir hrossa eru mjög misjafnar og ef öll hrossin eru höfð saman og gefið eins er 

hætta á, að sum þrífist ekki á meðan önnur hlaupa í spik.  Hvort tveggja er óhollt.  Hross sem 

eru ofar í virðingarröðinni hleypa þeim yngri oft ekki að fóðrinu þrátt fyrir það, að hafa sjálf 

étið nægju sína.  Eftirfarandi er ráðlegging Ingimars Sveinssonar (2010, bls. 176) um hvernig 

gott sé að flokka hross í útigangi á gjöf: 

 Fylsugur og folöld þeirra: Oft þarf að byrja að gefa þeim fyrr áður en hryssurnar og 

folöldin fara að leggja af.  Fylsugur þurfa að sjá fyrir næringu fyrir bæði sig og 

folaldið og er kostnaðurinn við þá framleiðslu mikill.  Folöldin þurfa einnig 

næringarríkt fóður til að tryggja góðan vöxt. 

 Veturgömul og tveggja vetra tryppi ásamt fylfullum hryssum á síðari hluta meðgöngu: 

Ólíkt við fullorðin hross er sjaldgæft að tryppi að þriggja vetra aldri berjist og ógni 

hvoru öðru, þrátt fyrir það að fóður sé af skornum skammti. 

 Geldar hryssur, fylfullar hryssur (ekki mjólkandi) fyrstu átta mánuði meðgöngu og 

brúkunarlausir hestar: Þessi hross þurfa aðeins viðhaldsfóðrun og því gott að nýta beit 

fyrir þau eins og hægt er.  Þegar lítil beit er í boði er þó sjálfsagt að gefa með eins og 

þarf.  Gott getur verið að nýta trénisríkara hey til fóðrunar á þessum hrossum. 
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Ef hross eru ekki flokkuð og öllum gefið saman er hætta á, að þau eldri og frekari éti mikið 

meira en þörf þeirra biður um á meðan þau yngri og hross sem eru lægra sett í 

virðingarröðinni er mögulega aldrei hleypt að fóðrinu.  Afleiðingar þess eru þær, að frekari 

hrossin verða akfeit á meðan önnur leggja af.  Þetta getur einnig valdið því, að vöxtur 

unghrossa verði takmarkaður og þau gætu sýnt varanlegar afleiðingar þess.  Heyframboð á 

einum bæ getur einnig verið misjafnt og ef flokkað er eftir þörfum er meiri möguleiki á að 

nýta heyið eins og þarf fyrir hvern hóp (Ingimar Sveinsson, 2010).  Aldur og þyngd hrossa 

virðist hafa mikil áhrif á stöðu hrossa innan stóðs.  Einnig getur verið slæmt að hafa marga 

geldinga með merum, þar sem geldingar virðast oftast vera ofar í virðingarröðinni enn merar á 

svipuðum aldri (Hrefna B. Ingólfsdóttir og Hrefna Sigurjónsdóttir, 2008).  Mögulega þarf að 

fóðra sér þá sem eru neðar í virðingarröðinni, dreifa betur úr gjöfinni eða fjölga stöðum sem 

gefið er á (Cymbaluk og Christison, 1990). 

1.1.1.4 Heilbrigði útigangshrossa 

Í 5. grein reglugerða um aðbúnað, umhirðu og heilbrigðiseftirlit hrossa stendur: 

 „Gefa skal ormalyf a.m.k. einu sinni á ári.  Halda skal hrossum hreinum, verja þau 

ytri óværu, snyrta hófa og raspa tennur eftir þörfum“. 

 Ormaveiki er nokkuð algeng hérlendis og veldur helst tjóni hjá tryppum og hrossum 

undir 5 vetra aldri (Helgi Sigurðsson, 2001).  Áhrifin eru ekki alltaf sjáanleg utan frá, en getur 

komið niður á vexti og þroska tryppanna.  Ástæðan fyrir því að ormar valda helst skaða hjá 

tryppum er sú, að með aldrinum mynda hross visst ónæmi gegn sumum tegundum orma.  

Alvarlegt ormasmit getur haft skaðleg áhrif á líffæri og valdið hrossasótt síðar á ævinni.  

Lirfur ormanna geta borað sér leið út úr meltingarvegi og farið á flakk um líkamann.  Ormar 

finnast í flestum hrossum, en í mismiklu magni og yfirleitt eru fleiri en ein tegund í sama 

hestinum.  Í eldri hrossum valda ormar helst vanþrifum og lystarleysi og fóðurnýting verður 

lélegri (Helgi Sigurðsson, 2001).  Á Íslandi hafa fundist 33 tegundir innri snýkjudýra í 

hrossum; 3 tegundir frumdýra, 29 tegundir þráðorma og ein tegund bandorma.  Ein tegund 

lúsa herjar á hross hérlendis (Matthías Eydal, 2006).  Ormalyf sem hægt er að fá á Íslandi 

drepa yfirleitt allar gerðir þráðorma, en lirfur sem liggja í dvala í slímhúð þarmanna komast af 

þesskonar meðferð.  Sýnt hefur verið fram á að takmarkaður árangur fæst af því að gefa 

hrossum ormalyf að sumri til nema þau séu á beit þar sem ormasmit er ekki mikið.  Betri 

árangur fæst af því að gefa ormalyf að vetri til því minni líkur eru á að hrossið fái í sig smit að 

nýju og á það helst við dreyrorma.  Smit spóluorms og hrossanjálgs geta verið í umhverfinu 

allan ársins hring (Matthías Eydal, 2006).   
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Ef beitilendi er friðað annað hvert ár getur það minnkað mjög líkur á ormasmiti í haga 

(Helgi Sigurðsson, 2001).  Með kerfisbundinni ormalyfjagjöf er því miður ekki hægt að losna 

algjörlega við orma, en hægt er að ná eins konar jafnvægi milli hýsils og snýkjudýra.  

Kerfisbundin hreinsun hefur verið lítil sem engin hérlendis og varnaraðferðir 

handahófskenndar, en það er ekki nóg að gefa hrossum ormalyf aðeins einu sinni á ári, til 

dæmis þegar hross eru tekin inn á hús.  Fjölgun hrossa á þéttbýlissvæðum kallar á skilvirkari 

aðgerðir gegn ormum.  Það þarf sérstaklega að huga að ungviði sem er í uppvexti og 

ræktunarhrossum sem eru mögulega á flakki milli stóða og eru í mikilli snertingu við önnur 

hross (Helgi Sigurðsson, 2001). 

 Mikilvægt er að hey sem á að gefa hrossum sé í góðu lagi.  Slæm lykt og hiti eru merki 

um að heyið sé byrjað að skemmast og vafasamt að gefa það.  Lélegt og myglað hey getur 

haft slæm áhrif á heilsufar hrossa.  Mygla er einn helsti valdur af heymæði og skemmt, 

tormelt og myglað fóður getur valdið meltingartruflunum og hrossasótt (Helgi Sigurðsson, 

2001). 

1.1.2 Áhrifaþættir á vellíðan hrossa á útigangi 

Í 5. grein reglugerða um aðbúnað, umhirðu og heilbrigðiseftirlit hrossa stendur: 

„Að vetri skal fylgjast daglega með hrossum á útigangi, en vikulega með hrossum í 

heimahögum að sumri“.   

Einstaklingar bera ábyrgð á að hross í þeirra umsjá í útigangi séu heilbrigð og hafi 

aðgang að þeim nauðsynjum, sem þarf til að viðhalda heilbrigði þeirra.  Margt getur komið 

upp á og geta sumar aðstæður kallað á skjót viðbrögð, þar af leiðandi er það nauðsynlegt að 

umsjónarmenn fylgist reglulega með hrossunum. 

Í 1. grein laga um velferð dýra stendur: 

„Markmið laga þessara er að stuðla að velferð dýra, þ.e. að þau séu laus við 

vanlíðan, hungur og þorsta, ótta og þjáningu, sársauka, meiðsli og sjúkdóma, í ljósi 

þess að dýr eru skyni gæddar verur.  Enn fremur er það markmið laganna að þau geti 

sýnt sitt eðlilega atferli eins og frekast er unnt.“ 

Vellíðan hrossa er hægt að meta út frá þremur atriðum; lítið er um veikindi og meiðsli, 

hesturinn sýnir náttúrulega hegðun (s.s. góð matarlyst og hann er vakandi) og hann sýnir góð 

afköst.  Merki um vanlíðan eru til dæmis atriði sem gætu leitt til þjáningar ef þau eru ekki 

bætt, merki um að það sé nú þegar eitthvað að eins og veikindi eða að hesturinn sýnir hegðun 

sem bendir til að hann hafi hlotið slæma meðferð áður (Mills & Nankervis, 1999).  Hitastig 

getur haft mikil áhrif á efnaskipti hrossa og þar af leiðandi á heilsu þeirra og vellíðan.   
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Hross þola ágætlega kulda ef þau fá að aðlagast honum á eðlilegan hátt.  Ef þau fá að 

vera í hitastigi sem lækkar smám saman, þá þykknar feldur þeirra og fitusöfnun eykst, bæði 

undir húð og í feldi.  Með því eykst kuldaþol þeirra (Katrín Andrésdóttir, e.d.).  Hestar, eins 

og önnur spendýr, eru jafnhita og halda líkamshita í kjarna sínum jöfnum.  Það bil sem 

umhverfishiti þarf að vera, til að líkaminn fari ekki að eyða orku til að hækka eða lækka 

kjarnhita sinn heitir jafnhitabil eða „thermoneutral zone“ (Morgan, 1997).  Með öðrum orðum 

þá er þetta það hitastigsbil, þegar ytri hiti er ekki orðinn það hár að líkami hestsins þarf að fara 

að nota svita eða aðrar leiðir til að kæla sig, eða að nota orku til að hækka líkamshitann þegar 

ytra hitastig er orðið of lágt, til dæmis með því að skjálfa.  Neðri mörk jafnhitabilsins eru 

breytileg eftir aldri, líkamsástandi, árstíðum, loftslagi og næringu (Helgi Sigurðsson, 1994).  

Eldri hross þola meiri kulda enn yngri hross í uppvexti.  Erfiðara er að finna efri mörkin og 

misjafnar tölur fást eftir því út frá hvaða aðferð er notuð.  Samkvæmt rannsókn sem unnin var 

í Kanada eru mörkin frá -15°C til 10°C í kyrru lofti fyrir fullorðin hross, en einstaklingar sem 

eru að vaxa eru með neðri mörk við 0°C (Morgan, 1997).  Folöld hafa ekki eins góða 

einangrun og eru efnaskipti þeirra hröð, öfugt við fullorðin hross.  Þegar hitastig fer niður 

fyrir neðri mörkin þarf að auka við fóðrun til þess að hrossin hafi næga orku til að viðhalda 

jafnhita því annars fer orkan í hitaframleiðslu en ekki í vöxt eða viðhald (Cymbaluk og 

Christison, 1990). 

Það eru fimm atriði sem hafa áhrif á og stjórna hitatapi frá líkama hestsins; lofthiti, 

rakastig, úrkoma, vindur og sólargeislun (Cymbaluk og Christison, 1990).  Í köldu umhverfi 

tapast mestur hiti með geislun, leiðni og streymi.  Það sem veitir dýrinu einangrun eru vöðvar, 

fita, húð, feldurinn og loftið sem er næst líkamanum(Autio, Neste, Airaksinen og Heiskanen, 

2006; Cymbaluk og Christison, 1990).  Þegar hitastig í umhverfinu er orðið mjög lágt 

minnkar blóðstreymi til útiliggjandi vefja til að sporna við hitatapi.  Feldurinn er misþykkur 

eftir einstaklingum og hárin mislöng og í miklum kulda standa þau út líkt og þegar fólk fær 

gæsahúð.  Á milli háranna myndast svo lag af lofti sem einangrar.  Þegar það er kalt og 

vindur, sérstaklega ef umhverfið er rakt, getur það skapað sérstakt kuldaálag fyrir hestana.  Ef 

feldur hestsins blotnar tapar hann enn meira einangrunargildi sínu sökum þess, að hárin límast 

saman og loft getur ekki verið á milli þeirra.  Aðeins 8 m/s getur aukið hitatap tvöfallt til 

þrefallt miðað við logn (Autio, Neste, Airaksinen og Heiskanen, 2006).  Snjór kælir ekki eins 

mikið og rigning þegar hestar eru vel undirbúnir fyrir kuldann.  Sá snjór sem safnast fyrir á 

baki hestsins bráðnar hann ekki vegna einangrunarhæfni feldsins (Cymbaluk og Christison, 

1990). 
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1.2 Náttúruleg og tilbúin skjól 

Í 12. grein í reglugerð um aðbúnað, umhirðu og heilbrigðiseftirlit hrossa stendur: 

 „Hross sem ganga úti frá 1. október til 1. júní skulu geta leitað skjóls fyrir veðri og 

vindum. Þar sem fullnægjandi náttúruleg skjól eru ekki fyrir hendi skulu hross hafa 

aðgang að manngerðum skjólveggjum sem ganga í þrjár stefnur eða mynda með 

öðrum hætti skjól úr öllum áttum. Hver skjólveggur skal vera að lágmarki 2,5 m á hæð 

og 4 m á lengd eða svo stór að öll hross hjarðarinnar fái notið skjóls. Skjólveggirnir 

skulu traustlega byggðir þannig að þeir valdi ekki slysahættu né hræðslu hjá 

hrossunum. Eftirlitsaðilar skv. 3. mgr. 3. gr. fylgjast með því að skilyrði 1. mgr. séu 

uppfyllt.  Umhverfi, hönnun og viðhald húsa og skýla skal vera þannig að ekki valdi 

slysum og gripir haldist hreinir.” 

Eins og kemur fram að ofan minnkar einangrunargildi vetrarfeldsins verulega ef hann 

gegnblotnar.  Það er því mjög mikilvægt að hestar hafi gott skjól, sem ver þá gegn vætu og 

vindi síðla hausts og yfir veturinn.  Oft fæst nægilega gott skjól í sjálfu landslaginu, en ef ekki 

er skjól frá náttúrunnar hendi þarf að útbúa það (Ingimar Sveinsson, 2010).  Hins vegar er það 

mjög algengt að hross hafi ekki aðgang að skjóli og þegar veður er mjög slæmt er það 

alvarlegt dýravelferðarmál.  Haustin eru oft erfiðasti tími ársins fyrir hross þar sem hitastig er 

mjög breytilegt og mikið um bleytu.  Ef veðurfarið fer að ganga of nærri hrossunum geta þau 

fengið holdhnjúska, en besta vörnin gegn þeim er gott skjól (Katrín Andrésdóttir, e.d.). 

 Erlendis er ekki algengt að hross séu höfð á útigangi á sama hátt og hérlendis og hafa 

þaraf leiðandi ekki margar rannsóknir verið gerðar á þessu sviði.  Lítið er vitað um hversu 

mikið hross kjósa að nota manngerð skjól hérlendis og aðeins ein rannsókn hefur verið gerð á 

notkun hrossa á skjólum á Íslandi.  Hún sýndi að þau hross sem voru efst í virðingarröðinni 

réðu staðsetningu stóðsins og þau höfðu skjól af þeim hrossum, sem neðar voru í 

virðingarröðinni.  Hrossin í ofangreindri rannsókn notuðu skjólin mjög lítið, en mögulega var 

það vegna þess hversu langt frá skjólinu þeim var gefið.  Gæti það hafa haft áhrif á val þeirra 

á staðsetningu á hverjum tíma.  Unghrossin notuðu þó manngerða skjólið meira.  Veðurfar 

hafði mikil áhrif á notkun skjólsins og var notkunin meiri þegar það var rok og rigning 

(Hrefna B. Ingólfsdóttir og Hrefna Sigurjónsdóttir, 2008).  Bandarísk rannsókn sem var gerð á 

arabískum hestum og dráttarhestum sýndi að skjólnotkun þeirra jókst þegar það var rigning, 

kuldi og vindur eða snjór og vindur.  Sú rannsókn skoðaði þó aðeins skjólnotkun að degi til.  

Þó skjól séu ekki nauðsynleg fyrir afkomu hrossa, þá geta þau hins vegar bætt velferð og 

vellíðan þeirra til mikilla muna (Heleski og Murtazashvili, 2010).  Einnig getur gott skjól 
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dregið úr orkuþörf.  Engar rannsóknir hafa verið gerðar á hvort munur sé á notkun hrossa á 

skjólum með eða án þaks. 

1.3 Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknar var að fá sem besta heildarmynd yfir aðbúnað hrossa í útigangi á 

Íslandi og skoða hvort munur væri á aðbúnaði hrossa á milli landshluta.  Einnig að kanna 

viðhorf fólks til aðbúnaðar útigangshrossa og hvort hinn almenni hrossaeigandi væri 

meðvitaður um þarfir hrossa sinna og þau lög sem gilda um aðbúnað, umhirðu og 

heilbrigðiseftirlit hrossa. 

2. Efni og aðferðir 

2.1  Framkvæmd spurningakönnunar 

Til að fá sem bestu heildarmyndina var búin til spurningarkönnun sem send var út og 

reynt að ná til sem fjölbreyttasta hóps hestamanna.  Beðið var um aðstoð frá Félagi 

hrossaræktarbænda (www.fhb.is) um dreifingu á spurningarkönnuninni.  Upplýsingar hjá 

þeim um skráð bú eru lokaðar almenningi, en féllust forsvarsmenn á að senda tengil á 

könnunina með tölvupósti á alla skráða meðlimi.  Einnig voru talsmenn landshlutanna 

(hrossaræktarsamtök) beðnir um að senda á sína félagsmenn.  Notast var við 

samskiptamiðilinn „Facebook“ og hestafréttamiðilinn www.isibless.is til að ná til þeirra sem 

ekki eru skráðir í félag hrossaræktarbænda.  Könnunin var sett upp á könnunarformi „Google 

Drive“ og var hún aðgengileg frá 1. desember til 31. desember 2013. 

Hönnun spurningarkönnunar hófst sumarið 2013 og var hún í vinnslu þar til í lok 

nóvember.  Nokkurn tíma tók að þróa spurningarnar svo þær væru auðskildar og skýrar.   

Byrjað var með fimm spurningar sem tengdust vetrarútigangi hrossa, en síðan bættust 

spurningar við, uppröðun þeirra breyttist og framsetning spurninga og svara varð skýrari.  

Fjöldi spurninga í lokaútgáfu könnuninnar var 45.  Það var þó misjafnt hversu mörgum 

spurningum hver og einn þurfti að svara, þar sem reynt var að sérhæfa spurningarnar nokkuð 

eftir því hvort fólk greiddi fyrir hagagöngu hjá öðrum eða var sjálft með hross í hagagöngu og 

í sinni umsjón.  Við flestar spurningarnar var aðeins boðið upp á einn svarmöguleika, en fleiri 

möguleika við nokkrar spurningar.  Fáeinar spurningar kröfðust textasvara.  Reynt var að 

hanna spurningarnar þannig, að það varð að svara þeim.  Mikilvægt er í gerð 

spurningarkannana, að aðeins sé hægt að skilja spurningarnar á þann veg, sem spyrjandinn 

hafði hugsað sér, til að koma í veg fyrir misvísandi niðurstöður í svörum (Sigríður 
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Halldórsdóttir & Kristján Kristjánsson, 2003).  Þannig var reynt að sjá fyrir möguleg 

vandamál og koma þannig í veg fyrir óljós svör eins og „annað“ eða „veit það ekki“. 

Spurningalistanum var skipt í þrjá kafla.  Í fyrsta kafla var spurt á hvaða landshluta 

hross þátttakanda væru og hvort þau væru í eigin umsjón eða í umsjón annarra.  Beðið var um 

fjölda hrossa, hvernig stóðum væri skipt niður, hversu stóru landsvæði hrossin væru á og 

kostnaður við hvert hross.  Í öðrum kafla var spurt út í aðbúnað, hvort hrossin hefðu aðgang 

að salti og/eða steinefnum, hvers konar skjóli ef eitthvað var í boði, hvers konar 

vatnsuppsprettu, almennt um heygjafir og ormalyfjagjafir.  Að lokum var athugað hversu 

mikilvægir þátttakendur teldu ýmsa þætti, svo og aldur og hjúskaparstöðu svarenda.  

Spurningarlistinn er í heild í viðauka I. 

2.2 Úrvinnsla gagna 

„Google Drive“ geymdi svörin í „Excel“ skjali sem var hægt að yfirfara eftir lok 

könnunarinnar.  Um 5 svör innihéldu engar upplýsingar og voru tekin út úr skjalinu því þau 

voru mistök hjá forritinu, en annars var notast við öll önnur svör sem bárust.  Notast var við 

„Excel“ til að vinna úr svörunum og finna fjölda, meðaltöl, hæsta og lægsta gildi og 

algengasta gildi þar sem við átti.   
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3. Niðurstöður 
356 einstaklingar svöruðu könnuninni, sem var vonum framar og svör voru almennt 

mjög góð.  Misjafnt var hvort textasvör voru nothæf, en sumir vildu ekki svara eða misskildu 

spurningarnar.  Vegna þess að þýðið var valið tilviljanakennt og hver sem var gat svarað 

könnuninni, er möguleiki á að í sumum svörum séu um sömu hross að ræða og því einhver 

hross tvítalin.  Heildarfjöldi hrossa sem svarað var fyrir var 8032,5 (í sumum svörum var 

fjöldi hrossanna breytilegur og var þá notast við meðaltal).   

3.1 Þátttakendur 

Tafla 1. Spurningar nr. 43, 44 og 45: Kyn, aldur og hjúskaparstaða þátttakenda. 

 

Kyn Fjöldi Hlutfall 

Kona 195 55% 

Karl 161 45% 

Aldur   

18 ára eða yngri 7 2,0% 

19-29 ára 78 21,9% 

30-39 ára 79 22,2% 

40-49 ára 101 28,4% 

50-59 ára 66 18,5% 

60-69 ára 23 6,5% 

70 ára eða eldri 2 0,5% 

Hjúskapastaða   

Í sambúð 261 73% 

Einhleypir 95 27% 

 

 
Mynd 1. Spurning nr. 1: Á hvaða landshluta eru þín hross staðsett í hagagöngu? 

 

Svör fengust af öllum landshlutum, en flest svör bárust frá þátttakendum með hross á 

Suðurlandi eða 35%, en fæst frá Austurlandi eða 4%. 19% gáfu ekki upp hvar hross þeirra 

væru staðsett. 

35% 

24% 

18% 

4% 

19% 

Suðurland (125)

Norðurland (86)

Vesturland og vestfirðir
(64)

Austurland (14)
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Mynd 2. Spurning nr. 2: Ert þú með hross á eigin jörð í hagagöngu/umsjón á eigin landi? 

 

Af þeim sem svöruðu voru 65% með hross í eigin umsjón í hagagöngu, en misjafnt var 

hvort það voru allt hross í eigin eigu eða annarra.  35% greiða öðrum fyrir hagagöngu og 

umsjón með sínum hrossum.   

Þeir sem voru með hross í eigin umsjón voru svo spurðir, hvort þeir greiddu einnig 

fyrir hagagöngu undir hross annars staðar. 

 

Mynd 3. Spurning nr. 10: Ertu ásamt því einnig með hross sem eru í þinni eigu, í 

hagagöngu/umsjón hjá öðrum? 

 

Af þeim 234 þátttakendum sem voru sjálfir með hross í sinni umsjón sögðust 52 

(22,2%) einnig vera með hross í hagagöngu annars staðar.  36 þátttakendur gáfu upp fjölda 

hrossa í þeim lið og út frá þeim sem svöruðu var hægt að reikna meðalfjölda hrossa, sem 

reyndist vera 4,58 hross.  Mest var 18 hross og minnst 1 hross. 

3.2 Þátttakendur sem eru með hross í sinni umsjón 

234 einstaklingar sem svöruðu könnuninni voru með hross í sinni umsjón.  Þessir 

aðilar voru beðnir um að gefa upp hversu marga hrossahópa þeir væru með aðskilda í 

girðingum, hversu mörg hross þeir voru með í sinni umsjón, sem voru í þeirra eigu og hversu 

mörg voru í eigu annara.  Beðið var um hektarafjölda sem hrossin gengu á svo hægt væri að 

reikna út meðal hektarafjölda/hross.  Þessir aðilar voru einnig beðnir um að gefa upp hvað það 

kostaði, að vera með eitt hross í hagagöngu hjá þeim yfir eitt ár. 

66% 

34% 234 eru með hross
í eigin umsjón

122 greiða öðrum
fyrir umsjón

22% 

78% 

Já

Nei
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3.2.1 Fjöldi hrossahópa aðskildir í girðingum og hektarar/hross 

 

Mynd 4. Spurning nr. 3:  Hvað ertu með marga hrossahópa í aðskildum girðingum? 

 

226 svöruðu þessari spurningu.  Að meðaltali voru umsjónarmenn með 2,12 

hrossahópa aðskilda í girðingum.  Sumir svöruðu að fjöldi hópanna væri breytilegur, en þá var 

notast við meðaltal í útreikningum.  Flestir voru með 1 hóp þar sem öll hrossin voru saman, 

eða 37,3% af þeim sem svöruðu þeirri spurningu.  Næst flestir voru með 2 hrossahópa, eða 

26,2% og 21,9% voru með þrjá hópa.  Mest var hrossunum skipt í 8 hópa.   

Þar sem fjöldi hrossa var breytilegur var notast við meðaltal í útreikningum.  228 

einstaklingar voru með hross í eigin eigu í sinni umsjón, meðalfjöldi þeirra hrossa var 24,8.  

157 voru með hross í sinni umsjón, sem voru í eigu annarra og var meðalfjöldi þeirra hrossa 

14,2.   

Heildarfjöldi hektara hjá þátttakendum sem svöruðu í þessum flokki var 44549,1 ha.  

Meðalhektarafjöldi hjá þátttakendum var 204,4 ha, mest 4410 ha og minnst 1 ha.  Ekki allir 

svöruðu bæði hver fjöldi hrossa var og stærð lands, en í töflu 2 var ekki notast við þau svör, 

þar sem engar tölur voru gefnar upp eða þar sem stóð 0. 

 

Tafla 2. Spurningar nr. 4, 7 og 8: Hvað er svæðið sem hrossin eru á stórt? Hversu mörg 

hross átt þú sjálf/ur sem eru í þinni umsjón í hagagöngu?  Hversu mörg hross sem eru í eigu 

annarra eru í þinni umsjón í hagagöngu? 

 

 Hektarafjöldi Fjöldi eigin 

hrossa 

Fjöldi annara 

hrossa 

Samtals 

hross 

Hektarar/ 

hross 

Meðaltal 204,4 ha 24,8 14,2 33,9 7,3 ha 

Mest 4410 ha 130 104 194 275 ha 

Minnst 1 ha 1 1 2 0,1 ha 
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Að meðaltali voru 16,4 hross í einum hóp, en mest voru 100 hross í einum hóp og 

minnst 2 hross.  Meðal stærð landsvæðis á hest reyndist vera 7,3 ha, mest var 275 ha/hest og 

minnst 0,1 ha/hest. 

 

Tafla 3. Fjöldi hektara á hross eftir landshlutum. 

 

 Hektarar/hest 

Suðurland 3,51 

Norðurland 8,36 

Vesturland og Vestfirðir 14,60 

Austurland 2,46 

 

Spurning nr. 6: Skilgreindu hópaskiptinguna. (Kyn, aldur og fjölda hrossa í hópunum 

(Geldingar og aldur þeirra, geldar hryssur og aldur þeirra, tryppi og aldur þeirra, fylfullar 

merar og aldur þeirra, merar með folöld og aldur þeirra, stóðhestar og aldur þeirra). Dæmi 

„Hópur 1: 5 Geldingar, aldur 5-23 vetra“.) 

 

226 þátttakendur gáfu upp hvort þeir væru með hross skipt í hópa eða ekki og hversu 

marga hópa, þar af voru 85 með öll hross saman í einum hóp, en 141 sögðust skipta 

hrossunum í tvo eða fleiri hópa.  Þar sem voru tveir hópar eða fleiri var misjafnt hvort var 

skipt eftir aldri hrossa eða ekki. 

Af þeim 85 sem voru með einn hóp, þá voru 19 sem gáfu ekki upp aldur hrossanna í 

hópnum, en í 26 hópum voru aðeins fullorðin hross (4 vetra og eldra) og 40 voru blandaðir 

hópar (tryppi og folöld með fullorðnum hrossum). 

3.2.2 Friðun beitarlands 

132 þátttakendur (56%) sögðust friða haust/vetrarbeitarhólfin á sumrin en 102 (44%) 

sögðust ekki friða þau. 

  

Mynd 5. Spurning nr. 5: Er hólfið sem notað er undir útigangshrossin haust/vetur friðað á 

sumrin? 

56% 

44% Já

Nei
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3.2.3 Greiðsla tekin fyrir hagagöngu 

Þátttakendur voru beðnir um að gefa upp hvað þeir taki fyrir hagagöngu fyrir eitt hross 

í heilt ár.  Af þeim 233 einstaklingum sem sögðust vera með hross í sinni umsjón svöruðu 61 

þátttakendur þessum lið.  Ekki er tekið tillit til þess hvað er innifalið í þessum upphæðum. 

 

Tafla 4. Spurning nr. 9: Hversu mikið tekur þú fyrir hagagöngu fyrir eitt hross yfir árið? 

 

Meðaltal 76.891 kr 

Mest  168.000 kr 

Minnst 10.000 kr 

 

 

Mynd 6. Fjöldi svara þátttakanda úr öllum landshlutum flokkuð niður eftir verði, seljendur. 

 

Misjafnlega mörg svör bárust frá landshlutunum við þessari spurningu, en flest komu 

frá Suðurlandi eða 33.  Næst flest bárust frá Norðurlandi eða 17 og 9 frá Vesturlandi og 

Vestfjörðum en aðeins 2 frá Austurlandi. 

 

Mynd 7.  Uppgefin verð flokkuð eftir landshlutum. 
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3.3 Þátttakendur sem greiða öðrum fyrir umsjón 

122 þátttakendur sögðust greiða öðrum fyrir hagagöngu fyrir sín hross.  Þar að auki 

voru 52 þátttakendur, sem sjálfir voru með umsjón með hrossum í hagagöngu einnig að greiða 

fyrir hross í hagagöngu hjá öðrum.  Þessir þátttakendur voru beðnir um að svara hversu mörg 

hross þeir væru að greiða fyrir og hversu mikið. 

 

Tafla 5. Spurning nr. 11: Fyrir hversu mörg hross greiðir þú fyrir hagagöngu hjá öðrum? 

 

 Ekki með umsjón 

með útigangi 

Einnig með umsjón 

með útigangi 
Samanlagt 

Fjöldi 120 36 156 

Meðaltal 5,4 4,6 5,2 

Minnst 1 1 - 

Mest 28 18 - 

 

156 þátttakendur svöruðu þessari spurningu, af þeim eru 36 sjálfir einnig með umsjón 

yfir hrossum í útigangi, en 120 aðeins að greiða öðrum fyrir þá þjónustu. 

3.3.1 Greitt fyrir hagagöngu 

Af þeim 122 sem sögðust greiða öðrum fyrir hagagöngu svöruðu 81 þátttakendur 

þessari spurningu.  Nokkur svör frá einstaklingum, sem eru aðeins að greiða öðrum fyrir 

hagagöngu gáfu ekki upp á hvaða landsvæði hrossin voru. 

 

Tafla 6. Spurning nr. 12: Hversu mikið greiðir þú fyrir 1 hross í hagagöngu yfir ár? 

 

Meðaltal 51.000 kr 

Mest  200.000 kr 

Minnst 10.000 kr 

 

 
Mynd 8. Svör þátttakanda úr öllum landshlutum flokkuð niður eftir greiðslu. 
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Misjafnlega mörg svör bárust frá landshlutunum.  Flest svör við þessari spurningu 

voru í óskilgreinda flokknum eða 39 og næst flest frá Suðurlandi eða 23.  Frá Vesturlandi og 

Vestfjörðum bárust 9 svör, frá Norðurlandi 7 og frá Austurlandi 2. 

 

Mynd 9. Greitt verð flokkað eftir landslutum og óskilgreint. 

3.4 Fóðrun útigangshrossa 

Allir þátttakendurnir voru spurðir út í það hvernig fóðrun útigangshrossana væri 

hagað. 

3.4.1 Upphaf gjafa að vetri til 

Spurning nr. 13 var sett upp sem valmöguleikaspurning og gat hver þátttakandi því 

valið fleiri en einn möguleika.  Af 356 sem svöruðu könnuninni þá voru 168 sem völdu tvo af 

uppgefnum möguleikum og 79 sem völdu þrjá eða fleiri. 

 
Mynd 10. Spurning nr. 13: Hvað stjórnar því hvenær gjöf í útigang hefst fyrst að vetri? 
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Tafla 7. Spurning nr. 14: Hvenær hófst gjöf í útigang veturinn 2012-2013 og útskýrið ef gjöf 

hefst á mismunandi tíma eftir skiptingu hrossa. (Er einum hóp gefið fyrr enn öðrum til dæmis.  

Þeir sem greiða fyrir hagagöngu hjá öðrum svara einungis fyrir sín hross.) 

 

Mánuður Fjöldi 

Flokkur 1: 

Í byrjun 

mánaðar 

(1.-10.) 

Flokkur 2: 

Miðjum 

mánuði 

(11.-20.) 

Flokkur 3: 

Í lok  

mánaðar 

(21.-31.) 

Meðaltal 

(flokkur 1, 2 

eða 3) 

September 12 1 2 4 2,4 

Október 50 6 7 25 2,3 

Nóvember 123 29 25 21 1,9 

Desember 134 27 28 33 2,1 

Janúar 40 11 5 3 1,6 

Febrúar 11 2 4 1 1,9 

Mars 5 1 2 0 1,7 

Apríl 1 0 0 0 - 

 

353 þátttakendur svöruðu þessari spurningu, þar af gáfu 78 upp hvort byrjað væri að 

gefa hópum á mismunandi tímum.  18 þátttakendur sögðu að veður stjórnaði hvenær gjöf 

hæfist og gáfu ekki upp ákveðinn mánuð.  35 sögðust ekki vita hvenær gjöf hæfist eða gáfu 

svar, sem var ekki nógu skýrt.  Svörin voru á formi texta og voru þau stöðluð í úrvinnslu.  

Sumir gáfu upp dagsetningu eða tóku fram um hvort væri að ræða byrjun, miðjan eða lok 

mánaðar sem gjöf hófst.  Þetta var flokkað í þrjá flokka þar sem flokkur 1 var byrjun mánaðar 

eða 1.-10. dagur mánaðar, flokkur 2 var miður mánuður eða 11.-20. mánaðar og flokkur 3 var 

lok mánaðar eða 21.-31. dagur mánaðar.   Mest byrjuðu 134 hópar á gjöf í desember, þar af 

flestir milli 21.-31. dag mánaðarins. 

Tafla 8. Hvenær gjöf hófst í útigang veturinn 2012-2013, skipt eftir landshlutum. 

 

 

Fjöldi Sept. Okt. Nóv. Des. Jan. Feb. Mars Apr. Veður 

Annað/ 

veit ekki 

Ekki 

gefið 

Suðurland 124 6 18 44 57 11 3 0 0 6 10 2 

Norðurland 85 4 18 32 22 13 6 2 1 5 4 4 

Vesturland 

og Vestfirðir 
63 0 6 25 28 8 2 2 0 4 7 0 

Austurland 14 0 1 8 3 1 0 0 0 0 1 0 

Ómerkt 66 2 7 14 24 7 0 1 0 3 13 0 

 

Svarað var fyrir flesta hópa frá Suðurlandi í þessum flokki, eða 124 hópa.  Þar var 

algengast að byrjað var að gefa í desember.  Á Norðurlandinu var algengast að byrjað var að 

gefa í nóvember, en þar komu svör fyrir 85 hópa. 

78 gáfu svör um hvaða hross byrjuðu fyrst á gjöf hjá þeim.  Ef aðeins stóð „tryppi“ í 

svari og enginn tilgreindur aldur, var gert ráð fyrir að um 1-4 vetra hross væri að ræða.  
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Algengast var að folaldsmerar (fylsugur og fylfullar merar flokkaðar saman í úrvinnslu) færu 

fyrstar á gjöf, eða í 65 tilvikum og í 7 tilvikum voru þær í öðrum hópi.  Veturgömul fóru fyrst 

á gjöf í 40 tilvikum og í 13 tilvikum í öðrum hópi.  Tveggja vetra fóru fyrst á gjöf í 31 

tilvikum og í 17 tilvikum í öðrum hópi.  Þriggja vetra fóru fyrst á gjöf í 23 tilvikum og í 19 

tilvikum í öðrum hópi.  Fjögurra vetra fóru fyrst á gjöf í 19 tilvikum og í 19 tilvikum í öðrum 

hópi.  Geldhross (reiðhestar eða eldri hross) fóru fyrst á gjöf í tveimur tilvikum, voru í öðrum 

hópi í 31 tilvikum og þriðji hópur á gjöf í 10 tilvikum.  Graðhestar voru í 15 tilvikum fyrsti 

hópur til að fara á gjöf og í þremur tilvikum annar hópur til að fara á gjöf.  6 þátttakendur 

sögðu að þeir byrjuðu á að gefa grönnum hrossum fyrst og einn þátttakandi sagði að grönn 

hross væru í hópi 2 sem færi á gjöf. 

3.4.2 Magn af heyi sem gefið er 

Spurning nr 11. var sett upp sem valmöguleikaspurning og gat hver þátttakandi því 

valið fleiri enn einn möguleika.  Af 356 sem svöruðu könnuninni þá voru 93 sem völdu tvo 

möguleika og 124 sem völdu þrjá eða fleiri möguleika. 

  

Mynd 11. Spurning nr. 15: Hvað stjórnar því magni af heyi sem gefið er? (Þegar ný heygjöf 

er gefin í útiganginn.)  

3.4.3 Salt og steinefnagjöf í útigangi 

Allir þátttakendur voru beðnir um að svara hvort hrossin sem þeir væru með umsjón 

með í útigangi eða væru að greiða fyrir í útigangi hefðu aðgang að salti og/eða steinefnum.  

Svarmöguleikarnir voru „Já“, „Nei“ og „Á ekki við (er ekki með/á ekki svona hross, eða veit 

það ekki)“.  Svörum var skipt upp eftir því hverskonar hross væri um að ræða (geldingar, 

stóðhestar, geldar merar o.s.frv.).   
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Mynd 12.   Spurning nr. 16: Hafa hrossin aðgang að salti meðan þau eru í vetrarhaga? 

(Merktu við þann möguleika sem á best við.  Þeir sem greiða fyrir hagagöngu hjá öðrum 

svara einungis fyrir sín hross.) Fjöldi sem merkti við „Á ekki við“ er ekki hafður með í 

súluritinu. 

 

 
Mynd 13. Spurning nr. 17: Hafa hrossin aðgang að steinefnum á meðan þau eru í 

vetrarhaga? (Merktu við þann möguleika sem á best við.  Þeir sem greiða fyrir hagagöngu 

hjá öðrum svara einungis fyrir sín hross.) Fjöldi sem merkti við „Á ekki við“ er ekki hafður 

með í súluritinu. 
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3.4.4 Vatnsuppsprettur í útigangi 

Allir þátttakendur voru beðnir um að svara hvernig vatnsgjöf í útigangi væri hagað.   

Mynd 14. Spurning nr. 18: Hvers konar vatnsuppsprettu hafa hrossin aðgang að? (Merktu 

við þann möguleika sem á best við.  Þeir sem greiða fyrir hagagöngu hjá öðrum svara 

einungis fyrir sín hross). Fjöldi sem merkti við „Á ekki við“ er ekki hafður með í súluritinu. 

 

 

Mynd 15. Spurning nr. 19: Hvers konar náttúrulegri uppsprettu hafa hrossin aðgang að? 

(Takið fram ef mismunandi hópar hafa mismunandi vatnsuppsprettur.  Þeir sem greiða fyrir 

hagagöngu hjá öðrum svara einungis fyrir sín hross.) 

 

Þessari spurningu var svarað með texta og voru svörin stöðluð eftir bestu getu.  288 

þátttakendur svöruðu þessari spurningu, þar af töldu 129 upp eina vatnsuppsprettu á meðan 

159 nefndu tvær eða fleiri.  233 nefndu uppsprettu, læk eða á sem vatnsuppsprettuna.  22 

sögðust gefa vatn annað hvort með eða einungis, var það misjafnt hvort það var leitt inn í 

hólfið úr náttúrulegri vatnsuppsprettu eða frá húsi.  14 sögðu að hrossin hefðu aðgang að heitu 
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eða volgu vatni allt árið eða hluta úr ári.  34 gáfu upp óskýrt svar, „veit það ekki“ eða 

„annað“. 

3.4.5 Ormalyfjagjafir 

Allir þátttakendur voru beðnir um að svara hversu oft ormalyf væru gefin og var 

svörunum skipt eftir því hvernig hross væri um að ræða (geldingar, stóðhestar o.s.frv.).  Fjöldi 

sem merkti við „Á ekki við“ er ekki hafður með í súluritinu.   

Mynd 16. Spurning nr. 20: Hversu oft á ári fá hrossin ormalyf? (Þeir sem greiða fyrir 

hagagöngu hjá öðrum svara einungis fyrir sín hross.)  

3.5 Skjól fyrir útigangshross 

3.5.1 Skjól í útigangi 

Allir þátttakendur voru beðnir um að svara hvers konar skjóli hrossin hefðu aðgang að.  

Fjöldi sem merkti við „Á ekki við“ er ekki hafður með í súluritinu. 

 

Mynd 17. Spurning nr. 21: Hvers konar skjóli hafa hrossin aðgang að? (Þeir sem greiða 

fyrir hagagöngu hjá öðrum svara einungis fyrir sín hross).  
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Spurning nr. 22: Hvernig manngerðu skjóli hafa hrossin aðgang að? (Vinsamlegast takið 

fram fjölda veggja (1,2,3 eða fleiri)!  Vinsamlegast takið fram hæð og lengd veggja í metrum.  

Ef það er ekkert manngert skjól til staðar má sleppa þessari spurningu.) 

 

172 svöruðu þessari spurningu og sögðust 28 vera með fleiri enn eina gerð af 

manngerðu skjóli.  90 voru með skjólvegg með tveimur eða fleiri veggjum, en 8 voru með 

skjól með einum vegg.  Meðal fjöldi veggja í skjólum voru 2,9.  3 veggir var algengast og var 

mestur fjöldi veggja 6.  48 gáfu upp mál yfir hæð og var meðal hæð þessara skjóla 2,4 m.  46 

gáfu upp lengd veggja og var meðal samanlögð lengd veggja í einu skjóli 15,5 m.  Þak var á 

manngerðum skjólum í 2-5,4% tilvika. 

59 sögðu að hrossin hefðu skjól að húsi og var misjafnt hvort hrossin kæmust inn eða 

ekki.  8 notuðust við gáma og 25 gáfu upp önnur svör, svo sem skjólgarð úr trjám, rúllum eða 

öðru.  5 gáfu svör sem voru óskýr eða „veit það ekki“. 

 

Mynd 18. Spurning nr. 23: Hvernig náttúrulegu skjóli hafa hrossin aðgang að? (Ef engin 

náttúruleg skjól eru til staðar má sleppa þessari spurningu.) 

 

257 þátttakendur svöruðu þessari spurningu og sögðust 128 vera með tvær eða fleiri 

gerðir af náttúrulegum skjólum.  Reynt var að flokka svörin eftir bestu getu og talið hversu oft 

ákveðin atriði komu fyrir.  Undir „Óskýrt, annað eða óþekkt“ flokkinn falla þau svör þar sem 

þátttakandinn vissi ekki hverskonar náttúrulegt skjól væri til staðar, svarið var ónákvæmt eða 

lítið var af þesskonar náttúrulegu skjóli (t.d. gryfja eða steinar) í svara heildinni. 

 
Mynd 19. Spurning nr. 26: Ef manngert skjól er til staðar, hversu langt frá skjólinu er 

heygjöfum komið fyrir? Fjöldi sem merkti við „Veit það ekki“ er ekki hafður með í súluritinu. 
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Við þessari spurningu svöruðu 129 að ekkert manngert skjól væri til staðar og 41 

sögðust ekki vita hversu langt frá skjólinu væri gefið.  186 gátu gefið svar við þessari 

spurningu. 

3.5.2 Aðgangur að húsi 

 
Mynd 20. Spurning nr. 27: Hafa hrossin frjálsan aðgang að húsi? (Geta gengið inn og út 

eins og þeim hentar.) 

 

Í framhaldi af spurningum um skjól var spurt hvort hrossin hefðu aðgang að húsi.  Þar 

svöruðu 48 játandi og 308 neitandi. 

 

Spurning nr. 28: Hversu mörg hross hafa aðgang að húsi? (Þeir sem greiða fyrir hagagöngu 

hjá öðrum svara einungis fyrir sín hross.) 

 

Af þeim 48 sem svöruðu þessari spurningu svöruðu 4 einstaklingar því að öll hrossin 

hefðu aðgang að húsi, 4 svöruðu að það væri misjafnt eða að þeir vissu það ekki og 40 

svöruðu með tölu.  Að meðaltali höfðu 18 hross aðgang að húsi, mest voru það 100 hross og 

minnst 1 hross.  Húsin voru mismunandi og voru sum þeirra braggar, sum gömul fjós o.fl.. 

Tafla 9. Spurning nr. 29: Hver er stærð hússins? (Lengd, breidd og lofthæð hússins í 

metrum). 

 Fermetrar/hross 

Suðurland 3,26 

Norðurland 4,70 

Vesturland og Vestfirðir 6,29 

Austurland 9,57 

Óuppgefið 18,50 

 

Alls voru 32 sem gáfu upp stærð á þeim húsum sem hrossin höfðu aðgang að.  

Meðalstærð húsanna var 85,6 m
2
, mest 300 m

2
 og minnst 20 m

2
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reyndist vera 8,18 m
2
, mest voru 50 m

2
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2
.   

13% 

87% 

Já

Nei



 

25 
 

 
Mynd 21. Spurning nr. 30: Hvað eru margar hurðir á húsinu? 

 

 
Mynd 22. Spurning nr. 31: Er húsið upphitað? 

 

 
Mynd 23. Spurning nr. 32: Er húsið loftræst? 

 

 
Mynd 24. Spurning nr. 33: Er hægt að loka húsinu? 
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3.6 Eftirlit með útigangshrossum 

 

 

Mynd 25. Spurning nr. 34: Hversu margir sinna útigangshrossunum? 

 

Þátttakendur voru beðnir um að svara hversu margir hefðu umsjón með 

útigangshrossum, þá var átt við hversu margir fylgjast með heilsufari þeirra, sjá um gjafir 

o.s.frv..   

 
Mynd 26. Spurning nr. 35: Hversu oft er fylgst með útigangshrossunum? (Hversu oft er litið 

eftir stóðinu?  Til dæmis til að skoða holdafar hrossa, horfa eftir veikindum o.s.frv.) 

3.7 Hross tekin inn og sett út yfir veturinn 

118 þátttakendur af 356, eða 25%, sögðust setja hross út um miðjan vetur eftir þjálfun.  

Af þessum 118 sögðu 99 að hrossin færu beint á gjöf, en 19 sögðu að þau færu ekki beint á 

gjöf. 
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Mynd 27. Spurningar nr. 36 og 37: „Eru hross í þinni eigu tekin inn að hausti til, sem eru 

svo sett út um miðjan vetur? (Til dæmis tamningatryppi)“ og „Fara þessi hross (sem eru tekin 

inn að hausti og sett út að vetri til) beint á gjöf?“ 

3.8 Viðhorf þátttakenda 

Þátttakendur voru beðnir um að segja frá hversu mikilvæg þeim þættu nokkur atriði 

varðandi aðbúnað útigangshrossa. 

 
Mynd 28. Spurning nr. 38: Hversu mikilvægt telur þú að hross í útigangi hafi aðgengi að 

skjóli? 

 
Mynd 29. Spurning nr. 39: Hversu mikilvægt telur þú að hross í útigangi hafi aðgengi að 

salti? 
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Mynd 30. Spurning nr.40: Hversu mikilvægt telur þú að hross í útigangi hafi aðgengi að 

steinefnum? 

 
Mynd 31. Spurning nr. 41: Hversu mikilvægt telur þú að skipta stóðum í girðingar eftir kyni, 

aldri, fjölda, fylfullar merar og fylsugur? (Geldingar, tryppi o.s.frv.) 

 

 
Mynd 32. Spurning nr. 42: Hversu gott telur þú að hross í útigangi á Íslandi hafi það 
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4. Umræður 

4.1 Þátttakendur í könnuninni 

Nokkuð jafnt hlutfall var á milli karla og kvenna í könnuninni.  Algengara var að 

þátttakendur væru í sambúð en það gæti að hluta til verið vegna sterkari fjárhagsstöðu para 

enn einstaklings og þar með hæfni til að stunda hestamennsku.  Aldursdreifing þátttakenda er 

frekar normaldreifð og er algengasta aldursbilið 40-49 ára.  Ástæðan fyrir því að fjöldi 

þátttakenda eykst fram að aldrinum 40-49 ára gæti verið sú að yngri aðilar hafa mögulega 

veikari fjárhagsstöðu enn þeir sem eldri eru.  Lítið er um svör frá eldri aldursflokkunum og 

gætu verið margar ástæður fyrir því.  Að hluta til gæti það verið vegna minni tölvukunnáttu 

eða vegna þess, að þeir eyða ekki jafn miklum tíma á samskiptamiðlum. 

Flest svör bárust frá Suðurlandi og gæti það verið vegna þess hversu margir búa á 

Suðurlandi (höfuðborgarsvæðið ásamt landsbyggð), þegar miðað er við hina landshlutana 

(Innanríkisráðuneytið, e.d.).  Næst flest svör bárust frá Norðurlandi en mikil hestamenning er 

þar.  65% af þátttakendunum eða 234 eru með umsjón með hrossum í hagagöngu.  Af þeim 

sögðust 52 einnig vera að greiða fyrir hagagöngu hjá öðrum.  Mögulega eru einhverjir sem 

greiða undir hagagöngu fyrir hross, sem hentar ekki að hafa með þeim stóðum sem þeir hafa 

sjálfir umsjón með.  Þetta gætu verið til dæmis graðhestar eða merar með folöld. 

4.1.1 Viðhorf þátttakenda 

 
Mynd 33.  Hestaskjól. 

Þegar spurt var um mikilvægi 

þess að hrossin hefðu aðgang að 

skjóli voru 99% sammála um að 

það væri mikilvægt.  Aðeins 1% 

taldi það vera lítilvægt, sem 

sýnir það að flestir sjá gagnsemi 

þess að hafa skjól fyrir 

útigangshrossin.  Þar sem lítið er 

vitað um skjólnotkun hrossa þá 

gæti þetta háa hlutfall verið 

vegna þess hversu mikið hefur  

verið talað um skjólþarfir hrossa og að skylda sé samkvæmt lögum að útvega hrossum í 

útigangi skjól.  Margir hafa þó upplifað að hross þeirra fái holdhnjúska og vilja gera hvað þeir 

geta til að koma í veg fyrir að það gerist.  Veðurfar á Íslandi kallar oft á, að eitthvað skjól sé 

að finna, náttúrulegt eða manngert. 
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81% töldu það vera mikilvægt, að hross í útigangi hefðu aðgang að salti og 75% að 

þau hafi aðgang að steinefnum.  Smávægilegur munur er á milli þessara hlutfalla.  Greinilegt 

er að meirihluti þátttakenda telur beit og gróffóðurgjöf ekki innihalda næga næringu fyrir 

hross í vetrarbeit og sé þörf á því að gefa salt og steinefni með.  Líklega er almenningur að 

verða meðvitaðari um þörfina á því, að huga að næringarþörfum hrossa og hefur meira verið 

rætt um þessar þarfir undanfarin ár en áður.  Flestir sem eru í hestamennsku stunda hana sem 

áhugamál og hafa sumir eytt stórum fjárhæðum í hross og vilja sjá fyrir þörfum þeirra og 

heilbrigði. 

 Þegar spurt var hversu mikilvægt þætti, að skipta stóðum niður í hópa voru 78% sem 

töldu það vera mikilvægt.  Samkvæmt þessu er hægt að segja að meirihluti þátttakenda telja 

vera ástæða til þess, að skipta stóðum niður eftir því hverskonar hross um ræðir.  Flestir sem 

hafa eytt einhverjum tíma í það að fylgjast með hrossum í útigjöf vita að sum hross hleypa 

öðrum ekki í fóðrið.  Hestamennskan í dag snýst að mestu leiti um kynbætur og að hross séu 

falleg og væn.  Þar af leiðandi vill fólk eðlilega að unghross fái allt sem þau þurfa til vaxtar og 

þroska, til að það rætist sem best úr þeim.   

 Síðasta viðhorfsspurningin snéri að því, hversu gott þátttakendur teldu að hross í 

útigangi á Íslandi hefðu það.  Aðeins 6% sögðu að þau hefðu það mjög gott.  Þetta þýðir að 

94% þátttakenda sjá eitthvað sem mætti fara betur í þessum málum.   

4.1.2 Hross í eigin umsjón 

4.1.2.1 Fjöldi hópa og hópaskiptingar 

Meirihluti þeirra sem svöruðu, eða 62,7%,  skiptu hrossunum í 2 hópa eða fleiri.  37,3% 

þátttakenda sem voru með umsjón með hrossum voru með aðeins einn hóp.  Að meðaltali var 

stóðum skipt í 2,12 hópa.  Samsetning hópanna var mismunandi og gátu þeir samanstaðið af 

aðeins einni gerð hrossa eða voru blandaðir.  Þegar var skoðaður fjöldi hrossa í hópum kom í 

ljós, að meðaltali voru 16,4 hross í hverjum hóp sem býður upp á frekari skiptingu hópa ef 

þess þarf.   

Í viðhorfskönnunini sögðu 78% að það væri mikilvægt að skipta stóðum eftir gerð 

hrossa, en það er hærra hlutfall en þeir sem voru með stóð skipt í tvo eða fleiri hópa.  Ástæðan 

fyrir því gæti til dæmis verið sú, að af þeim sem voru aðeins með einn hóp voru 22% með 

aðeins eina gerð hrossa (aðeins fullorðin hross) og sjá ekki þörf á að skipta frekar.  47,1% af 

þeim sem voru aðeins með einn hóp voru þó með blandaða hópa (tryppi og folaldsmerar með 

geldhrossum), sem er hátt hlutfall miðað við viðhorfskönnunina.  Aðrar ástæður fyrir því að 
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umsjónamenn eru aðeins með einn hóp gætu verið takmarkanir á landsvæði eða fjöldi hrossa í 

hóp er ekki nógu mikill.   

Eins og kom fram í rannsókn Hrefnu og Hrefnu (Hrefna B. Ingólfsdóttir og Hrefna 

Sigurjónsdóttir, 2008) þá er mikilvægi þess að skipta hópum upp eftir gerð hrossa ótvírætt 

þegar kemur að gjöfum.  Stór hluti þátttakenda virðist átta sig á mikilvægi þessa. 

4.1.2.2 Stærð landsvæðis miðað við fjölda hrossa 

Að meðaltali voru 7,3 hektarar á hest.  Ef miðað er við 1 hektara á hest þá er 

meðaltalið nokkuð hátt.  Það er gott af nokkrum ástæðum, til dæmis vegna þess að með því þá 

ætti fæðuframboðið að vera meira á hest.  Ekki er þó hægt að vita, út frá þessari könnun, 

hverskonar beitarlönd hrossin eru höfð á.  Minnst var 0,1 hektari á hest eða 10 hestar á 

hektara, en það er þó nokkuð lítið og getur það aukið líkur á ormasmiti að hafa svo mörg 

hross saman á svo litlu plássi.  Einnig eykur það líkur á að beit hrossanna og traðk nái að 

valda meiri skaða á landinu. 

 Einhver munur var á hektarafjölda/hest eftir landshlutum, en meðaltalið var hæst fyrir 

Vesturland og Vestfirði, eða 14,6 ha/hest.  Austurland var með lægstu töluna, eða 2,46 

ha/hest, en fáar tölur komu þaðan í þessum hluta og því mögulega ekki lýsandi fyrir þann 

landshluta.  Á Suðurlandi voru 3,51 ha/hest.  Mikið þéttbýli er á Suðurlandi og margir sem 

stunda hestamennsku, það leiðir til þess að margir eru með hross í hagagöngu á Suðurlandi á 

landsvæði, þar sem mögulega er mikil önnur byggð.  

4.1.2.3 Friðun beitarlands 

Misjafnt er hvort stóð séu höfð á sömu beitarlöndum vetur og sumur.  Sumir kjósa að 

hafa hrossin í sama hólfi allt árið á meðan aðrir vilja friða á sumrin það hólf, sem hrossin eiga 

að vera í haust og vetrarbeit.  Gott getur verið að friða beitarhólfin til að hafa næga beit um 

haustið.   

 
Mynd 34.  Melar eru viðkvæmir fyrir beit. 

Samkvæmt þessari könnun sögðust 

56% friða haust/vetrarbeitarhólfin á 

sumrin.  Ekki er hægt að segja til um 

ástand haga út frá þessari könnun og 

þar með þörf á aðgerðum.  

Mögulega hafa sumir ekki nógu stórt 

landsvæði til að færa hross á milli og 

friða beitina hluta úr ári. 



 

32 
 

4.1.3 Greitt fyrir umsjón með hrossum 

122 einstaklingar sögðust greiða öðrum fyrir hagagöngu fyrir sín hross.  Auk þess voru 

52 þátttakendur sem voru sjálfir með umsjón með hrossum í hagagöngu einnig að greiða fyrir 

hross í hagagöngu annarsstaðar.  Meðalfjöldi hrossa var 5,2 hross.   

Bæði seljendur og kaupendur voru beðnir um að gefa upp verð á hagagöngu.  Meðaltal 

verðs fyrir einn hest í hagagöngu yfir eitt ár hjá seljanda var 76.891 kr.  Algengasta verðbilið 

var á milli 70.000-79.000 kr og voru svörin nokkuð normaldreifð.  Þegar kaupendur voru 

spurðir var meðalverðið 51.000 kr og algengasta verðbilið var 10.000 – 19.000 kr en þessi 

svör voru ekki normaldreifð.  Munurinn á meðaltalinu er upp á 25.891 kr sem er nokkuð 

mikið.  Einnig er það athugavert, að þó fleiri umsjónarmenn hafi svarað könnuninni í heildina 

en þeir sem greiða fyrir hagagöngu, þá er hlutfall svara frá þessum tveimur hópum öfugt í 

þessum flokki.   

Svo virðist vera, sem sumir umsjónarmenn vilji ekki gefa upp hvað þeir rukka fyrir 

hagagöngu og geta verið margar ástæður fyrir því.  Sumir eru e.t.v. aðeins að selja 

kunningjum hagagöngu á hagstæðu verði og vilja því ekki svara.  Þeir sem eru svo að greiða 

þessi lægri verð fyrir hagagönguna eru mögulega viljugari til að gefa það upp í von um að það 

muni lækka meðaltalið og þar með viðmiðið fyrir hvað hagaganga ætti að kosta.  Þessi verð 

taka þó ekki tillit til hvað er innifalið eins og til dæmis fóður, ormalyfjagjafir, hófsnyrtingar, 

steinefna og saltgjöf, mismikið eftirlit og fleira.  Einnig gæti verið að sum verðin séu gefin 

upp með virðisaukaskatti, en önnur ekki. 

Ekki bárust jafnmörg svör frá öllum landshlutum í þessum flokki.  Þegar skoðað er út 

frá landshlutum verð frá seljanda, þá er meðaltalið lægst á Suðurlandi eða 66.302 kr, en hæst á 

Norðurlandi eða 93.412 kr.  Mikil samkeppni er á Suðurlandi, þar sem mjög margir 

hestamenn búa í þéttbýli og greiða fyrir hagagöngu og það gæti verið ein ástæða þess að 

verðið er lægra en annars staðar.  Þegar hins vegar er skoðað verð frá kaupanda þá var lægsta 

meðaltalið á Austurlandi eða 42.500 kr og hæsta á Suðurlandi eða 59.174 kr.  Þessi meðaltöl 

eru þó nærri hvoru öðru og lægri en þau, sem voru reiknuð út frá því sem seljendur gáfu upp.  

Flest svör bárust frá Suðurlandi og mikið verðbil er að finna þar.   

4.1.4 Fóðrun útigangshrossa 

Veturinn 2012-2013 var algengast að gjöf hæfist hjá þátttakendum í könnuninni á 

Suður- og Vesturlandi í lok desember.  Á Norður- og Austurlandi hófst gjöf í nóvember, eða 

fyrr enn á Suðurlandi og Vesturlandi.  Hér er þó vert að minna á að óvenjulegt hríðarveður 

hófst snemma í september á Norðurlandi og mikil snjóþyngsli voru um landið norðaustanvert 
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í nóvember (Veðurstofa Íslands, 2012), svo trúlega voru hross tekin fyrr á gjöf á norðan- og 

austanverðu landinu en í venjulegu ári. 

 Flestir sögðu að veður stjórnaði því hvenær gjöf hæfist sem er í samræmi við muninn á 

milli landshlutanna.  Næst flestir sögðu að útlit og holdastig hrossanna hefði mest áhrif og þar 

á eftir var tími árs algengasta ástæðan, sem sagt að gjöf hæfist alltaf á svipuðum tíma.  69,4% 

sögðu þó að gjöf hæfist út frá samspili tveggja eða fleiri atriða og þar af voru mjög margir 

sem sögðu, að veður og holdastig hefðu mest áhrif.  Hross eru fljót að hrapa í holdum ef 

eitthvað kemur upp á.  Því er nauðsynlegt að grípa fljótt inn í, ef fæða er vanfundin eða ef 

hrossin eru byrjuð að lækka í holdastigum og getur vika til eða frá skipt sköpum (Helgi 

Sigurðsson, 2001). 

Ef umsjónarmenn voru með tvo eða fleiri hópa byrjuðu þeir oftast á gjöf á mismunandi 

tíma.  Algengast var að fylfullar merar og fylsugur fengu fyrst og ef einn hópur var með 

graðhesta þá fóru þeir oftast fyrstir á gjöf.  Í flestum tilvikum byrjuðu tryppi á gjöf á undan 

fullorðnum geldhrossum.  Til að viðhalda eðlilegri hormónaframleiðslu og frjósemi bæði 

mera og graðhesta þarf rétta fóðrun.  Það er mikilvægt fyrir fósturþroska að sjá fylfullum 

merum fyrir orkuþörfum sínum og nauðsynlegt að passa, að þær sem og fylsugur fari ekki 

niður fyrir reiðhestahold og etv betra að hafa þær nær holdastigi 4.  Tryppi í uppvexti hafa 

orkuþarfir umfram viðhaldsþörf og ef ekki er séð fyrir þeim getur það hamlað þroska (Frape, 

2010).  Samkvæmt niðurstöðunum er hægt að segja að meiri hluti umsjónarmanna hrossa geri 

sér grein fyrir þessum þörfum. 

Þegar spurt var hvað hefur áhrif á það magn, sem gefið er sögðu flestir að gefið væri 

meira þegar síðasta gjöf kláraðist.  Einnig hefur veður og holdastig mikil áhrif á magnið.  61% 

þátttakenda merktu við tvo eða fleiri valmöguleika, sem gefur til kynna að í meiri hluta tilvika 

sé það samspil atriða sem ræður.  Nokkuð margir merktu þó við, að það væri alltaf gefið á 

ákveðnum tíma.  Þetta er að hluta til hægt að útskýra með því, að margir sem búa í þéttbýli 

eru með jarðir þar sem hross eru í hagagöngu út fyrir bæjarmörk.  Þessir eigendur fara þá 

mögulega alltaf á ákveðnum dögum til að gefa.  32% þátttakenda sögðust reikna út heyþörf út 

frá fjölda og er það góð leið til að hafa einhverja stjórn á holdastigi hrossanna.  Einnig ætti 

það að gefa umsjónamönnum færi á, að halda betur utan um kostnað við gjafir. 

4.1.5 Salt og steinefnagjöf í útigangi 

Nokkuð jafnt hlutfall var á milli gerð hrossa varðandi aðgengi að salti.  Hlutfall þeirra 

sem höfðu aðgang að salti voru á bilinu 65,9% til 78,5% við alla flokka, en folaldsmerar og 

graðhestar voru í efri hluta skalans á meðan geldhross voru neðar.  Þetta er í nokkuð góðu 

samræmi við viðhorfskönnunina þar sem 81% töldu mikilvægt að hross hefðu aðgang að salti 
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í útigangi.  Samkvæmt þessu er samt greinilegt, að einhver hluti þátttakenda sjái kosti þess að 

hafa salt hjá útigangi þó hross þeirra hafi það ekki.  Hluti af þessum einstaklingum er 

mögulega að greiða öðrum fyrir hagagöngu og ráða því ekki sjálfir hvort hrossin hafi aðgang 

að salti eða ekki.  Aðrir sjá e.t.v. líka þörfina fyrir salti, en ákveða þrátt fyrir það að hafa það 

ekki aðgengilegt fyrir sín hross. 

 Hlutfallið var aðeins lægra fyrir steinefnin, eða á bilinu 49,2% til 66,4%.  Þegar miðað 

er við viðhorfsspurninguna þá er aðeins meiri munur hér enn á saltinu, en þar töldu 75% það 

vera mikilvægt að hross í útigangi hefðu aðgang að steinefnum.  Steinefni eru töluvert dýrari í 

innkaupum en salt og getur það verið vandamál fyrir marga.  Einnig koma þau á formi sem 

getur verið erfitt að gefa í stóðum eða vegna veðurs.  Hægt er að fá lausnir eins og 

Blönduboxið (selt hjá bustolpi.is), en þær eru oft dýrar og mögulega ekki margir sem vita af 

þeim.  Mikil þörf er á ódýrum og aðgengilegum lausnum í þessum málum.  Algengara er hér 

líkt og með saltið, að stóðhestar ásamt folaldsmerum hafi aðgang að steinefnum heldur en 

geldhross.   

4.1.6 Vatnsuppsprettur í útigangi 

Algengasta form vatnsuppsprettu hjá útigangshrossunum var náttúruleg 

vatnsuppspretta, eða í 73,8% til 82,2% tilvika.  Frostfrí brynningarskál var aðgengileg í aðeins 

9,5% til 18,1% tilvika.  Af þeim sem merktu við náttúrulega vatnssprettu sögðu 55% 

þátttakenda, að hrossin hefðu aðgang að fleiri en einni.  Flokkaðar voru saman uppsprettur, 

lækir og ár og var það lang algengasti flokkurinn.  Hestar verða alltaf að hafa aðgang að 

hreinu vatni og geta náttúrulegar vatnsuppsprettur verið nægar allt árið um kring ef þær frjósa 

ekki eða lokast fyrir þær á veturnar.  Stöðug vatnsskipti eru í rennandi vatnsuppsprettum, sem 

getur þýtt að vatnið er hreinna enn vatn sem ekkert rennsli er á.  Fylgjast þarf þó með ef 

frystir og aðgengi að vatninu lokast, ef það gerist þá þarf að brynna hrossunum á annan hátt.  

Mögulega getur snjór séð fyrir vatnsþörfum í styttri tíma, en það er þó ekki ráðlegt.  Ef ekki er 

aðgengi að rennandi vatni getur vatnsinntaka hrossanna minnkað.  Trénisrík fæða er þurr og ef 

hrossin drekka ekki nægilega mikið vatn getur það leitt til meltingarvandamála (Cymbaluk og 

Christison, 1990). 

Aðeins 14 þátttakendur sögðu að hrossin hefðu aðgang að heitu/volgu vatni hluta úr 

ári, eða allt árið sem er heldur lágt hlutfall.  Íslendingar njóta þeirra forréttinda að heitt vatn 

kemur úr jörðu á mörgum stöðum og er það ódýrara en í mörgum öðrum löndum.  Því ætti að 

vera möguleiki fyrir marga að gefa volgt vatn yfir veturna.  Volgt vatn frýs síður og getur 

hjálpað til við að viðhalda jafnhita hrossanna og sparað þannig orku.  Einnig getur volgt vatn 

aukið át hrossa (Cymbaluk og Christison, 1990). 
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4.1.7 Ormalyfjagjafir 

Flestir sögðu að hrossunum væru gefin ormalyf tvisvar á ári, eða í 45,9% til 53,0% 

tilvika og átti það við allar gerðir hrossa.  Af þeim sem var aðeins gefið ormalyf einu sinni á 

ári voru geldhross í hærra hlutfalli en önnur.  Einnig var algengara að af þeim hrossum sem 

gefin voru ormalyf þrisvar á ári, að stóðhestar og merar með folöld væru í hærra hlutfalli enn 

önnur.  Ekki voru margir sem gáfu ormalyf fjórum sinnum á ári, en þá átti það helst við 

stóðhesta og folöld.  Samkvæmt þessu þá virðast eigendur og umsjónarmenn hrossa vera 

meðvitaðir um þá þörf að ormahreinsa ræktunarhross oftar, þar sem þau eru frekar í snertingu 

við önnur hross.  Geldhrossin eru e.t.v. oftar í stöðugum stóðum þar sem lítið er um 

breytingar.   

Enn er þó greinilega ábótavant í þessum málum, þar sem svo stórt hlutfall þátttakenda 

sögðust gefa ormalyf aðeins einu sinni á ári, en það er ekki nóg til að minnka líkur á smiti.  

Gefa þarf hrossum þegar þau eru tekin á hús og svo aftur a.m.k. tveimur sólahringum áður en 

sleppt er, svo ormasmitið verði eftir í húsinu og hestarnir fari hreinir í sumarbeit.  Endurtaka 

þarf ormalyfjagjöfina í ágúst eða september og nauðsynlegt að gera það ávallt þegar skipt er 

um beitarhólf (Helgi Sigurðsson, 2001).  Mögulega hefur það einnig áhrif á hversu sjaldan 

ormalyf eru gefin, að þau eru ekki lengur eins aðgengileg fyrir almenning, heldur þarf að 

kaupa þau af dýralækni og skrá hvaða hrossi á að gefa þau.  Fyrir ekki svo löngu síðan voru 

þau seld í apótekum um allt land og engin skráningarskylda á þeim.  Það gerði það að verkum, 

að hver sem er gat ákveðið með skömmum fyrirvara að gefa hrossum ormalyf, eða þeir áttu 

þau til. 

4.1.8 Skjól fyrir útigangshross 

Flest hrossanna höfðu aðgang að náttúrulegu skjóli.  Einhvers konar skjól var til staðar 

í 98,9% tilvika sem er í samræmi við viðhorfskönnunina, en 99% töldu það vera mikilvægt að 

hross hefðu aðgang að skjóli.  Lögum samkvæmt þurfa umsjónarmenn hrossa, að passa að öll 

hross hafi aðgang að einhvers konar skjóli, náttúrulegu eða manngerðu.  Náttúruleg skjól eru 

þó misjöfn og erfitt að segja til um hvort þau veiti í raun skjól fyrir vindum og veðri.  Mikill 

meirihluti þeirra sem sögðu að hrossin hefðu aðgengi að náttúrulegu skjóli sögðu það vera í 

formi hóla og hæða.   Spurning er hvort það veiti í öllum tilvikum nógu mikið skjól og væri 

gott að vita hvort umsjónarmenn hrossanna hafi athugað það sjálfir í slæmum veðrum.  50,1% 

þeirra sem voru með náttúruleg skjól sögðust þó vera með tvær eða fleiri gerðir. 
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Mynd 35. Hestaskjól með þaki. 

Manngerðu skjólin voru margskonar 

og þar sem þau voru til staðar voru í 

einhverjum tilfellum einnig 

náttúruleg skjól aðgengileg.  Meðal 

fjöldi veggja var 2,9, en samkvæmt 

reglugerð þurfa skjólveggir að ganga 

í þrjár stefnur eða mynda með öðrum 

hætti skjól úr öllum áttum.   

Lágmarks hæð veggja á að vera 2,5 m en samkvæmt niðurstöðum könnunar var meðal hæð 

2,4 m.  Sumir þátttakendur sögðust hafa notast við leiðbeiningar Bændasamtaka Íslands um 

byggingu skjóls.   

 Samkvæmt BS verkefni Jóhönnu Bjargar Jóhannsdóttur (2013, bls. 12-13) þar sem 

skoðuð var skjólnotkun nokkurra mismunandi hrossa notaði folaldið manngerða skjólið mest 

eða 34% tímans.  Í heildina notuðu fullorðnu hrossin skjólið ekki jafn mikið og tryppin.  Þetta 

er mögulega hægt að útskýra með betri hæfni fullorðinna hrossa til að viðhalda jafnhita og því 

að neðri mörk þeirra eru lægri en unghrossa (Morgan, 1997).  Ekki hefur verið sýnt fram á 

það hvort hross, sem alist upp við að hafa skjól noti þau frekar enn hross sem hafa ekki alist 

upp við það en möguleiki er á, að hross þurfa að læra að nota skjól.  Einnig virðist virðingaröð 

hafa meiri áhrif hjá eldri hrossum á aðgang að skjóli og ákvörðun á staðsetningu (Hrefna B. 

Ingólfsdóttir og Hrefna Sigurjónsdóttir, 2008).  Samkvæmt þessu hafa þó hross í uppvexti 

meiri þörf fyrir skjól vegna minna kuldaþols og hefði verið æskilegt að sjá hærra hlutfall 

manngerðra skjóla fyrir þau í niðurstöðum könnunarinnar.  Hins vegar er hlutfallið nokkuð 

jafnt fyrir allar gerðir hrossa.   

 Algengt er að sjá hross standa á bersvæði í slæmum veðrum og hafa margir sett 

spurningamerki við það hvort hross kjósi að nota skjól, þó þau séu til staðar. Samkvæmt 

rannsókn Jóhönnu Bjargar Jóhannsdóttur (2013) virtust hrossin helst nota skjólið á kvöldin og 

næturnar, sem gæti útskýrt hvers vegna hross sjást lítið nota þau.   



 

37 
 

 
Mynd 36. Gefið við skjól. 

Rannsókn Jóhönnu sýndi einnig að 

staðsetning gjafagrindar hafði mikil 

áhrif á staðsetningu hrossanna.  

Flestir þátttakendur í könnuninni, 

eða 38,2%, sögðust staðsetja heygjöf 

í innan við 10 metra fjarlægð frá 

skjóli.  Þetta þýðir að staðsetning 

heygjafa ætti ekki að hafa mikil áhrif 

á skjólnotkunina.  61,8% staðsetja  

gjöfina hins vegar lengra frá skjóli og mögulega gæti það gert að verkum, að hrossin noti 

síður skjólið.  Ein ástæða þess að umsjónarmenn gefi lengra frá skjóli er til að hlífa jarðvegi 

við skjól frá traðki.  Það ætti að vera hægt að vinna gegn því með almennri umhirðu á 

svæðinu í kringum skjólið eða að hafa jarðveg þar við sem hentar betur.  Mikilvægt er að hafa 

sand og möl sem jarðveg við skjól, annars veðst jarðvegurinn upp og frýs sem gerir erfitt fyrir 

hrossin að fóta sig. 

4.1.9 Aðgangur að húsi 

48 þátttakendur sögðu að öll hrossin eða hluti af þeim hefðu aðgengi að húsi og var 

meðaltalið 18 hross.  Helmingur húsanna hafði aðeins eina hurð, en helmingur tvær eða fleiri.  

Þetta tekur þó ekki til stærðar hurða, en hún getur verið misjöfn.  Þau hross sem eru ofar í 

virðingaröðinni gætu átt það til að hindra inngang hrossa, sem eru neðar og ef það er aðeins 

einn inngangur eiga þau auðveldara með það (Heleski og Murtazashvili, 2010).  93,8% 

húsanna voru ekki upphituð.  Í rauninni er óþarfi að hita upp húsin á meðan þau veita skjól frá 

vind og votviðri, ef hrossin eru í góðum holdum og hitastig fer ekki niður fyrir neðri mörk 

jafnhitabils.  Um helmingur húsanna voru loftræst og var hægt að loka um 60% þeirra.  Hús 

geta verið gott skjól fyrir öllum veðrum, en misjafnt hvort hross kjósi að fara inn í þau eða 

standi við veggi þeirra utanvið fyrir skjól. 

4.1.10 Eftirlit með útigangshrossum 

Í flestum tilfellum voru það tveir aðilar sem sáu um eftirlit með útigangshrossunum og 

í næst flestum einn aðili.  Samkvæmt reglugerð þarf að fylgjast daglega með hrossum á 

útigangi og sögðust 30,7% þátttakenda gera það.  69,3% segja hins vegar að litið sé með 

hrossunum annan hvern dag eða sjaldnar og stór hluti þar af aðeins einu sinni í viku.  Margt 

getur komið upp á, til dæmis varðandi heilsu hrossanna og getur skipt sköpum að grípa inn í 
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sem fyrst.  Ef umsjónarmenn sjá sér ekki fært að fylgjast nógu vel með, þá er einn möguleiki 

að hafa samband við íbúa á nærliggjandi bæjum og biðja um aðstoð. 

4.1.11 Hross tekin inn og sett út yfir veturinn 

Um fjórðungur þátttakenda sögðust setja hross út um miðjan vetur eftir þjálfun.  Þetta 

er nokkuð hátt hlutfall og þýðir, að mörg hross eru sett út í vetrarhörku án þess að hafa fengið 

að venjast kuldanum á eðlilegan hátt.  Þegar hross fá að venjast kuldanum smám saman nær 

feldur þeirra að þykkna og hárin að verða síðari (Katrín Andrésdóttir, e.d.).  Hinsvegar ef 

hrossin eru inni er hitastigið sjaldan nálægt frostmarki og myndun vetrarfelds verður töluvert 

minni sem og missa þau hárin fyrr (Cymbaluk og Christison, 1990).  Einnig eru þau eftir 

þjálfun búin að brenna stórum parti af þeirri fitu, sem safnað var um sumarið.  Húð og hár 

þessara hrossa hafa því ekki jafn mikla einangrunarhæfni og þeirra sem hafa verið úti og 

nauðsynlegt að setja þau beint á gjöf.  Þau þurfa meiri orku til að viðhalda jafnhita og til að 

ekki gangi enn frekar á fituforða þeirra. 

83,9% þeirra hrossa sem eru sett út um miðjan vetur eftir þjálfun fara beint á gjöf, en 

það kemur á óvart að ekki öll hrossin fari beint á gjöf.  Það má segja að það sé vafasöm 

meðferð á hrossunum að setja þau út á þennan hátt, án þess að þau fari beint á gjöf.  Þolmörk 

þessara hrossa eru ekki jafn lág hvað varðar hita og þeirra sem eru undirbúin og getur það 

valdið vanlíðan fyrir þau að setja þau út í mikinn kulda.    

Ekki hefur verið rannsakað, áhrif þess að setja hross aftur út eftir þjálfun um miðjan 

vetur enda hefur þetta ekki tíðkast lengi.  Ekki er tekið tillit til þessa í reglugerðum um 

aðbúnað, umhirðu og heilbrigðiseftirlit hrossa, en miðað við hversu algengt þetta er, þá hefur 

myndast þörf á að kanna áhrif þess frekar. 
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5. Samantekt 
Nokkuð góð heildarmynd fékkst yfir ýmis atriði frá öllum landshlutum með 

könnuninni.  Mörg atriði komu betur út en búist var við, en önnur gáfu ekki eins góða mynd.  

Athyglisvert var hversu fáir þátttakendanna töldu að útigangshross á Íslandi hefðu það mjög 

gott.  Það þýðir að mikill meirihluti sér að margt má bæta.   

Helst var það skjólframboð hrossa sem vakti áhuga í upphaf verkefnisins.  Mikill 

meirihluti þátttakenda sögðu, að hrossin hefðu aðeins aðgang að náttúrulegum skjólum.  

Misjafnt er þó hvort þau veiti í raun skjól frá vindi og veðrum úr öllum áttum.  Einnig þurfa 

hross að þekkja landið til að vita hvar besta skjólið er í tiltekinni vindátt.  Ef hross eru 

ókunnug og ný á svæðinu, líkt og þegar þau eru tekin í hagagöngu, þá þekkja þau landið ekki 

vel og geta þar af leiðandi ekki endilega nýtt sér þau náttúrulegu skjól sem eru til staðar.  Þetta 

er raunhæft vandamál sem er vert að huga að.  Manngerð skjól eru auðséð og þekkja hrossin 

þau strax.  Einnig er hrossum oftast sleppt við skjólin og vita þau því hvar skjólin er að finna.  

Veðurfar á Íslandi er mjög misjafnt og getur það skipt sköpum fyrir vellíðan og heilsu 

dýranna að komast undan slæmum veðrum.  Folöld og unghross í vexti hafa ekki jafn mikið 

kuldaþol og eldri hross, einnig eru þau líklegri til að nýta sér skjól.  Því er mikilvægt að huga 

að því, að þau hafi ávallt aðgang að góðu skjóli.  Einnig þarf að ræða við umsjónarmenn 

hrossa um mikilvægi þess, að gefið sé nálægt skjólum til að ekki sé komið í veg fyrir að 

hrossin noti þau.  Frekari rannsóknir þarf þó að gera á skjólnotkun hrossa áður en hægt er að 

segja til um þarfir á manngerðum skjólum. 

 Vatn hefur mikil áhrif á át og meltingu fóðurs.  Hitastig vatnsins ræður miklu um 

hversu mikið magn hross drekka.  Ef það er mjög kalt, eða aðeins snjór í boði, getur það gert 

að verkum að hrossið er ekki að fá jafn mikinn vökva og það þarf og getur það haft slæmar 

afleiðingar á heilsufar.  Það að hita vatnið um örfáar gráður getur breytt heilmiklu og 

hérlendis er aðgengi að heitu vatni mjög gott.  Þrátt fyrir þetta sögðu aðeins 14 manns af 356 

að hross þeirra hefðu aðgang að volgu eða heitu vatni hluta úr ári eða allt árið um kring.  Þetta 

er töluvert lægra hlutfall en búist var við og spurning hvort aukning á þekkingu myndi breyta 

því.  Mögulega þurfa eftirlitsaðilar að skoða þessi mál frekar og athuga hvort hross í útigangi 

hafi almennt frjálsan aðgang að rennandi vatni allt árið um kring.   

 Nokkuð hærra hlutfall þátttakenda en búist var við sögðu, að hross þeirra hefðu 

aðgang að salti og steinefnum.  Undanfarin ár hefur mikið verið rætt um þessar þarfir og hinn 

almenni hestamaður mögulega byrjaður að gera meiri kröfur um gæði fóðurs.  Enn má þó gott 

bæta og vonandi mun þetta hlutfall hækka enn frekar í framtíðinni. 
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 Á óvart kom hversu margir hafa saman í stóði trippi og folöld með fullorðnum 

hrossum.  Haustið og veturinn er erfiður tími fyrir unghross í uppvexti og þurfa þau að hafa 

frjálst aðgengi að fóðri.  Hinsvegar geta fullorðin hross hamlað aðgang þeirra að fóðri og 

getur það haft varanlegar afleiðingar á vöxt unghrossanna.  Mögulega þarf að kynna 

ræktendum betur þessi atriði. 

 Áhugavert var hversu mikill munur var á meðaltali á uppgefnum verðum frá 

seljendum og kaupendum.  Seljendur vilja líklegast reyna að halda uppi verðinu á meðan 

kaupendur vilja reyna að lækka það.  Það getur haft áhrif á hversu viljugir seljendur eru að 

gefa upp verð sín.  Kostnaður við það að reka hross í hagagöngu er alltaf að aukast og þurfa 

bændur sjálfir að bera mikið af þessum kostnaði þegar samkeppni um lægra verð er mikil.  

Hafa þarf þó í huga, að verðin sem fengust með þessari könnun taka ekki til hvað er innifalið, 

líkt og ormalyfjagjafir og annað. 

 Það hversu sjaldan hrossum eru gefin ormalyf kom ekki á óvart í þessum niðurstöðum.  

Hins vegar er þörf á því að fjölga ormalyfjagjöfum og kynna fyrir hinum almenna hestamanni 

mikilvægi þess.  Það að trippum og folöldum sem eru að vaxa sé aðeins gefin ormalyf einu 

sinni til tvisvar á ári er mjög lítið, sérstaklega þegar hugsað er til þess að mögulega er verið að 

færa þau á milli hólfa og þá kanski í nýtt ormasmit.  Reglugerðir varðandi ormalyfjagjafir taka 

ekki tillit til aldurs hrossa og athuga þarf hvort þess þurfi. 

 Lögum samkvæmt þurfa umsjónarmenn hrossa í vetrarútigangi að líta til með þeim 

daglega.  Greinilegt er þó samkvæmt könnuninni að svo er ekki og þyrftu eftirlitsaðilar að 

skoða þessi mál betur.  Þetta er þó atriði sem erfitt er að fylgjast með. 

 Það sem vakti mesta athygli við niðurstöðurnar var hversu margir setja hross út um 

miðjan vetur eftir þjálfun, þar af einhver hross sem fara ekki á beit.  Sem stendur er ekkert 

skrifað um þessar aðfarir í reglugerðum um aðbúnað, umhirðu og heilbrigðiseftirlit hrossa.  

Þar sem þetta er líklega nokkuð stór hópur hrossa er þörf á að rannsaka frekar áhrifin, sem 

þetta hefur á velferð og vellíðan hrossanna.   

 Sum þessara atrið væri vert að skoða frekar og væri gaman að sjá hvernig þróunin 

verður á næstu árum.  Augljóst er að hinn almenni hestamaður hefur áhuga á að sækja sér 

þekkingu hvað varðar þarfir hrossa.  Einnig virðast flestir vera sammála um það, að enn eru 

nokkur atriði sem má bæta hvað varðar aðbúnað útigangshrossa.  
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7. Viðaukar 

Viðauki I: Spurningalisti – Aðbúnaður útigangshrossa 

 

1. Á hvaða landshluta eru þín hross staðsett í hagagöngu? 

a. Suðurland 

b. Austurland 

c. Norðurland 

d. Vesturlandi og Vestfirðir 

2. Ert þú með hross á eigin jörð í hagagöngu/umsjón á eigin landi? 

a. Já (er með umsjón með hrossum í hagagöngu fyrir mig sjálfa/nn og/eða aðra) 

b. Nei (greiði fyrir hagagöngu hjá öðrum) – Fer beint í spurningu 11 ef þessi 

möguleiki er valinn 

Framhald - er með umsjón með hrossum í hagagöngu 

3. Hvað ertu með marga hrossahópa í aðskildum girðingum? 

a. [textasvar] 

4. Hvað er svæðið sem hrossin eru á stórt? (Vinsamlegast notaðu hektara fjölda.) 

a. [textasvar] 

5. Er hólfið sem notað er undir útigangshrossin haust/vetur friðað á sumrin? (Með friðað 

er átt við engin dýr á beit og ekki slegið.) 

a. Já 

b. Nei 

6. Skilgreindu hópaskiptinguna. (Kyn, aldur og fjölda hrossa í hópunum (Geldingar og 

aldur þeirra, geldar hryssur og aldur þeirra, tryppi og aldur þeirra, fylfullar merar og 

aldur þeirra, merar með folöld og aldur þeirra, stóðhestar og aldur þeirra).  Dæmi 

"Hópur 1: 5 Geldingar, aldur 5-23 vetra".) 

a. [textasvar] 

7. Hversu mörg hross átt þú sjálf/ur sem eru í þinni umsjón í hagagöngu? 

a. [textasvar] 

8. Hversu mörg hross sem eru í eigu annarra eru í þinni umsjón í hagagöngu? 

a. [textasvar] 

9. Hversu mikið tekur þú fyrir hagagöngu fyrir eitt hross yfir ár? (Verð í krónum, 

vinsamlegast skrifið fulla upphæð í tölustöfum (til dæmis "80.000 kr").  Ef misjafnt 

milli ára vinsamlegast miðið við árið 2013.) 

a. [textasvar] 

10. Ertu ásamt því einnig með hross sem eru í þinni eigu, í hagagöngu/umsjón hjá öðrum? 

a. Já 

b. Nei 

Framhald - greiðir fyrir hagagöngu hjá öðrum 

11. Fyrir hversu mörg hross greiðir þú fyrir hagagöngu hjá öðrum? (Fjöldi hrossa sem þú 

ert með í hagagöngu hjá öðrum/eru ekki í þinni umsjón.) 

a. [textasvar] 
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12. Hversu mikið greiðir þú fyrir 1 hross í hagagöngu yfir ár? (Kostnaður í krónum, 

vinsamlegast skrifið fulla upphæð í tölustöfum (til dæmis "80.000 kr").  Ef 

mismunandi milli ára, miðið þá við árið 2013.) 

a. [textasvar] 

Heygjafir 

13. Hvað stjórnar því hvenær gjöf í útigang hefst fyrst að vetri? (Þeir sem greiða fyrir 

hagagöngu hjá öðrum svara einungis fyrir sín hross.) – Hægt að velja fleiri en einn 

möguleika. 

a. Veður 

b. Tími árs (gjöf hefst alltaf á svipuðum tíma) 

c. Útlit/holdastig hrossana 

d. Kostnaður 

e. Heyforði sem til er fyrir útigjöf 

f. Annað 

g. Veit það ekki 

14. Hvenær hófst gjöf í útigang veturinn 2012-2013 og útskýrið ef gjöf hefst á 

mismunandi tíma eftir skiptingu hrossa. (Er einum hóp gefið fyrr enn öðrum til dæmis.  

Þeir sem greiða fyrir hagagöngu hjá öðrum svara einungis fyrir sín hross.) 

a. [textasvar] 

15. Hvað stjórnar því magni af heyi sem gefið er? (Þegar ný heygjöf er gefin í útiganginn.) 

– Hægt að velja fleiri en einn möguleika. 

a. Gefið meira hey þegar skammtur klárast 

b. Reiknuð út heyþörf út frá fjölda hrossa 

c. Gefið á ákveðnum tíma (alltaf á sömu dögum vikunnar til dæmis) 

d. Gefið þegar tími gefst 

e. Veður hefur áhrif á gjafir 

f. Holdastig hrossanna hefur áhrif 

g. Hrossunum er ekki gefið í útigangi 

h. Veit það ekki 

Salt og steinefni 

16. Hafa hrossin aðgang að salti meðan þau eru í vetrarhaga? (Merktu við þann möguleika 

sem á best við.  Þeir sem greiða fyrir hagagöngu hjá öðrum svara einungis fyrir sín 

hross.) 

 Já Nei Á ekki við (er ekki með/á ekki svona 

hross, eða veit það ekki) 
Geldingar □ □ □ 

Stóðhestar □ □ □ 

Merar (ekki fylfullar eða merar með 

folöld) 
□ □ □ 

Fylfullar merar □ □ □ 

Merar með folöld □ □ □ 

Tryppi (1-2 vetra) □ □ □ 

Tryppi (3-4 vetra) □ □ □ 

Folöld (upp að veturgamalt) □ □ □ 
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17. Hafa hrossin aðgang að steinefnum á meðan þau eru í vetrarhaga? (Merktu við þann 

möguleika sem á best við.  Þeir sem greiða fyrir hagagöngu hjá öðrum svara einungis 

fyrir sín hross.) 

 Já Nei Á ekki við (er ekki með/á ekki svona 

hross, eða veit það ekki) 
Geldingar □ □ □ 

Stóðhestar □ □ □ 

Merar (ekki fylfullar eða merar með 

folöld) 
□ □ □ 

Fylfullar merar □ □ □ 

Merar með folöld □ □ □ 

Tryppi (1-2 vetra) □ □ □ 

Tryppi (3-4 vetra) □ □ □ 

Folöld (upp að veturgamalt) □ □ □ 

 

Vatnsuppsprettur 

18. Hvers konar vatnsuppsprettu hafa hrossin aðgang að? (Merktu við þann möguleika 

sem á best við.  Þeir sem greiða fyrir hagagöngu hjá öðrum svara einungis fyrir sín 

hross.) 

 Frostfrí 

brynningarskál 

Náttúruleg 

vatnsuppspretta 

Annað Á ekki við (er ekki með/á 

ekki svona hross, eða veit það 

ekki) 
Geldingar □ □ □ □ 

Stóðhestar □ □ □ □ 

Merar (ekki 

fylfullar eða 

merar með 

folöld) 

□ □ □ □ 

Fylfullar merar □ □ □ □ 

Merar með folöld □ □ □ □ 

Tryppi (1-2 

vetra) 
□ □ □ □ 

Tryppi (3-4 

vetra) 
□ □ □ □ 

Folöld (upp að 

veturgamalt) 
□ □ □ □ 

 

19. Hvers konar náttúrulegri uppsprettu hafa hrossin aðgang að? (Takið fram ef 

mismunandi hópar hafa mismunandi vatnsuppsprettur.  Þeir sem greiða fyrir 

hagagöngu hjá öðrum svara einungis fyrir sín hross.) 

a. [textasvar] 
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Ormalyfjagjafir 

20. Hversu oft á ári fá hrossin ormalyf? (Þeir sem greiða fyrir hagagöngu hjá öðrum svara 

einungis fyrir sín hross.) 

 1x 2x 3x 4x oftar Á ekki við (er ekki með/á 

ekki svona hross, eða veit það ekki) 
Geldingar □ □ □ □ □ □ 

Stóðhestar □ □ □ □ □ □ 

Merar (ekki fylfullar eða 

merar með folöld) 
□ □ □ □ □ □ 

Fylfullar merar □ □ □ □ □ □ 

Merar með folöld □ □ □ □ □ □ 

Tryppi (1-2 vetra) □ □ □ □ □ □ 

Tryppi (3-4 vetra) □ □ □ □ □ □ 

Folöld (upp að veturgamalt) □ □ □ □ □ □ 

 

Skjól 

21. Hvers konar skjóli hafa hrossin aðgang að? (Þeir sem greiða fyrir hagagöngu hjá 

öðrum svara einungis fyrir sín hross.) 

 Náttúrulegt 

skjól 

Manngert 

skjól 

með 

veggjum 

Manngert 

skjól með 

þaki 

Aðgengi 

að húsi 

Ekkert 

aðgengi 

að 

skjóli 

Veit það 

ekki/á 

ekki 

við/er 

ekki með 

svona 

hross 

Geldingar □ □ □ □ □ □ 

Stóðhestar □ □ □ □ □ □ 

Merar (ekki 

fylfullar eða 

merar með 

folöld) 

□ □ □ □ □ □ 

Fylfullar merar □ □ □ □ □ □ 

Merar með 

folöld 
□ □ □ □ □ □ 

Tryppi (1-2 

vetra) 
□ □ □ □ □ □ 

Tryppi (3-4 

vetra) 
□ □ □ □ □ □ 

Folöld (upp að 

veturgamalt) 
□ □ □ □ □ □ 

 

22. Hvernig manngerðu skjóli hafa hrossin aðgang að? (Vinsamlegast takið fram fjölda 

veggja (1,2,3 eða fleiri)!  Vinsamlegast takið fram hæð og lengd veggja í metrum.  Ef 

það er ekkert manngert skjól til staðar má sleppa þessari spurningu.) 

a. [textasvar] 
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23. Hvernig náttúrulegu skjóli hafa hrossin aðgang að? (Ef engin náttúruleg skjól eru til 

staðar má sleppa þessari spurningu.) 

a. [textasvar] 

24. Af þeim hrossum sem þú greiðir af hagagöngu fyrir eða af þeim hrossum sem þú ert 

með umsjón með í hagagöngu, hversu mörg hross hafa aðgang að náttúrulegu skjóli? 

(Fjöldi hrossa.  Ef engin skrifið 0. Þeir sem greiða fyrir hagagöngu hjá öðrum og vita 

ekki svarið er skrifað "veit það ekki".) 

a. [textasvar] 

25. Af þeim hrossum sem þú greiðir af hagagöngu fyrir eða af þeim hrossum sem þú ert 

með umsjón með í hagagöngu, hversu mörg hross hafa frjálsann aðgang að manngerðu 

skjóli eða húsi? (Fjöldi hrossa.  Ef engin skrifið 0.  Fyrir þá sem greiða fyrir 

hagagöngu hjá öðrum og vita ekki svarið er skrifað "veit það ekki".) 

a. [textasvar] 

26. Ef manngert skjól er til staðar, hversu langt frá skjólinu er heygjöfum komið fyrir? 

a. Minna en 10 metrar 

b. 11-30 metrar 

c. 31-50 metrar 

d. Meira en 51 meter 

e. Ekkert manngert skjól 

f. Veit það ekki 

27. Hafa hrossin frjálsan aðgang að húsi? (Geta gengið inn og út eins og þeim hentar.) 

a. Já  

b. Nei - Fer beint í spurningu 34 ef þessi möguleiki er valinn 

Framhald - aðgangur að húsi 

28. Hversu mörg hross hafa aðgang að húsi? (Þeir sem greiða fyrir hagagöngu hjá öðrum 

svara einungis fyrir sín hross.) 

a. [textasvar] 

29. Hver er stærð hússins? (Lengd, breidd og lofthæð hússins í metrum) 

a. [textasvar] 

30. Hversu margar hurðir eru á húsinu? 

a. 1 hurð 

b. 2 hurðir  

c. Fleiri en 2 hurðir 

31. Er húsið upphitað? 

a. Já 

b. Nei 

32. Er húsið loftræst? 

a. Já 

b. Nei 

33. Er hægt að loka húsinu? 

a. Já 

b. Nei 
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34. Hversu margir sinna útigangshrossunum? 

a. Einn aðili 

b. Tveir aðilar 

c. Þrír aðilar 

d. Fleiri en þrír aðilar 

e. Veit það ekki 

35. Hversu oft er fylgst með útigangshrossunum? (Hversu oft er litið eftir stóðinu?  Til 

dæmis til að skoða holdafar hrossa, horfa eftir veikindum o.s.frv.) 

a. Daglega 

b. Annan hvern dag 

c. Þriðja hvern dag 

d. Einu sinni í viku 

e. Sjaldnar en einu sinni í viku 

f. Veit það ekki 

36. Eru hross í þinni eigu tekin inn að hausti til, sem eru svo sett út um miðjan vetur? (Til 

dæmis tamningatryppi) 

a. Já 

b. Nei - Fer beint í spurningu 38 ef þessi möguleiki er valinn 

Framhald - hross tekin inn að hausti og sett út að vetri til 

37. Fara þessi hross (sem eru tekin inn að hausti og sett út að vetri til) beint á gjöf? 

a. Já 

b. Nei 

Hversu mikilvægt? (Beðið er um skoðun þína á eftirfarandi atriðum.) 

38. Hversu mikilvægt telur þú að hross í útigangi hafi aðgengi að skjóli? 

a. Mjög mikilvægt 

b. Fremur mikilvægt 

c. Fremur lítilvægt 

d. Mjög lítilvægt 

39. Hversu mikilvægt telur þú að hross í útigangi hafi aðgengi að salti? 

a. Mjög mikilvægt 

b. Fremur mikilvægt 

c. Fremur lítilvægt 

d. Mjög lítilvægt 

40. Hversu mikilvægt telur þú að hross í útigangi hafi aðgengi að steinefnum? 

a. Mjög mikilvægt 

b. Fremur mikilvægt 

c. Fremur lítilvægt 

d. Mjög lítilvægt 
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41. Hversu mikilvægt telur þú að skipta stóðum í girðingar eftir kyni, aldri, fjölda, 

fylfullar merar og fylsugur? (Geldingar, tryppi o.s.frv.) 

a. Mjög mikilvægt 

b. Fremur mikilvægt 

c. Fremur lítilvægt 

d. Mjög lítilvægt 

42. Hversu gott telur þú að hross í útigangi á Íslandi hafi það almennt? 

a. Mjög gott 

b. Gott  

c. Hvorki gott né slæmt 

d. Slæmt  

e. Mjög slæmt 

Að lokum! (Síðustu spurningarnar) 

43. Hvert er kyn þitt? 

a. Kona 

b. Karl 

44. Hvað ert þú gamall/gömul? 

a. 18 ára eða yngri 

b. 19-29 ára 

c. 30-39 ára 

d. 40-49 ára 

e. 50-59 ára 

f. 60-69 ára 

g. 70 ára eða eldri 

45. Hver er hjúskapastaða þín? 

a. Einhleyp/ur 

b. Í sambúð 

Takk kærlega fyrir þátttökuna! :) 


