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Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin af mér og 

að hún hefur hvorki í hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu.  
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Ágrip  

Aukin áverkatíðni hrossa sem sýnd eru í kynbótadómi hefur verið vaxandi vandamál síðari ára. 

Ágrip er sýnilegur áverki á fótum hrossa sem verður til þegar afturhófur snertir eða stígur á hóf, 

kjúku eða legg framfótar og telst undir engum kringumstæðum til eðlilegs hlutar. Ágrip getur haft 

mikil áhrif á þann dóm sem hross hlýtur í fullnaðardómi. Ástæður og áhrifaþættir ágripa eru 

mismunandi. Þekking í dag er nokkuð góð en með vinnu á nýlegri gögnum er hægt að auka við 

fyrri þekkingu og vinna markvissara að því að draga úr tíðni ágripa meðal kynbótahrossa. 

Aðalmarkmiðið með eftirfarandi verkefni er að greina helstu ástæður og áhrifaþætti ágripa á þann 

hátt að hægt verði að draga úr ágripum meðal kynbótahrossa með fyrirbyggjandi hætti.  

Gögn rannsóknarinnar voru fengin frá Bændasamtökum Íslands og innihéldu endurtekna 

fullnaðardóma, umsagnir, mælingar og áverkaskráningu frá tímabilinu 2009-2013 á Íslandi, alls 

9445 skráðir dómar á 4934 einstaklingum. Úrvinnsla gagna var gerð með SAS forritapakkanum 

og í sérhæfðum Fortran forritum. Til þess að meta marktækni þáttanna á heildarágrip var notast 

við  aðhvarfsgreiningu, kví kvaðrat, línulegt líkan og fjölbreytugreiningu. DMU forritunarpakkinn 

var notaður við mat á erfðastuðlum þar sem notast var við AI-REML aðferðina með línulegu líkani. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að heildartíðni ágripa var 14.7% sem er í nokkru samræmi við 

fyrri úttekt (13.7%). Skoðaðir voru nokkrir mismunandi þættir sem geta haft áhrif á ágrip og tíðni 

þeirra og geta það bæði verið umhverfisþættir sem og líkamlegir þættir.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að nokkur hluti sýndra hrossa nær ekki að skila 

afköstum miðað við þær kröfur sem gerðar eru til þeirra án þess að ganga í sig og hljóta skaða af. 

Huga þarf vel að umhverfi og ástandi kynbótabrautanna. Áverkaskráning hefur batnað til muna 

undanfarin ár þar sem gerður er greinarmunur á þeim ágripum, eftir alvarleika, sem falla til. Bætt 

skráning felur í sér markvissari upplýsingar sem gefa meiri yfirsýn yfir heildartíðni ágripa meðal 

íslenskra kynbótahrossa.    

 

Lykilorð:  Kynbótahross,  áverkar,   kynbótasýningar,   aðhvarfsgreining,  fjölbreytugreining,   

áhrifaþættir 
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1. Inngangur 

Ágrip meðal íslenskra kynbótahrossa er þrálátt vandamál sem erfiðlega gengur að koma í veg fyrir. 

Árið 2006 kom út ritgerð eftir Friðrik Má Sigurðsson um ágrip hjá íslenskum kynbótahrossum. 

Þar rannsakaði Friðrik hvað það er sem gerir það að verkum að hross „grípi á sig“, hvort það væri 

vegna erfða eða umhverfis og út frá þeim upplýsingum reyna að fyrirbyggja áverka.  Í dag, 8 árum 

seinna, virðist ekkert hafa dregið úr ágripum meðal íslenskra kynbótahrossa. Reglur hafa verið 

hertar og áverkaskráning aukin til muna og velta margir því fyrir sér hvort ágripum sé raunverulega 

að fjölga eða hvort áverkaskráning hafi batnað og tekið er harðar á öllum áverkum sem hross hljóta 

á sýningum. 

 

1.1. Íslenski hesturinn 

Saga íslenska hestsins nær allt aftur til landnáms á tíundu öld er víkingarnir settust að hér á landi 

(Félag hrossabænda, á.á.). Til eru tvær kenningar um uppruna íslenska hestsins, önnur sem telur 

að á bak við íslenska hrossastofninn standi hópur hrossa af mismunandi kynjum frá ólíkum 

svæðum í norðvestanverðri Evrópu en hin gefur til kynna einsleitari uppruna, að á bak við íslenska 

stofninn standi hross aðallega frá Noregi. Íslenski hesturinn er talinn vera eitt hreinræktaðasta 

hrossakyn í heiminum og er þekktur um víða veröld fyrir sérstöðu sína (Gunnfríður Elín 

Hreiðarsdóttir og Jón Hallsteinn Hallsson, 2007). Óheimilt er að flytja hross inn til landsins frá 

öðrum löndum og nær það einnig yfir útflutt íslensk hross. Sjúkdómar eru fátíðir innan kynsins og 

telst frjósemin góð (Félag hrossabænda, á.á.). Í gegnum aldirnar hefur hlutverk hestsins breyst svo 

um munar. Frá landnámi fram til 19. aldar var hesturinn eitt helsta samgöngutækið ásamt því að 

vera nýttur til vinnu og var oftar en ekki kallaður „þarfasti þjónninn“. Þegar bílar og dráttarvélar 

fóru að ryðja sér til rúms á Íslandi breyttist hlutverk hans úr því að vera samgöngutæki og vinnudýr 

yfir í að vera reiðhestur (Félag hrossabænda, á.á.).  

 

1.2. Ræktunarmarkmið íslenska hestsins  

Í ræktunarmarkmiðum íslenska hestsins er lögð áhersla á að rækta heilbrigðan, frjósaman og 

endingargóðan hest þar sem öllum mögulegum litaafbrigðum er viðhaldið innan stofnsins. Æskileg 

stærð á að vera á bilinu 135-145 cm á hæsta punkt herða. Stefnt er að því að rækta léttbyggðan 

hest með mikla áherslu á styrk, skrokkmýkt og vöðvastælta líkamsbyggingu. Sköpulag hestsins á 
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að stuðla að mikilli ganghæfni, eðlisgóðum höfuðburði og á sama tíma að taka mið af 

viðurkenndum fagurfræðilegum þáttum. Leitast er eftir því að rækta fjölhæfan, öruggan, taktfastan, 

viljugan og geðprúðan hest sem fer glæsilega í reið – í meginatriðum er markmiðið að rækta hinn 

íslenska gæðing með tilliti til geðslags, sköpulags og hæfileika. Ræktunarmarkmiðin eru nánar 

útlistuð í þeim eiginleikum sem úrvalsmarkið telur. Eiginleikarnir eru dæmdir á kynbótasýningum 

þar sem ræktunarmarkmið hvers eiginleika er skilgreint fyrir einkunnina 10 en almennt er lagt 

mikið upp úr taktöryggi og rými (Bændasamtök Íslands, á.á.a). 

 

1.3. Kynbótasýningar 

Á kynbótasýningum eru hross dæmd fyrir sköpulag og reiðhestahæfileika. Er það í höndum 

eigenda að ákveða hvort hross þeirra fari eingöngu í sköpulagsdóm eða fái fullnaðardóm þ.e. 

sköpulags- og hæfileikadóm. Öll hross verða að vera sköpulagsdæmd áður en þau geta verið dæmd 

fyrir hæfileika. Á kynbótasýningum eru graðhestar, merar og geldingar dæmd í aldurskiptum 

flokkum, 4, 5, 6 og ≥7 vetra gömul af viðurkenndum alþjóðlegum dómurum. Almenna reglan er 

sú að þrír dómarar dæma saman hverju sinni og gefa þeir eina sameiginlega einkunn í hálfum frá 

5 til 10 fyrir hvern eiginleika. Undantekning frá þessari reglu hefur fram að þessu verið sú að ef 

25 eða færri hross voru skráð á sýningu var leyfilegt að tveir dómarar í stað þriggja dæmdu. Í ár 

verður sú breyting að dómarar verði ætíð þrír óháð fjölda hrossa (Elsa Albertsdóttir, 2010; FEIF, 

2014b).  

 

1.4. Kynbótadómar 

Við upphaf kynbótadóms eru gerðar mælingar sem dómarar taka tillit til þegar þeir dæma sköpulag 

hrossanna. Allar mælingar er koma fram á mynd 1 og 2 eru teknar af graðhestum en af merum og 

geldingum eru engin breiddarmál tekin líkt og breidd milli mjaðmarhorna, lærleggstoppa og 

framfóta eða hæð á lægsta punkt baks (FEIF, 2014b). Að loknum mælingum mæta öll skráð hross 

til sköpulagsdóms þar sem 8 mismunandi eiginleikar með mismunandi vægi eru metnir og vegur 

heildarsköpulagseinkunn 40% af heildareinkunn kynbótadóms. Að sköpulagsdóm loknum eru þau 

hross sem fara í fullnaðardóm sýnd í reið á viðurkenndri kynbótabraut sem er 250-300m að lengd 

og 4-6m að breidd. Undirlag brautanna getur verið misjafnt að gerð (FEIF, 2014b). Flestar 

kynbótabrautir eru vikurvellir en einungis 4 kynbótabrautir eru gerðar úr möl (Þorvaldur 
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Kristjánsson, kynbótadómari og kennari, munnleg heimild,10. apríl 2014). Hæfileikaeinkunn 

vegur 60% af heildareinkunn þar sem gefin er einkunn fyrir 7 aðskilda eiginleika með misjafnt 

vægi (FEIF, 2014b). Hæfileikadómur skiptist í forskoðun og yfirlit og er eigendum og knöpum 

frjálst að ákveða hvort hrossið mæti á yfirlit. Í forskoðun er eitt hross í braut hverju sinni og fá 

sýnendur 5 ferðir í hvora átt til þess að sýna dómurum reiðhestahæfileika hrossins og er uppröðun 

gangtegunda valfrjáls. Á yfirlitssýningu eru oftast nær 2-4 hross í braut á sama tíma og fá sýnendur 

3 ferðir í hvora átt þar sem þeim gefst kostur á að bæta það sem betur mátti fara. Er dómurum 

heimilt að hækka einkunnir ákveðinna eiginleika sýni hrossið meiri gæði en í forskoðun en aldrei 

er leyfilegt að lækka einkunn (Elsa Albertsdóttir, 2010; FEIF, 2014b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Sýnir hluta þeirra mælinga sem teknar eru af hrossum fyrir sköpulagsdóm (Kristinn 

Hugason, 1992b) 

Mynd 2. Sýnir þau breiddarmál sem tekin eru af hrossum áður en þau mæta til sköpulagsdóm 

sköpulagsdóma (Kristinn Hugason, 1992b) 
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1.5. Upprunabók íslenska hestsins – WorldFengur 

Upprunabók íslenska hestsins kallast WorldFengur og þar er hægt að nálgast allar helstu 

upplýsingar um hvert og eitt hross (www.worldfengur.com). Meðal þeirra upplýsinga sem nálgast 

má þar eru afdrifaskráningar, örmerkjanúmer, skráning á uppruna, ræktendur, eigendur, 

eigandaskipti, fangskráningar, skráning á fyljun, niðurstöður úr keppni og kynbótadóm (Jón 

Baldur Lorange, 2002). Hross 4. vetra og eldri sem skráð eru í WorldFeng, eru heilbrigð og með 

enga líkamlega kvilla geta tekið þátt í kynbótasýningum. Tekin er blóðprufa og framkvæmd DNA 

greining til þess að sanna ætterni hjá graðhestum fæddum árið 2006 eða seinna. Eigendum 

graðhesta, 5 vetra og eldri, er skylt að láta mynda hækla þeirra en myndatakan gefur til kynna hvort 

einhverjir veikleikar eru gagnvart spatti sem er beinkölknun í hæklum (FEIF, 2014b; Helgi 

Sigurðsson, 2001). Eistnastærð graðhesta er metin í sköpulagsdómi en sýnt hefur verið fram á að 

stærð og þéttleiki eistna gefi til kynna hversu mikið sæði hesturinn gefi frá sér en ekki er hægt að 

fullyrða hver gæði sæðisins eru. Meira magn sæðis gefur meiri líkur á frjóvgun eggs (Helgi 

Sigurðsson, 2001). Að loknum hæfileikadómi er leitað eftir áverkum bæði í munni og á fótum. Við 

áverkaskráningu fyrir fætur er áverkum skipt niður í þrjá flokka, 0, 1 og 2 þar sem enginn sýnilegur 

áverki hefur gildið 0, smávægilegur áverki á fótum er settur í flokk 1 en mikill sýnilegur áverki 

sem jafnframt er talinn alvarlegur fellur undir flokk 2. Fyrst eftir að áverkaskráning hófst árið 2004 

féllu allir áverkar undir flokk 1, óháð því hversu alvarlegir þeir voru (Friðrik Már Sigurðsson, 

2006). Breytt fyrirkomulag skráninga hefur verið undanfarin ár þar sem áverkar eru flokkaðir eftir 

alvarleika í 1 eða 2. Árið 2012 var kerfinu breytt og fær hross sem hlýtur áverka í flokki 2 dóm 

sinn ekki gildan en eigendur geta áfrýjað dómnum og fengið dýralækni til þess að meta alvarleika 

áverkans. Meti dýralæknir áverkann smávægilegan fer hann úr flokki 2 niður í flokk 1 og dómurinn 

tekinn gildur. Allar niðurstöður úr kynbótadómi eru skráðar inn í WorldFeng sem auðveldar 

ræktendum að velja álitlegustu hrossin til framræktunar (FEIF, 2014b). 

 

1.6. Áverkar kynbótahrossa 

Talað er um að hestur hljóti ágrip þegar hann stígur með afturfæti aftan á framfót og getur það 

verið jafnt á skástæðan eða hliðstæðan framfót (Helgi Sigurðsson, 2001; Harris, 1993; Eyjólfur 

Ísólfsson, 1980). Þegar hestur grípur fram á sig myndast oftar en ekki sár sem geta verið 

misalvarleg. Svöðusár er það sár kallað sem getur myndast þegar járnaður afturhófur grípur aftan 

á framfót og geta þau sár oft verið lengi að gróa. Afturhófur getur að sama skapi gripið í kjúku 
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framhófs og legg (Theodór Arnbjörnsson, 1970; Eyjólfur Ísólfsson, 1980). Í flestum tilfellum 

verður þófinn fyrir áverka en einstaka sinnum nær áverkinn yfir allan hælinn (Theodór 

Arnbjörnsson, 1970). „Hestar, sem grípa sig, eru venjulega óhæfir til brúkunar um nokkurn tíma, 

því sárin eru viðkvæm og ýfast fljótt upp við hreyfingu fótar“ (Theodór Arnbjörnsson, 1970, 89). 

Algengt er að íslenskir hestar hljóti ágrip þegar þeim er riðið á yfirferðar tölti eða skeiði. Einnig 

getur undirlagið skipt máli og í sumum tilfellum aukið líkur á ágripum (Helgi Sigurðsson, 2001; 

Harris, 1993). Góð járning getur skipt höfuðmáli þegar reynt er að koma í veg fyrir ágrip. Hún 

getur hjálpað til við að rétta af fótahreyfingu hestsins eða fá fótinn til að ganga beint fram og 

þannig dregið úr áhættunni (Helgi Sigurðsson, 2001). Endurtekin ágrip geta lamað kjark hestsins 

og leitt til þess að hann neiti knapa um ákveðna gangtegund vegna hræðslu við að stíga á sig 

(Eyjólfur Ísólfsson, 1980). Þegar verið er að keppa og sýna hest í kynbótadóm þarf hann að vera í 

góðu líkamlegu formi og andlegu jafnvægi til þess að komast áfallalaust í gegnum sýninguna. 

Hestar sem eru spenntir, þreyttir eða jafnvægislausir eru í mun meiri áhættu á að hljóta ágrip heldur 

en hestar sem eru í óþreyttir, spennulausir og í jafnvægi (Helgi Sigurðsson, 2001; Eyjólfur 

Ísólfsson, 1980). 

1.7. Rannsóknir á fótaáverkum hrossa  

Anderson, McIlwraith og  Douay (2004) athuguðu hvort sköpulag hefði áhrif á líkamlega áverka 

sem kappreiðarhestar af tegundinni Thoroughbred verða fyrir. Niðurstöðurnar sýndu meðal annars 

að hross með illa sköpuð framhné voru í meiri áhættu á að lenda í vandamálum í hófskeggsliðnum, 

liðnum á milli leggjar og kjúku. Aðrar niðurstöður voru þær að hross með langar kjúkur voru í 

auknum áhættuhópi fyrir beinbroti í framfæti og eftir því sem smáliðir (carpal angle) í framhné og 

hækli voru betur samsettir og skekkja hverfandi, dró verulega úr tíðni áverka sem annars voru 

algengir hjá hrossum með illa skapaða smáliði. Hestar með langa bóga og herðar voru ekki í jafn 

mikilli áhættu fyrir beinbroti í framfæti líkt og hestar með styttri bóga og herðar. Allar þessar 

niðurstöður gefa greinilega til kynna að sköpulag hefur áhrif á líkamlega áverka.  

de Souza, Galisteo, Novales og Miró (2004) rannsökuðu áhrif fótagerðar og réttleika á fótaáverka 

meðal Andalúsíu graðhesta og fundu það út að réttir fætur drógu verulega úr tíðni áverka. 

Framfætur sem lágu inn undir hestinn og langar kjúkur ýttu undir þá áhættu að hestarnir væru 

orðnir fótalúnir eftir nokkur ár í strangri keppnisþjálfun. Hedge og Wagoner (2004) töldu að rétt 
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skapaður fótur hefði í för með sér minni áhættu á meiðslum en líkurnar á álagsmeiðslum og 

áverkum jókst eftir því sem fóturinn var verr skapaður.  

Bailey, Reid, Hodgson, Suann og Rose (1997) sýndu fram á það með rannsókn sinni á áströlskum 

Thoroughbred kappreiðarhestum að eldri hestar voru líklegri til að hljóta áverka í keppni heldur 

en yngri hestar. Ekki reyndist þó vera marktækur munur á áverkum milli keppnisvalla eða ástandi 

þeirra. Andstætt þessum niðurstöðum komust Butcher og Ashley-Ross (2002) að því í sinni 

rannsókn að verulega dró úr tíðni áverka á fr.amfótum með auknum aldri hrossanna. Mohammed, 

Hill og Lowe (1992) rannsökuðu áverka á fótum Thoroughbred kappreiðahesta í Bretlandi. 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar leiddu í ljós að marktækur munur var á áverkum á milli 

keppnisvalla og hafði undirlag brautanna að sama skapi marktæk áhrif á tíðni áverka öfugt við 

niðurstöður Bailey, Reid, Hodgson, Suann og Rose (1997).  

Ef reyna á að koma í veg fyrir áverka hjá hestum skiptir miklu máli að járning sé vönduð og 

hófarnir vel hirtir. Kobluk o.fl. (1990) rannsökuðu áhrif járningar á líkur fyrir áverkum meðal 95 

Thoroughbred hesta og komust að þeirri niðurstöðu að skreflengd jókst með lengri hófum en um 

leið höfðu slútandi hælar og löng tá marktæk áhrif á tíðni áverka.  

Peham, Licka, Schobesberger og Meschan (2004) skoðuðu samræmi í hreyfingarmynstri hesta 

eftir misjafnlega hæfum knöpum og höfðu óvanir knapar truflandi áhrif á jafnvægi og 

hreyfingarmynstur hesta sinna ólíkt reyndari knöpum.  

Skrif Helga Sigurðssonar (2001) gefa til kynna að orsakir ágripa geti verið margskonar. Ef krafist 

er of mikilla afkasta, umfram getu hestins eins og þekkist í keppni og kynbótadómi aukast líkur á 

ágripum. Við niðurtöku hesta á skeið þarf knapi að trufla jafnvægi hestsins en röskun á jafnvægi 

eykur líkurnar fyrir ágripum. „Skreflöngum hestum er hættara en öðrum, einnig bolstuttum og 

hestum með slæma fótstöðu“ (Helgi Sigurðsson, 2001, 165). Miklu máli skiptir að járning sé í lagi 

og hófar ekki hafðir of langir. Hægt er að auka svif gangtegunda og þar með seinka 

framfótahreyfingunni ef táin er höfð löng en slútandi hæll fylgir í flestum tilfellum langri tá eftir. 

Þetta fyrirkomulag eykur hins vegar líkurnar á ágripi (Helgi Sigurðsson, 2001; Harris, 1993). 
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1.8. Mat á erfðastuðlum 

Mat á erfðastuðlum felur í sér mat mismunandi dreifniliða sem geta verið tengdir erfðum og 

umhverfi, ýmist kerfisbundnu eða tilviljunarkenndu. Því fyrrnefnda er hægt að leiðrétta með mati 

á föstum hrifum þeirra sem hafa marktæk áhrif á mælingarnar sem liggja til grundvallar 

dreifnimatinu. Séu endurteknar mælingar fyrir hendi er auk erfðaáhrifa einstaklings hægt að meta  

kerfisbundin áhrif einstaklings og fá tvímælingargildi. Endurteknar mælingar og mat á föstum 

hrifum dregur úr skekkju matsins og þar með fæst aukið öryggi. Arfgengi, h2, segir til um hversu 

stórt hlutfall svipfarsins skýrist af erfðaáhrifum og er það metið út frá skalanum 0 til 1. Skipti 

erfðaáhrif miklu fyrir svipfarið þá eru skyldir gripir líkir og arfgengið er hátt. Reynist arfgengið 

vera 1 þá ræðst viðkomandi eiginleiki fullkomlega af erfðum. Skipti erfðaáhrif litlu fyrir svipfarið 

þá er arfgengið lágt, nærri 0 og ræðst eiginleikinn nær algjörlega út frá umhverfisáhrifum en erfist 

ekki frá foreldrum til afkvæma (Bourdon, 2000). Kerfisbundin umhverfisáhrif eru áhrif sem hægt 

er að ákvarða og hafa sömu áhrif á alla einstaklinga innan sama erfðahóps en öll íslensk hross 

mynda saman einn erfðahóp. Dæmi um kerfisbundin umhverfisáhrif má nefna aldur hrossa er þau 

mæta til kynbótadóms auk kynferðis þeirra og árið sem þau eru sýnd. Tilviljunarkennd 

umhverfisáhrif eru öll önnur umhverfisáhrif  sem ekki er hægt að segja til um fyrirfram og hafa 

ekki sömu áhrif á alla einstaklinga sem teljast til þeirra. Dæmi um tilviljunarkennd umhverfisáhrif 

eru til að mynda tamning og þjálfun hrossa, fóðrun, meiðsli og sjúkdómar. Í mörgum tilfellum hafa 

umhverfisþættir bæði kerfisbundin og tilviljunarkennd áhrif. (Kristinn Hugason, 1992a). Við mat 

á erfðastuðlum þeirra eiginleika sem núverandi kynbótamat byggir á er leiðrétt fyrir föstum 

samhrifum land_árs og kyns_aldurs þar sem hæsti aldurs leiðrétti kynbótadómur er lagður til 

grundvallar (Þorvaldur Árnason, 2013). 

1.9. Aðalmarkmið rannsóknarinnar 

Aðalamarkmið rannsóknarinnar er að kanna áhrifaþætti ágrips meðal kynbótahrossa á Íslandi, 

bæði erfða- og umhverfisþætti og bera saman við niðurstöður fyrri rannsókna þar á meðal þeirra 

sem komu fram í verkefni Friðriks Más Sigurðssonar frá árinu 2006. Vonast er til að niðurstöður 

gefi góða hugmynd um það sem betur má fara þegar hross eru sýnd í kynbótadómi og sýni fram á 

það að áverkaskráning hrossa stefni í rétta átt og smám saman verði hægt að draga úr þessu 

hvimleiða vandamáli. 
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2. Efni og aðferðir  

 

2.1. Efniviður  

Þau gögn sem notuð voru í þessari rannsókn voru fengin úr upprunabók íslenska hestsins, 

WorldFeng frá Bændasamtökum Íslands. Gögnin hafa að geyma dóma allra þeirra hrossa er mættu 

í kynbótadóm frá árinu 2009 allt til ársins 2013. Alls voru 9445 dómar skráðir á tímabilinu og 

komu 4934 hross til dóms, þar af voru 3619 hryssur sem gera 72% af heildarfjölda sýndra hrossa. 

Aldur sýndra hrossa var frá 4ra vetra upp í 14 vetra. Af 9445 skráðum dómum voru 8093 

endurteknir dómar til fullnaðardóms en 1352 dómar fyrir sköpulag. Gögnin höfðu að geyma 

upplýsingar um einstaklingsnúmer hvers hests, nafn hans, aldur og uppruna, sýningarár- og stað, 

knapa og kennitölu hans, allar sköpulags mælingar, dóm fyrir hvern og einn eiginleika og allar 

umsagnir sem dómarar skrá niður fyrir hvern eiginleika auk áverkaskráningar bæði að lokinni 

forskoðun og yfirlitssýningu. Heildarfjöldi knapa sem sáu um að sýna öll 4934 hrossin voru 584 

talsins, af þeim voru 24 knapar sem sýndu alls 50 eða fleiri hross. Sýningarstaðirnir voru 17 talsins 

og staðsettir víðsvegar um landið. Í töflu 2.1. má sjá lista yfir sýningarstaðina og hversu mörg 

hross voru sýnd á hverjum og einum stað fyrir sig. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sýningarstaður  Fjöldi dóma 

Akureyri 293 

Blönduós 241 

Dalvík 194 

Fljótsdalshérað 20 

Gaddstaðaflatir 3400 

Hafnarfjörður 801 

Hornafjörður 7 

Hvammsstangi 281 

Kaldármelar 125 

Melgerðismelar 348 

Miðfossar 1251 

Reykjavík 241 

Sauðárkrókur 504 

Selfoss 691 

Stekkhólmi 98 

Vindheimamelar 698 

Víðidalur 252 

Samtals 9445 

Tafla 2.1. Listi yfir þá sýningarstaði og fjölda dóma á hverjum og einum stað sem notaðir voru í 

gagnsafnið. 
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2.2. Úrvinnsla gagna  

Úrvinnsla gagna var gerð með SAS forritapakkanum (SAS Enterprise Quide 6.1) og í sérhæfðum 

Fortran forritum. Við mat á erfðastuðlum var DMU forritið (Jensen & Madsen, 2010)  notað til 

útreikninga. 

2.3. Mat á umhverfisþáttum ágripa  

Þegar áhrif flokkabreyta voru skoðaðar með tilliti til heildarágripa var notuð einþátta 

aðhvarfsgreining (univariate logsitic analysis). Þegar áhrif sýningarstaða, sýningarára, knapa, 

mælingar og umsagnir fyrir eiginleika voru fundin út var beitt aðhvarfsgreiningu sem og kví 

kvaðrat aðferðum (chisquare). Þegar athugað var hvort einkunn vissra eiginleika hefði marktæk 

áhrif fyrir líkum á ágripum var notast við línulegt líkan (general linear model) og fervikagreiningu. 

Marktækni hrifa var miðuð við P < 0,05.   

2.4. Mat arfgengi ágripa 

Erfðastuðlar voru metnir með DMU forritunarpakkanum og voru greiningar gerðar með línulegum 

tvíbreytueinstaklingslíkönum. (Sam) dreifnistuðlar voru metnir með AI-algrími fyrir aðferð 

hámarkslíkinda (REML) og aðfella staðalskekkju metinna erfðastuðla var reiknuð út frá andhverfu 

skyldleikafylkisins. Líkanið innihélt tvö föst hrif þar sem var leiðrétt fyrir samhrifum land_árs og 

samhrifum kyns og aldurs:  

     yijk = kyn_alduri + land_árj + einstaklingurk + pek + eijk 

Þar sem yijk er einkunn fyrir hvern metinn eiginleika k-ta einstaklings (k = 4934), kyn_alduri er föst 

hrif i-ta samhrifs kyn_aldurs (þar sem i=1,2,...,7,8) en kyn er ýmist hestur (graðhestar og 

geldingar) eða hryssa (1, 2) og aldur endurspeglar aldursflokka kynbótasýninga (4v., 5v., 6v. og 

7v. og eldri), land_árj er í raun föst hrif j-tu dómsárs (j=2009,..,2013 þar sem aðeins var um íslenska 

dóma að ræða), einstaklingurk er slembihrif samleggjandi erfða k-ta einstaklings ~ ND(0, Aσ2
a) 

(þar sem A er skyldleikafylki hrossa), pek eru kerfisbundin umhverfisáhrif k-ta hross ∼ IND(0, 

Iσ2
pe) og eijk er slembihrif leifar ~ IND(0, σ2

e).  
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3. Niðurstöður  

 

3.1. Áhrif sýningarárs- og staða á ágrip og dreifing ágripa á framfætur  

Frá árinu 2009 til ársins 2013 voru skráðar 9445 kynbótadómar um allt land á 4934 hrossum með 

8093 endurtekna dóma, þ.e. einn dómur samanstendur af fordóm og yfirliti þar sem áverkaskráning 

fór fram í báðum tilfellum. Í heildina hlutu 1387 hross ágrip eða 14,7%. Í töflu 3.1. má sjá fjölda 

sýninga og hlutfall ágripa eftir sýningarári. Aðhvarfsgreining, kví kvaðrat og fjölbreytugreining 

gefa til kynna að öll sýningarárin höfðu marktæk áhrif á ágrip (P>0,001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 3.2. gefur til kynna heildarfjölda sýninga og hlutfall ágripa á hverjum sýningarstað fyrir sig.   

Sýningarstaður  Fjöldi dóma 
Ekki 

ágrip 
Ágrip  

Hlutfall ágripa 

á sýningarstað 

Akureyri 293 241 52 17,7% 

Blönduós 241 217 24 10,0% 

Dalvík 194 154 40 20,6% 

Fljótsdalshérað 20 15 5 25,0% 

Gaddstaðaflatir 3400 2956 444 13,1% 

Hafnarfjörður 801 701 100 12,5% 

Hornafjörður 7 7 0 0,0% 

Hvammsstangi 281 255 26 9,3% 

Kaldármelar 125 110 15 12,0% 

Melgerðismelar 348 293 55 15,8% 

Miðfossar 1251 1053 198 15,8% 

Reykjavík 241 164 77 32,0% 

Sauðárkrókur 504 449 55 10,9% 

Selfoss 691 577 114 16,5% 

Stekkhólmi 98 89 9 9,2% 

Vindheimamelar 698 573 125 17,9% 

Víðidalur 252 204 48 19,0% 

Sýningarár Ekki ágrip Ágrip Alls hross Hlutfall ágripa 

2009 1628 168 1796 9,4% 

2010 1143 159 1302 12,2% 

2011 2038 390 2428 16,1% 

2012 1895 369 2264 16,3% 

2013 1354 301 1655 18,2% 

          Tafla 3.2. Hlutfall ágripa á hverjum sýningarstað fyrir sig.   

               Tafla 3.1. Fjöldi og hlutfall ágripa eftir sýningarári. 
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Í töflu 3.3. kemur fram dreifing ágripa á framfætur eftir sýningarstöðum. Samkvæmt 

aðhvarfsgreiningu og fjölbreytugreiningu er marktækur munur á dreifingu ágripa á framfætur 

(P>0,001).  

 

 

 

Tafla 3.4. sýnir fjölda og hlutfall allra ágripa sem áttu sér stað yfir 9445 sýningar á árunum 2009 

til 2013.  

 

 

 

 

  

Sýningarstaður  

Vinstri 

framfótur  Hlutfall 

Hægri 

framfótur  Hlutfall 

Báðir 

framfætur  Hlutfall 

Akureyri 36 69,2% 24 46,2% 8 15,4% 

Blönduós 12 50,0% 15 62,5% 3 12,5% 

Dalvík 30 75,0% 14 35,0% 4 10,0% 

Fljótsdalshérað 4 80,0% 1 20,0% 0 0,0% 

Gaddstaðaflatir 285 64,2% 211 47,5% 52 11,7% 

Hafnarfjörður 53 53,0% 56 56,0% 9 9,0% 

Hornafjörður 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Hvammsstangi 17 65,4% 13 50,0% 4 15,4% 

Kaldármelar 9 60,0% 8 53,3% 2 13,3% 

Melgerðismelar 34 61,8% 33 60,0% 12 21,8% 

Miðfossar 129 65,2% 89 44,9% 20 10,1% 

Reykjavík 53 68,8% 34 44,2% 10 13,0% 

Sauðárkrókur 34 61,8% 26 47,3% 5 9,1% 

Selfoss 64 56,1% 59 51,8% 9 7,9% 

Stekkhólmi 1 11,1% 8 88,9% 0 0,0% 

Vindheimamelar 86 68,8% 60 48,0% 21 16,8% 

Víðidalur 34 70,8% 21 43,8% 7 14,6% 

          Tafla 3.3. Fjöldi og hlutfall ágripa á framfætur eftir sýningarstöðum.  
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3.2. Áhrif aldurs og kyns á ágrip  

Niðurstöður gefa til kynna að hestar eru líklegri til þess að grípa á sig heldur en hryssur en 

gagnlíkindahlutfall (odds ratio) sem er mælikvarði á fylgni milli tveggja þátta reyndist vera 0.669. 

Hlutfall ágripa meðal hesta var 18.6% en hjá hryssunum var það 13,2% og var marktækur munur 

þar á milli (P<,0001). Aldur hafði einnig marktæk áhrif á líkur fyrir ágripum (P<,0001).  Lægsta 

tíðni ágripa reyndist vera meðal yngstu hrossanna, bæði hjá hestum og hryssum. Tíðni ágripa jókst 

marktækt eftir því sem hrossin urðu eldri, á milli 4 vetra hryssna og hryssna í flokk 7 vetra og eldri 

var marktækur munur á tíðni ágripa (gagnlíkindahlutfall = 1.57, P>0,0012). Hjá hestunum var 

marktækur munur á tíðni ágripa milli 4 vetra hesta og hesta í elsta aldursflokknum 

(gagnlíkindahlutfall =1,9, P>0,0377). Kyn_aldur hafði sömuleiðis marktæk áhrif á líkur fyrir 

ágripum (P<,0001). Hins vegar þegar beitt var fjölbreytugreiningu reyndust kyn og aldur hafa 

marktæk áhrif en samhrif kyn_aldurs ekki. P-gildi kyns var ívið lægra en hjá aldri sem bendir til 

þess að kyn hafi meira um tíðni ágripa að segja heldur en aldur. Í töflu 3.5. kemur fram hvernig 

tíðni ágripa skiptist niður eftir kyni og aldursflokk. Fyrst er reiknað hlutfall ágripa innan hvers 

aldursflokk fyrir sig en síðan eru ágrip innan hvers aldursflokk borin saman við heildarfjölda 

sýndra hryssna annars vegar og hesta hins vegar.  

 

  Ekki ágrip  Ágrip 

Alls hross 8058 1387 

Hlutfall af hrossum 85,3% 14,7% 

Fjöldi hryssna 5876 892 

Hlutfall af ekki ágrip/ágripi 62,21% 9,44% 

Fjöldi hesta 2812 495 

Hlutfall af ekki ágrip/ágrip 23,10% 5,24% 

Vinstri framfótur 8564 881 

Hlutfall af heildarfjölda hrossa 90,7% 9,3% 

Hægri framfótur 8773 672 

Hlutfall af heildarfjölda hrossa 92,9% 7,1% 

Báðir framfætur  9279 166 

Hlutfall af heildarfjölda hrossa 98,2% 1,8% 

 Tafla 3.4. Fjöldi og hlutfall allra ágripa yfir 9445 sýningar. 
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Aldur og kyn  

Ekki 

ágrip  Ágrip  

Alls 

hross Hlutfall 

Hlutfall af 

heildarfjölda 

4. vetra hryssa 713 71 784 9,1% 1,0% 

5. vetra hryssa 1679 263 1942 13,5% 3,9% 

6. vetra hryssa 1658 272 1930 14,1% 4,0% 

7. vetra eða eldri 

hryssur 1826 286 2112 13,5% 4,2% 

4. vetra hestur 643 94 737 12,7% 3,5% 

5. vetra hestur 708 167 875 19,1% 6,3% 

6. vetra hestur 459 134 593 22,6% 5,0% 

7. vetra eða eldri 

hestur  360 100 460 21,7% 3,8% 

 

3.3. Áhrif hófalengdar á ágrip  

Athugað var hvort lengd fram– og afturhófa hefði marktæk áhrif á ágrip sem og lengdarmunur á 

milli þeirra. Í töflum 3.6. og 3.7. er að finna fjölda dóma og hlutfall ágripa eftir lengd framhófa og 

afturhófa. Aðhvarfsgreining gefur marktækan mun á ágripum eftir lengd framhófa (P<,0001) en 

ekki eftir lengd afturhófa (P>0,0584). Lengdarmunur fram– og afturhófa var hámarktækur 

samkvæmt aðhvarfsgreiningu og kví kvaðrat (P<,0001). Þegar hófalengdir eru skoðaðar sem 

stakur þáttur hafa þær marktæk áhrif á tíðni ágripa en samkvæmt niðurstöðum fjölbreytugreiningar 

hefur lengd framhófa marktæk áhrif á tíðni ágripa (P>0,0008) en hvorki lengd afturhófa né 

lengdarmismunur fram–og afturhófa. Lengdarmunur hófanna var flokkaður niður í fjóra aðskilda 

flokka. Tíðni ágripa jókst eftir því sem lengd framhófa var meiri en lengd afturhófa. Tafla 3.8. 

sýnir fjölda og hlutfall ágripa innan flokkanna.  

 

Lengd cm Ekki ágrip Ágrip  Alls hross Hlutfall 

≤ 6,9 cm 9 0 9 0,0% 

7,0-7,5 cm 231 23 254 9,1% 

7,6-8,0 cm 1044 121 1165 10,4% 

8,1-8,5 cm 2374 343 2717 12,6% 

8,6-9,0 cm 2877 550 3427 16,0% 

9,1-9,5 cm 1354 308 1662 18,5% 

9,6 ≤ cm 89 29 118 24,6% 

   Tafla 3.6. Fjöldi og hlutfall ágripa eftir lengd framhófa. 

Tafla 3.5. Sýnir fjölda og hlutfall ágripa eftir aldri og kyni. 
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Samkvæmt aðhvarfsgreiningu og kví kvaðrat hafði umsögnin „slútandi hælar“ hámarktæk áhrif á 

líkur fyrir ágripum (P<,0001). Alls hlutu 132 hross umsögnina í dómi og af þeim voru 58 skráð 

með ágrip að loknum hæfileikadómi eða rétt tæplega 44%.  

 

3.4. Áhrif réttleika á ágrip  

Áhrif réttleika á ágrip var skoðað með tilliti til einkunnar og umsagna dómara. Einkunn fyrir 

réttleika hafði marktæk áhrif á ágrip bæði þegar notuð var aðhvarfsgreining (P>0,0042) og 

fjölbreytugreining (P>0,0034). Tafla 3.9. gefur til kynna fjölda dóma og hlutfall ágripa eftir 

einkunn fyrir réttleika.  

 

 

 

Lengd cm  Ekki ágrip Ágrip  Alls hross Hlutfall 

≤ 6,9 cm 108 18 126 14,3% 

7,0-7,5 cm 1278 202 1480 13,6% 

7,6-8,0 cm 2956 459 3415 13,4% 

8,1-8,5 cm 2439 461 2900 15,9% 

8,6-9,0 cm 1014 201 1215 16,5% 

9,1-9,5 cm 166 31 197 15,7% 

9,6 ≤ cm 18 1 19 5,3% 

Lengdarmismunur 

cm Ekki ágrip Ágrip  Alls hross  Hlutfall  

 -2,1 ─ -1,1 cm  18 0 18 0,0% 

-1 ─ 0 cm  1089 150 1239 12,1% 

0,1 ─ +1 cm 5748 968 6716 14,4% 

+1,1 ─ +2,1 cm  1114 255 1369 18,6% 

Tafla 3.7. Fjöldi og hlutfall ágripa eftir lengd afurhófa.  

Tafla 3.8. Fjöldi og hlutfall ágripa eftir mismun á lengd fram– og afturhófa. 



15 
 

 

 

 Einkunnum fyrir réttleika var einnig skipt í tvo aðskilda flokka, flokkur 1 samanstóð af hrossum 

sem hlutu einkunn á bilinu 6-7 og flokkur 2 af hrossum sem hlutu einkunn frá 7,5 upp í 9. Í flokki 

1 voru 2586 hross og hlutu 424 þeirra ágrip eða 16,4%. Innan flokks 2 voru 6858 hross og 963 

hlutu ágrip eða 14%. Aðhvarfsgreiningin gaf marktækan mun á ágripi milli flokkanna (P>0,0040). 

Þegar áhrif umsagna um framfætur á ágrip var könnuð með aðhvarfsgreiningu reyndust 

umsagnirnar „réttir“ (P>0,0484) og „innskeifir“ (P>0,0034) gefa marktækan mun en aðrar 

umsagnir ekki (P>0,4990). Þegar áhrif umsagna fyrir afturfætur voru athuguð reyndust 

umsagnirnar „innskeifir“ (P>0,0032) og „nágengir“ (P>0,0310) marktækar í aðhvarfsgreiningu en 

aðrar umsagnir ekki (P>0,2894). Þegar tíðni ágripa var borin saman við nokkrar paraðar umsagnir 

fannst ekki marktækur munur (P>0,509) og hafa þessir flokkar ekki nein áhrif á heildartíðni ágripa 

innan hópsins. Paraðar umsagnirnar voru, „réttir að framan og réttir að aftan“, „nágengir að framan 

og útskeifir að framan“, „nágengir að aftan og útskeifir að framan“, „ nágengir að aftan og nágengir 

að framan“, útskeifir að aftan og útskeifir að framan“ og „ nágengir og útskeifir að framan“. Töflur 

3.10. og 3.11. sýna fjölda dóma og hlutfall ágripa eftir umsögnum fyrir réttleika. 

 

 

 

 

Einkunn  Ekki ágrip Ágrip Alls hestar Hlutfall  

6 20 3 23 13% 

6,5 208 39 247 16% 

7 1934 382 2316 16% 

7,5 3107 510 3617 14% 

8 2159 371 2530 15% 

8,5 566 77 643 12% 

9 69 5 74 7% 

        Tafla 3.9. Fjöldi og hlutfall ágripa eftir einkunn fyrir réttleika.  
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3.5. Áhrif bak og lend á ágrip  

Samkvæmt aðhvarfsgreiningu þá hafði einkunn fyrir bak og lend ekki marktæk áhrif á tíðni ágripa 

(P>0,6373) og gaf fjölbreytugreiningin ekki marktækan mun á tíðni ágripa eftir einkunn 

(P>0,2796). Athugað var hvort umsagnirnar, „góð baklína“, „stíft spjald“, „framhallandi bak“ og 

„svagt bak“ hefðu marktæk áhrif á líkur fyrir ágripum. Umsögnin „stíft spjald“ var sú eina sem 

hafði marktæk áhrif á líkur fyrir ágripum (P>0,0172). Þau hross sem hlutu umsögnina „stíft spjald“ 

reyndust marktækt líklegri til þess að hljóta ágrip heldur en hross með umsögnina „góð baklína“ 

(P>0,0353).   

 

 

 

 

Umsögn  Ekki ágrip Ágrip Alls hross Hlutfall  

Réttir  535 74 609 12,2% 

Útskeifir 2315 395 2710 14,6% 

Innskeifir 376 41 417 9,8% 

Nágengir  1397 267 1664 16,0% 

Fléttar 887 147 1034 14,2% 

Brotin tálína  248 49 297 16,5% 

Umsögn Ekki ágrip Ágrip Alls hross Hlutfall  

Réttir  1145 174 1319 13,2% 

Útskeifir 244 41 285 14,4% 

Innskeifir 304 30 334 9,0% 

Nágengir  2115 403 2518 16,0% 

Vindur  147 15 162 9,3% 

Brotin tálína 977 176 1153 15,3% 

Kýrfætt 247 49 296 16,6% 

Tafla 3.10. Fjöldi og hlutfall ágripa eftir umsögnum fyrir réttleika framfóta.   

Tafla 3.11. Fjöldi og hlutfall ágripa eftir umsögnum fyrir réttleika afturfóta.  
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3.6. Áhrif hlutfalla í byggingu á ágrip  

Athugað var hvort sköpulagsmælingar hefðu áhrif á líkur fyrir ágripum með því að keyra þær í 

gegnum tvíkosta aðhvarfsgreiningu. Flokkabreytan kyn_aldur var höfð í líkaninu til þess að finna 

út hversu mikill munur var á sköpulagi hesta og hryssna og einnig hvort mikil breyting væri á 

sköpulaginu með auknum aldri. Samkvæmt niðurstöðum aðhvarfsgreiningarinnar þá höfðu 

einungis málin (mynd 1) M10 (P>0,0002) og M11 (P>,0001) marktæk áhrif á líkur fyrir ágripum 

Aðrar mælingar höfðu ekki marktæk áhrif á ágrip þegar horft er á þær sem stakan þátt. Þegar horft 

var á mælingarnar í stærra líkani gaf fjölbreytugreining þær niðurstöður að M1 (P>0,002) hefði 

einnig marktæk áhrif á líkur fyrir ágripum líkt og M10 og M11. Marktækni mælinganna (p-gildi) 

má sjá nánar í töflu 3.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kannað var hvort mismunur einstakra mælinga (tafla 3.13) hefðu marktæk áhrif á líkun fyrir ágrip 

með tvíkosta aðhvarfsgreiningu en svo reyndist ekki vera.  

 

Mæling  P-gildi  

M1 0,0594 

M2 0,1004 

M3 0,4276 

M4 0,7635 

M5 0,782 

M6 0,1006 

M7 0,1009 

M8 0,1010 

M9 0,1007 

M10 0,0002 

M11 0,0001 

   Tafla 3.12. Sýnir P-gildi mælinganna eftir tvíkosta aðhvarfsgreiningu. 
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3.7. Áhrif tölts á ágrip  

Tafla 3.14. sýnir fjölda dóma og hlutfall ágripa eftir einkunn fyrir tölt. Línulegt líkan og 

fjölbreytugreining gefa marktækan mun á ágripum eftir einkunn fyrir tölt (P<,0001) hvort um sig. 

 

 

Athugað var hvort umsagnirnar „mjúkt tölt“ og „stirt tölt“ hefðu marktæk áhrif á líkur fyrir 

ágripum samkvæmt aðhvarfsgreiningu og kví kvaðrat. Umsögnin „stirt tölt“ hafði ekki marktæk 

áhrif á líkur fyrir ágripum (P>0,1566) en umsögnin „mjúkt tölt“ hafði marktæk áhrif á tíðni ágripa 

Mæling P-gildi  

M1-M2  0,1006 

M1-M3 0,0556 

M5-M1 0,809 

M5-M2 0,1015 

M5-M6 0,1012 

M7-M8 0,1004 

Einkunn Ekki ágrip Ágrip  Alls hross Hlutfall 

5,0 1 0 1 0,0% 

5,5 2 0 2 0,0% 

6,0 9 1 10 10,0% 

6,5 46 5 51 9,8% 

7,0 295 26 321 8,1% 

7,5 1151 205 1356 15,1% 

8,0 2586 557 3143 17,7% 

8,5 2039 455 2494 18,2% 

9,0 536 116 652 17,8% 

9,5 43 17 60 28,3% 

10,0 3 0 3 0,0% 

   Tafla 3. 14. Fjöldi og hlutfall ágripa eftir einkunn fyrir tölt. 

                                Tafla 3.13. Sýnir P-gildi breytanna eftir tvíkosta aðhvarfsgreiningu. 
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(P>0,0141). Hross sem hlutu umsögnina „mjúkt tölt“ höfðu marktækt hærra hlutfall ágripa 

(P>0,0141) miðað við hross sem fengu ekki þá umsögn fyrir tölt. Þegar umsagnirnar „mjúkt tölt“ 

og „rúmt tölt“ voru keyrðar saman gaf aðhvarfsgreiningin til kynna að „rúmt tölt“ hefði hámarktæk 

áhrif á líkur fyrir ágripum (P<,0001) og um leið hækkaði P-gildi umsagnarinnar „mjúkt tölt“ 

(P>0,0200).  

3.8. Áhrif skeiðs á ágrip  

Samkvæmt línulegu líkani og fjölbreytugreiningu hafði einkunn fyrir skeið hámarktæk áhrif á 

ágrip (P<,0001). Fjölda dóma og hlutfall ágripa eftir einkunn fyrir skeið má sjá í töflu 3.15.  

 

 

Einkunnir fyrir skeið voru flokkaðar í þrjá flokka, flokkur 1 fyrir einkunn 5, flokkur 2 fyrir 

einkunnir 5,5-6,5 og flokkur 3 fyrir einkunnir 6,5-10. Innan flokks 1 voru 2.421 hross og hlutu 266 

þeirra ágrip eða 11%, flokkur 2 samanstóð af 1.381 hrossi og 227 þeirra gripu á sig eða 16,4% og 

í flokki 3 voru 4.291 hross og gripu 889 þeirra á sig eða 20,7%. Línulegt líkan sýndi marktækan 

mun á ágripum milli flokkanna (P<,0001) en innan flokkanna var ekki marktækur munur á 

ágripum, flokkur 1 (P>0,0592), flokkur 2 (P>0,3251) og flokkur 3 (P>0,4245). Með 

Einkunn  Ekki ágrip Ágrip Alls hross Hlutfall  

5,0 2155 266 2421 11,0% 

5,5 189 31 220 14,1% 

6,0 435 92 527 17,5% 

6,5 530 104 634 16,4% 

7,0 720 173 893 19,4% 

7,5 836 205 1041 19,7% 

8,0 895 261 1156 22,6% 

8,5 646 168 814 20,6% 

9,0 249 57 306 18,6% 

9,5 51 24 75 32,0% 

10,0 5 1 6 16,7% 

Tafla 3.15. Fjöldi og hlutfall ágripa eftir einkunn fyrir skeið.  
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aðhvarfsgreiningu og kví kvaðrati var athugað hvort umsagnir fyrir skeið hefðu áhrif á líkur fyrir 

ágripum. Fjórar af sex jákvæðum umsögnunum höfðu marktæk áhrif á ágrip og þar af tvær 

hámarktækar (P<,0001). Þrjár af sex neikvæðu umsögnunum höfðu að sama skapi marktæk áhrif 

á ágrip, þar af ein hámarktæk (P<,0001).  

3.9. Áhrif knapa á ágrip  

Heildarfjöldi knapa sem sýndu hross í hæfileikadómi frá árinu 2009 til ársins 2013 voru 584. Voru 

þeir knapar sem sýndu 50 hross eða fleiri flokkaðir sér og tíðni ágripa skoðuð meðal þeirra og 

sýnir tafla 3.16. niðurstöðurnar. Aðhvarfsgreiningin gaf til kynna að þessi hópur knapa hefði 

marktæk áhrif á heildarágrip hrossanna (P<,0001). Að lokum voru allir knapar flokkaðir í þrjá 

aðskilda flokka. Flokkur 1, knapar sem sýndu 1-9 hross, flokkur 2, knapar sem sýndu 10-19 hross 

og flokkur 3, knapar sem sýndu 20 hross eða fleiri. Samanlagður fjöldi sýndra hrossa í flokki 1 

voru 1.301, í flokki 2, 893 hross og í flokki 3, 7.251 hross. Línulegt líkan sýndi að marktækur 

munur væri á ágripum milli allra knapaflokkanna (P<,0001) en innan flokkanna var hins vegar 

ekki marktækur munur á ágripum. Flokkur 1 (P>0,6807), flokkur 2 (P>0,3889) og flokkur 3 

(P>0,8395). Þegar áhrif knapa voru tekin inn í stærra líkan þá sýndi fjölbreytugreiningin fram á 

það að hross sem væru sýnd af knöpum sem sýndu mörg hross væru líklegri að grípa á sig 

(P<,0001).   
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3.10. Fjölbreytugreining 

Gerð var fjölbreytugreining til þess að meta marktækni einstakra þátta út frá líkani sem innihéldi 

marga aðskilda þætti. Slík greining getur þá leitt í ljós innbyrðis tengls einstakra þátta og hvort það 

samband hafi marktæk áhrif á ágriphættu. Meirihluti þessara þátta hafði áður haft marktæk áhrif á 

Númer knapa  Ekki ágrip Ágrip  Alls hross Hlutfall  

22 189 26 215 12,09% 

41 91 15 106 14,15% 

54 90 5 95 5,26% 

87 335 66 401 16,46% 

95 88 23 111 20,72% 

133 149 35 184 19,02% 

147 253 51 304 16,78% 

194 64 15 79 18,99% 

204 121 29 150 19,33% 

208 182 37 219 16,89% 

218 349 103 452 22,79% 

232 88 13 101 12,87% 

277 136 17 153 11,11% 

314 321 66 387 17,05% 

318 105 16 121 13,22% 

384 99 16 115 13,91% 

400 71 12 83 14,46% 

418 126 13 139 9,35% 

423 125 9 134 6,72% 

480 90 18 108 16,67% 

489 233 76 309 24,60% 

549 113 29 142 20,42% 

551 365 104 469 22,17% 

569 338 36 374 9,63% 

Tafla 3.16. Fjöldi og hlutfall ágripa hjá knöpum sem sýndu 50 eða fleiri hross í hæfileikadómi.  
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ágrip. Í töflu 3.17. er að finna marktækni einstakra þátta þar sem beitt var fjölbreytugreiningu eftir 

tvíkosta aðhvarfi.   

Breyta  P-gildi  

Sýningarstaður  <,0001 

Sýningarár  <,0001 

Knapi  <,0001 

Aldur 0,0147 

Kyn  0,0021 

Kyn_aldur  0,6322 

VFR 0,0008 

VA 0,4803 

VFR-VA 0,5746 

Einkunn fyrir réttleika 0,0034 

Réttir að framan  0,0523 

Innskeifir að framan  0,0039 

Innskeifir að aftan  0,0036 

Nágengir að aftan  0,0892 

Einkunn fyrir bak og lend 0,2796 

M1 0,0002 

M10 0,0055 

M11  0,0164 

Einkunn fyrir tölt <,0001 

Rúmt tölt  <,0001 

Mjúkt tölt  0,055 

Stirt tölt  0,0008 

Einkunn fyrir skeið  <,0001 

Ferðmikið skeið <,0001 

Öruggt skeið  0,0007 

Mikil fótahreyfing  <,0001 

Skrefmikið skeið  0,0232 

Ferðlítið 0,0121 

Óöruggt 0,0045 

Fjórtaktað <,0001 

 

 

Tafla 3.18. og 3.19. sýna marktækni sköpulagsmælinga sem teknar eru fyrir sköpulagsdóma eftir 

fjölbreytugreiningu.  

 

 

          Tafla 3.17. Sýnir P-gildi mismunandi breyta eftir fjölbreytugreiningu. 
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Mæling P-gildi  

M1-M2  0,7233 

M1-M3 0,1126 

M5-M1 0,7896 

M5-M2 0,1708 

M5-M6 0,6281 

M7-M8 0,2414 

 

 

3.11. Mat á arfgengi ágripa  

Niðurstöður sýna að metið arfgengi heildarágripa er 0,056 og vísar tvímælingagildið til þess að í 

tæplega 19% tilfella hlýtur sami hesturinn ágrip á milli sýninga. Í töflu 3.22. ber að líta allar 

niðurstöður dreifnistuðla sem metnir voru með AI-algrími fyrir aðferð hámarkslíkinda (AI-

REML).  

 

 

 

 

 

Mæling  P-gildi  

M1 0,002 

M2 0,9077 

M3 0,8716 

M4 0,5434 

M5 0,7770 

M6 0,3299 

M7 0,4860 

M8 0,3801 

M9 0,5747 

M10 0,0055 

M11 0,0164 

             Tafla 3.18. Sýnir P-gildi einstakra mælinga eftir fjölbreytugreiningu. 

Tafla 3.19. Sýnir P-gildi á mismun einstakra mælinga eftir 

fjölbreytugreiningu. 
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 *  σ2
pe : kerfisbundin umhverfisáhrif einstaklings 

 * S.E. staðalskekkja dreifniliða 

 * σ2
a : erfðabreytileiki  

 * σ2
e : umhverfisbreytileiki  

 * t : tvímælingargildi (σ2pe +σ2a)/σ2p) 

 * h2 : arfgengi (σ2a/σ2p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eiginleiki σ2
pe* S.E.* σ2

a* S.E.* σ2
e* S.E.* t* h2* 

Ágrip á vinstri 

framfæti 
0,008 0,0013 0,003 0,001 0,072 0,0013 0,132 0,035 

Ágrip á hægri 

framfæti 
0,007 0,0009 0,001 0,0006 0,056 0,001 0,131 0,022 

Ágrip á báðum 

framfótum 
0,001 0,0002 0 0,0001 0,016 0,0003 0,059 0,01 

Heildarágrip 0,016 0,0021 0,007 0,0019 0,099 0,0018 0,188 0,056 

Tafla 3.20. Tafla 3.20. Sýnir niðurstöður reikninga á áhrifum arfgengis á ágrip.  
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4. Umræður  

4.1. Áhrif sýningarárs- og staða á ágrip og dreifing ágripa á framfætur 

Niðurstöður gefa til kynna að sýningarár hefur marktæk áhrif á líkur fyrir ágripum. Þessar 

upplýsingar stangast á við niðurstöður úr rannsókninni hans Friðriks (2006) sem sýndu fram á að 

sýningarár og staður höfðu ekki marktæk áhrif á líkur fyrir ágripum.   

Töluverður breytileiki reyndist á tíðni ágripa milli sýningarstaða. Undirlag flestra kynbótavalla hér 

á landi er samsett úr vikri en fjórir vellir hafa undirlag úr möl (Þorvaldur Kristjánsson, 

kynbótadómari og kennari, munnleg heimild, 10. apríl 2014). Veðráttan hefur sitt að segja um 

ástand og gæði valla hverju sinni en eftir mikla úrkomu vilja vikurvellirnir oft verða hálir eða 

gljúpir og erfitt verður fyrir knapa að sýna bestu hliðar hestsins. Yfir þjálfunartímabilið er 

meirihluti hesta þjálfaður á malarvegum þar sem þeir ná sínu jafnvægi á hverri gangtegund. Þegar 

þeir svo mæta í braut sem gerð er úr vikri getur undirlagið leitt af sér jafnvægisleysi sem hefur 

áhrif á ganglag hestanna. Vegna þessa er umhugsunarvert hvort betra væri breyta undirlagi 

vallanna úr vikri yfir í möl og líkja umhverfi sýningabrauta við undirlag almennrar þjálfunar. Árið 

2013 var undirlagi kynbótarbrautarinnar á Sauðárkróki breytt úr vikri í möl. Sama ár reyndist tíðni 

ágripa þá aðeins 10% sem var ívið minna en árin áður (Þorvaldur Kristjánsson, kynbótadómari og 

kennari, munnleg heimild, 10. apríl 2014).  

Rannsókn Mohammed, Hill og Lowe (1992) gaf þær niðurstöður að sýningarstaðir og ástand 

brauta milli keppna höfðu marktæk áhrif á tíðni áverka. Líklegt þykir að brautir hafi ekki verið í 

sama ástandi milli keppnisára og hlutfall áverka þar að leiðandi misjafnlega hátt. Niðurstöður 

Stover (2003) gáfu einnig til kynna að sýningarstaður og undirlag brauta höfðu marktæk áhrif á 

líkur fyrir ágripum. Mohammed, Hill og Lowe (1991) reyndu að greina helstu áhrifaþætti áverka 

meðal Thoroughbred kappreiðahesta og hafði sýningarstaður marktæk áhrif á áverka. Ekki var 

hægt að sanna hvort aukin tíðni áverka stafaði af undirlagi brauta eða annarra umhverfisáhrifa. 

Reyndist tíðni áverka þó marktækt minni á grasbrautum en á moldarbrautum. Hill, Carmichael, 

Maylin og Krook (1986) fundu ekki marktækan mun á tíðni áverka eftir misjöfnu undirlagi, annars 

vegar úr mold og hins vegar úr grasi. Mikill áhugi var fyrir því að skoða hvort veðurfar og ástand 

brauta hér á landi hefðu áhrif á tíðni ágripa í þessari rannsókn en ekki gafst færi til þess.   
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Marktækur munur reyndist á dreifingu ágripa á framfætur og hlutfallslega fleiri ágrip voru skráð á 

vinstri framfót. Ber þessu saman við niðurstöður Friðriks (2006). Niðurstöður Mohammed o.fl. 

(1992) gáfu til kynna að tíðni áverka hjá Thoroughbred kappreiðarhestum var marktækt hærri á 

vinstri framfæti heldur en á hægri framfæti. Aukin tíðni ágripa á vinstri framfæti gæti stafað af 

misstyrk en meðal spendýra er þekkt að á gangi leiði þau með framfæti sterkari hliðar (Eyja 

Margrét Brynjarsdóttir, 2003). Ef hrossin eru sterkari upp á hægri getur lítil truflun á jafnvægi haft 

meiri áhrif upp á vinstri hliðina, til dæmis ágrip.  

Á Íslandi er knöpum heimilt að ríða hrossum til hæfileikadóms með ákveðna gerð fótahlífa. 

Samanlagður þungi á hvorn fót má vera 120 g (Bændasamtök Íslands, á.á.b) og er hlífunum að 

hluta til ætlað að koma í veg fyrir sár stígi  hesturinn á framfót í reið (Helgi Sigurðsson, 2001; 

Eyjólfur Ísólfsson, 1980). Niðurstöður Pinchbeck o.fl. (2004) leiddu í ljós að áverkar meðal 

kappreiðahrossa voru fremur fátíðir  þar sem rétt tæp 3% af heildarfjölda hrossa hlutu áverka í 

2.879 hlaupum. Um helmingur allra hrossanna var járnaður upp tveimur dögum fyrir keppni og 

tveir þriðju voru með hófhlífar og vafninga á fótum. Gæti þetta verið möguleg skýring á lágu 

hlutfalli heildaráverka. Meirihluti knapa sem sýna hross í kynbótadómi nota fótahlífar og væri 

athyglisvert að meta hlutfall ágripa ef búnaðinum yrði sleppt. 

Friðrik (2006) kom inn á það í sinni rannsókn að áverkaskráningu hafi ekki verið fullnægt þar sem 

fyrstu skráningar voru gerðar árið 2004 og einungis á völdum sýningum. Árið 2005 varð sú 

breyting á að skráning fór fram á öllum kynbótasýningum. Á þessum árum voru matsmenn að stíga 

sín fyrstu skref í mati ágripa sem hefur án efa haft áhrif á niðurstöður skráninga. Allir áverkar féllu 

undir sama hatt fyrstu árin sem skráning fór fram, sýnilegir áverkar, óháð alvarleika fóru í flokk 

1. Í dag hefur orðið mikil vitundavakning meðal fólks um bætta velferð dýra þar sem ágrip teljast 

ekki eðlilegur hlutur og samhliða því er tekið harðar á öllum þeim áverkum sem hrossin hljóta í 

dómi og þeim skipt í ágrip 1 eða 2. Árið 2012 var kerfinu breytt á þann hátt að dómur hrossa með 

ágrip 2 er gerður ógildur (FEIF, 2014b). Ef ná á fram sem mestum upplýsingum um tíðni ágripa 

gæti áverkaskráning þurft að ná allt aftur til þjálfunartímbilsins þar sem þjálfarinn myndi skrá alla 

þá áverka sem hrossið verður fyrir. Er það  hinsvegar mikil auka vinna á þjálfara kynbótahrossa 

og erfitt að bera saman aðstæður á þjálfunartímabilinu fyrir öll hross. Þurfa því eigendur og knapar 

kynbótahrossa að gæta þess að hrossin sem mætt er með séu í stakk búin til að takast á við þau 

átök sem kynbótasýngin er. Enn fremur er áhugarvert að skoða tengslin milli álags og áverkahættu. 
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4.2. Áhrif aldurs og kyns á ágrip  

Aldur og kyn hafa marktæk áhrif á tíðni ágripa en athygli vekur að hlutfall ágripa er lægst meðal 

fjögurra vetra hrossanna, jafnt hryssna sem hesta. Tíðni ágripa eykst með auknum aldri og heilt 

yfir eru hestar líklegri til þess að hljóta ágrip miðað við hryssur. Í rannsókn Friðriks (2006) hafði 

kyn marktæk áhrif á ágrip og hættan á ágripum var meiri meðal hesta. Möguleg útskýring gæti 

verið sú að auknar kröfur séu gerðar til hesta þar sem hátt dæmdir graðhestar fela í sér mikil 

verðmæti, bæði eru þeir verðmetnir hærra og líklegra þykir að hátt dæmdur graðhestur verði 

vinsæll til notkunar. Meðal yngstu hrossanna eru hestarnir með hærra hlutfall ágripa samanborið 

við hryssurnar. Ef til vill eru hestar fljótari að taka út líkamlegan þroska og fyrri til við tamningu. 

Eigendur eyða oft miklum tíma og pening í þjálfun á efnilegum graðhestum og er allt lagt undir til 

þess að ná sem bestum árangri. Því miður virðast auknar kröfur skila sér í ágripum og meiðslum. 

Aukin tíðni ágripa meðal eldri hrossa gæti verið tilkomin vegna óhóflegra krafna sem gerðar eru 

til þeirra. Markaðurinn gerir kröfu um að gæði hrossa verði meiri með auknum aldri og hafi þau 

verið sýnd áður er leitast eftir að hækka fyrri einkunn. Gerðar eru kröfur um aukinn hraða, skref 

og spyrnu sem ýtir undir ágrip. Ekki virðist gengið eins hart að yngri hrossunum og eru þau meira 

sýnd á sínum forsendum á þeim hraða sem þau ráða við. Nokkrar erlendar rannsóknir sem gerðar 

hafa verið styðja þessar niðurstöður.  

Rannssókn Mohammed o.fl. (1991) gaf þær niðurstöður að aldur hafði marktæk áhrif á líkur fyrir 

áverkum og Stover (2003) kom með þær niðurstöður að tíðni áverka jókst með auknum aldri 

hrossanna en banvænir áverkar voru algengari meðal yngri hrossa. Alla jafna var oftar keppt á eldri 

hrossunum yfir hvert tímabil en þar sem bein, vöðvar og liðir yngri hrossanna höfðu ekki tekið út 

fullan þroska voru þau í aukinni áhættu fyrir banvænum áverkum. Bailey, Reid, Hodgson, Suann 

og Rose (1997) gerðu rannsókn á áströlskum Thoroughbred hestum og komust að því að eldri 

hestar voru líklegri til þess að hljóta áverka heldur en yngri. Pool og Meagher (1990) settu fram 

þá kenningu eftir sína rannsókn að eldri hestar voru í meiri áhættu á að hljóta áverka og líkleg 

útskýring gæti verið sú að yngri hross hefðu ekki verið notuð jafn lengi. Aðrar rannsóknir sýna 

ólíkar niðurstöður en Butcher og Ashley-Ross (2002) komust að því að tíðni áverka á framfótum 

minnkaði með auknum aldri. Rannsókn sem Estberg o.fl. (1996b) stóðu að gaf til kynna að 

áverkatíðni var hærri meðal eldri hrossa og voru hestar líklegri en merar til að hljóta banvæna 

áverka í kappreiðum.  
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4.3. Áhrif hófalengdar á ágrip  

Lengd framhófa hefur marktæk áhrif á líkur fyrir ágripum en ekki lengd afturhófa og eykst tíðni 

ágripa eftir því sem framhófar verða lengri en afturhófar. Lengdarmunur fram- og afturhófa sýnir 

einnig marktæk áhrif á tíðni ágripa. Í flestum tilfellum eru kynbótahross mæld með lengri framhóf 

miðað við afturhóf og virðast járningar markvisst notaðar til þess að hafa áhrif á ganglag, aukna 

skrefalengd og ýktari fótaburð (Sigurður Torfi Sigurðsson, 2011; Helgi Sigurðsson, 2001).  Back, 

Schamhardt og Barneveld (1996) komust að þeirri niðurstöðu að skrefalengd jókst með auknum 

halla á kjúku. Sömu áhrif koma fram þegar hóftá er látin vaxa of mikið og hælar verða slútandi. 

Þegar of mikill munur er orðinn á lengd fram- og afturhófa aukast líkur á ágripum. Hægt er að 

bæta takt gangtegunda og fá fram aukin fótaburð hafi hófar langa tá og mikla hæla (Weishaupt 

o.fl., 2013; Waldern, Wiestner, Ramseier, Amport & Weishaupt, 2013). Þetta fyrirkomulag getur 

dregið úr tvítakti á tölti en um leið stytt skrefalengdin og valdið röskun á jafnvægi sem hefur í för 

með sér aukna áhættu á ágripum (Waldern o.fl., 2013; Sigurður Torfi Sigurðsson, 2011). 

Samkvæmt reglum kynbótasýninga á Íslandi er leyfilegur munur á lengd fram- og afturhófa 2 cm 

(Bændasamtök Íslands, á.á.b). Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að þegar framhófar eru 

orðnir 1,1 til 2 cm lengri eykst ágripatíðnin umtalsvert. Það vaknar því upp sú spurning hvort 

leyfileg hámarks lengd hófa er of mikil og hvort nauðsynlegt væri að stytta hana  um 1/2 - 1 cm. 

Vissulega getur það komið niður á fótaburði og skrefalengd en ágripatíðni getur farið lækkandi. 

Samkvæmt niðurstöðum Friðriks (2006) hafði lengd framhófa marktæk áhrif á ágrip en ekki lengd 

afturhófa.  

Niðurstöður rannsóknar Sigurðs Torfa (2011) sýndu fram á að hross í aldursflokkum 4 og 5 vetra 

voru með lengri hófa en eldri hross og hvetur aukin lengd fram ýktari fótaburð. Út frá niðurstöðum 

þessa verkefnis er ekki hægt að útiloka eftirfarandi vangaveltu að einn helsti áhrifavaldur ágripa 

meðal yngstu hrossanna er lengd hófa en ekki var farið nógu ítarlega í þær greiningar. Áhugavert 

væri að skoða hvort tíðni ágripa myndi lækka ef hámarks lengd hófa yrði stytt.  

Slútandi hæll reyndist hafa marktæk áhrif á tíðni ágripa meðal sýndra hrossa sem samræmist 

niðurstöðum annarra rannsókna. Balch, Helman og Collier (2001) rannsökuðu áhrif slútandi hæla 

og jókst tíðni alvarlegri áverka eftir því sem hællinn varð meira slútandi. Pinchbeck o.fl. (2004) 

gerðu rannsókn á áverkum meðal National Hunt kappreiðahesta og hafði tími frá seinustu járningu 

marktæk áhrif á áverka. Hestar sem járnaðir voru meira en viku fyrir keppni voru líklegri til þess 
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að hljóta áverka sem og hestar með langa tá og slútandi hæl. Ef ekki er hugsað nógu vel um hófa 

hrossanna og passað upp á form þeirra myndast óþarfa álag á liði í fótum og endingartími 

hrossanna getur styst um nokkur ár (O‘Grady, á.á.). Leggja þarf kapp við að kynbæta fyrir góðum 

hófum meðal íslenskra hrossa og reyna að draga úr óæskilegu formi sem veldur auknum líkum á 

ágripum.  

4.4. Áhrif réttleika á ágrip 

Einkunn fyrir réttleika hefur marktæk áhrif á ágrip og meirihluti sýndra hrossa hlýtur einkunn á 

bilinu 7 til 8. Tíðni ágripa er nokkurn vegin sú sama þegar horft er yfir einkunnarskalann en dregur 

úr ágripum þegar komið er í einkunnir 8,5 og 9. Niðurstöðurnar sýna fram á að meirihluti hrossa 

er að hljóta meðaleinkunnir þar sem hlutfall ágripa er hæst. Ef reyna á að draga úr tíðni ágripa 

þurfa ræktendur að kynbæta fyrir góðum réttleika. Umsagnir sem reyndust hafa áhrif á tíðni ágripa 

voru „réttir“, „innskeifir“ og „nágengir“. Innskeifir og nágengir fætur fylgjast oftar en ekki að og 

benda skrif Magnusson (2000) til þess að þeim hestum er hættara við ágripum en öðrum. Það sem 

kemur á óvart í niðurstöðum þessarar rannsóknar er að umsögnin „réttir“ fætur skuli hafa marktæk 

áhrif. Eðlilegt væri að „réttir“ fætur hlytu háa einkunn þar sem fótahreyfing á að vera rétt. Eftir því 

sem einkunn varð hærri dró úr tíðni ágripa. Stangast umsögnin þar að leiðandi á við einkunn 

eiginleikans. Tvær mögulega skýringar geta legið að baki þessa misræmis. Annars vegar sú að 

umsagnir og einkunnir fram- og afturfóta eru vegin saman í eina heildareinkunn sem getur gefið 

misvísandi upplýsingar. Alla jafna væri heppilegra að gefa tvær aðskildar einkunnir, önnur fyrir 

framfætur og hin fyrir afturfætur (Friðrik Már Sigurðsson, 2006). Út frá þeim einkunnum gætu 

ræktendur reynt að velja saman hross til framræktunar sem vega upp galla hvors annars. Hin 

ástæðan getur verið sú að ekki er samræmi milli dómara hvernig réttir fætur eiga að vera og gefa 

einkunn og umsögn því skakka mynd af réttleika fóta. Ef reyna á að fá rétta mynd af réttleika 

hrossa þarf að gera heilmiklar úrbætur á fyrirkomulaginu sem tíðkast í dag. Dómarar meta 

eiginleikann með því einu að horfa á hrossið í kyrrstöðu og svo á gangi, feti og brokki eftir 

fyrirfram ákveðinni braut og skiptir miklu máli að hrossin teymist vel. Fari hrossið um á tölti 

verður einkunn aldrei hærri en 7,5. Nota þyrfti öflugri búnað en mannsaugað eitt og sér til að meta 

réttleikann. Ástand brautanna sem hrossin hlaupa eftir er misjafnt eftir sýningunum en engar 

mælingar eru gerðar sem sýna fram á að halli brautar sé jafn. Undirlag reiðhallanna er að sama 

skapi frábrugðið vikur- og malarvöllunum þar sem hrossunum er riðið til hæfileikaeinkunnar og 
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getur réttleikinn breyst mikið eftir því hvort hrossin hlaupi undir sjálfum sér eða með knapa á baki 

sem tekur í tauma og hefur truflandi áhrif. Ekkert hross hlaut einkunn yfir 9 sem ýtir undir þær 

vangaveltur, að mæliaðferðin sem notuð er til þess að dæma réttleika er engan vegin nógu nákvæm.  

Samkvæmt niðurstöðum í rannsókn Friðriks (2006) höfðu einkunnir og umsagnir fyrir réttleika 

ekki marktæk áhrif á ágrip en fjölbreytugreining sýndi fram á að einkunn hafði marktæk áhrif á 

ágrip en ekki umsagnir. 

Mörg skrif sem gerð hafa verið í gegnum árin benda til þess að hestar með rétt skapaða fætur nái 

fram sem eðlilegustu hreyfingarmynstri og samræmi á hreyfingum fram- og afturfóta. Illa skapaðir 

fætur ýti undir það að hesturinn verði fljótt fótalúinn og hreyfingarmynstur hans raskist (Bennett, 

1989; Hedge & Wagoner, 2004). Niðurstöður rannsóknar Anderson o.fl. (2004) gáfu til kynna að 

margir gallar í uppbyggingu fram- og afturfóta höfðu marktæk áhrif á líkur fyrir áverkum, til að 

mynda snúin hné og langar kjúkur. Engar rannsóknir hafa verið gerðar sem sanna það að íslensk 

hross með illa skapaða fætur verði fyrr fótalúin en hross með vel skapaða fætur en vilja margir 

meina að þetta hafi áhrif. Í framtíðinni væri áhugavert að skoða þessa áhrifaþætti með tilliti til 

líkamlegra kvilla. 

4.5. Áhrif baks og lendar á ágrip  

„Ekki allir veikleikar og áverkar sem hafa áhrif á hestinn í reið tengjast fótum og fótstöðu heldur 

getur bakið haft sitt að segja“ (Bennett, 1989, 5). Hesturinn er ekki gerður til þess að bera manninn 

á baki sér og þarf bak hans því að vera hæfilega langt, breitt og vöðvafyllt. Í skrifum sínum talar 

Bennett (1988, 2008) um vöðvahring hesta en hann skipa löngu bakvöðvarnir (longissimus dorsi), 

kviðvöðvarnir og lendarliður. Við rétta þjálfun starfar vöðvahringurinn rétt sem leiðir af sér mjúkar 

og fjaðurmagnaðar hreyfingar. Með réttri líkamsbeitingu kreppir hann lendina inn undir sig og sjá 

bak- og kviðvöðvar um að lyfta framhluta hestsins upp (Bennett, 1988; Bennett, 1989). Góð 

bygging baks og lendar hvetur fram rétta starfsemi vöðvahringsins og þar að leiðandi bætt jafnvægi 

í reið.  

Einkunn fyrir bak og lend hefur ekki marktæk áhrif á tíðni ágripa. Einungis neikvæða umsögnin 

„stíft spjald“ reynist hafa marktæk áhrif á ágrip. Umsögnin er mikill galli í byggingu hrossa og 

reyna þarf eftir fremsta megni að kynbæta þennan eiginleika út úr stofninum. Eina umsögnin um 
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lend sem hafði marktæk áhrif var „áslend“ , sem lýsir sér í því að krossbeinið er hæsti punktur 

lendar þar sem vöðvar eru ekki nægjanlega stórir eða staðsettir það ofarlega til að þeir geti varið 

beinið. Breiddar mismunur á milli mjaðmarhorna og lærleggstoppa má ekki vera meiri en 4 cm. 

Reynist munurinn meiri er talað um afturdregna lend og talið að líkur á áverkum aukist til muna 

þar sem afturparturinn er ekki nógu öflugur til að standa undir þeim kröfum sem gerðar eru til 

hrossa hvað varðar söfnun og kraft. „Afturdregin lend“ hefur samkvæmt niðurstöðum ekki 

marktæk áhrif á tíðni ágripa. Þykir líklegt að gagnasafnið gefi ekki fullkomlega réttar upplýsingar 

um áhrif þessa eiginleika sökum þess að breiddarmælingar eru einungis gerðar á graðhestum en 

ekki á hryssum. Gæti verið að skýrari upplýsingar kæmu fram ef tekin yrði breiddarmál af öllum 

hrossum sem mæta í dóm.  

4.6. Áhrif hlutfalla í byggingu á ágrip  

Áður en hross mæta í sköpulagsdóm eru teknar mælingar af ákveðnum atriðum í byggingu þeirra 

(sjá myndir 1 og 2) (FEIF, 2014b). Það sem er fyrst og fremst hugsað með mælingunum er að 

fylgjast með þróun sköpulagsins og hvert það stefnir (Þorvaldur Kristjánsson, kynbótadómari og 

kennari, munnleg heimild, 25. apríl 2014). Mælingarnar auðvelda dómurunum jafnframt að meta 

hlutfall milli einstakra líkamshluta og heildarútlit. Hrossin verða að vera jafnlöng á skrokkinn og 

þau eru há á herðar en æskilegt er að lengdin sé nokkrum sentimetrum meiri heldur en hæðin. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa ekki til kynna að mælingar hafi áhrif á tíðni ágripa en í 

rannsókn Friðriks (2006) kom fram að eftir því sem hrossin voru styttri samanborið við hæð jókst 

tíðni ágripa. Samt sem áður virðast þau hljóta hærri einkunn fyrir hæfileika (Þorvaldur 

Kristjánsson, kynbótadómari og kennari, munnleg heimild, 25. apríl 2014). Gæti það verið vegna 

þess að styttri hross eiga auðveldara með að virkja afturpartinn og ganga í söfnun miðað við lengri 

hross. Athyglisvert væri að skoða tengsl milli lengdar hesta, hæfileikaeinkunnar og tíðni ágripa. 

Æskilegt væri að hrossin séu nokkrum sentimetrum hærri á herðar heldur en hæsta punkt lendar 

án þess að of mikill munur verði og koma flest frávik niður á einkunn fyrir samræmi (Víkingur 

Gunnarsson, kynbótadómari og kennari, munnleg heimild, 17. mars 2014). Bennett (1988) segir 

frá því í skrifum sínum að þegar hæð á lend verður heldur meiri en hæð á herðar eiga hrossin 

erfiðara með að ná jafnvægi. Hæðarmunurinn eykur líkurnar á meiðslum og veldur óþörfu álagi á 

framfætur. Út frá þessu væri hægt að áætla að framþung hross séu í aukinni áhættu fyrir ágripum. 

Mælingar á breidd milli mjaðmahorna og lærleggstoppa athuga lögun lendarinnar. Lendin á að 



32 
 

vera löng, djúp og jöfn en þá reynist meira pláss fyrir vöðva sem leiða af sér aukinn kraft (Víkingur 

Gunnarsson, kynbótadómari og kennari, munnleg heimild, 17. mars 2014). Þar sem hvorki 

einkunnir eða umsagnir önnur en „áslend“ hafa marktæk áhrif á ágrip er hægt að áætla að ræktun 

baks og lendar stefni í rétta átt með tilliti til ræktunarmarkmiðs þar sem Leitast er eftir því 

sköpulagi sem auðveldar hrossinu að skila sem mestu afköstum í reið (Þorvaldur Kristjánsson, 

munnleg heimild, 25. apríl 2014).  

4.7. Áhrif tölts á ágrip  

Einkunn fyrir tölt hefur marktæk áhrif á líkur fyrir ágripum samkvæmt línulegu líkani og eykst 

tíðni ágripa samhliða hærri einkunnum. Til þess að hross hljóti háa einkunn fyrir tölt þurfa þau að 

sýna takfastan, jafnan gang og komast á ýtrustu ferð. Það sem kom því á óvart var að jákvæða 

umsögnin „mjúkt tölt“ hefur marktæk áhrif á tíðni ágripa. Sennilega hefur mjúkt tölt sterk tengsl 

við aðrar jákvæðar umsagnir, til dæmis rými. Því var ákveðið að athuga tíðni ágripa út frá 

umsögnunum „mjúkt tölt“ og „rúmt tölt“. Báðar umsagnirnar hafa marktækt áhrif á líkur fyrir 

ágripum en umsögnin „rúmt tölt“ er hámarktæk. Virðist sem meirihluti þeirra hrossa sem fara 

mjúklega um á tölti búi einnig yfir miklu rými. Rýmis hross eru líklegri til þess að grípa á sig 

heldur en önnur hross þar sem þau geta náð miklum hraða á gangtegundinni.  Eftir því sem hraðinn 

verður meiri aukast líkur á ágripum en til þess að hljóta hærri einkunn fyrir tölt eru gerðar auknar 

kröfur um hraða. 

Í rannsókn Friðriks (2006) hafði einkunn fyrir tölt ein og sér ekki marktæk áhrif á tíðni ágripa en 

ef tekið var tillit til annarra þátta og notast við fjölbreytugreiningu reyndist einkunn fyrir tölt hafa 

marktæk áhrif. Þegar riðið er um á hröðu tölti getur smávægileg breyting á takti haft neikvæðar 

afleiðingar í för með sér (Helgi Sigurðsson, 2001).  

Margar erlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið sýna fram á að með auknum hraða og vegalengd 

aukast líkur á áverkum og hættir þreyttari hestum frekar til að hljóta áverka (Pinchbeck o.fl., 2004). 

Mögulega eru mörg hross farin að þreytast undir lok hæfileikasýningar þar sem líklegt þykir að 

gerðar séu miklar kröfur um afköst. Cohen, Mundy, Peloso, Carey og Amend (1999) fundu þó 

enga tengingu á milli aukinnar vegalengdar og tíðni áverka. Enn aðrar niðurstöður sýna auknar 

líkur á áverkum í upphafi keppni (Mohammed o.fl., 1992). Athyglisvert væri að skrá niður ágrip 



33 
 

sem eiga sér stað undir lok sýningar sem og mæla þann hraða sem hrossin ná á tölti og meta tíðni 

ágripa út frá því (Friðrik Már Sigurðsson, 2006).  

4.8. Áhrif skeiðs á ágrip  

Einkunn fyrir skeið hefur hámarktæk áhrif á tíðni ágripa sem dreifast nokkurn vegin jafnt yfir 

einkunnarskalann en hækkar örlítið samhliða hærri einkunnum. Hlutfall ágripa reynist hæst meðal 

hrossa sem hljóta einkunnina 9,5. Athygli vakti að meirihluti umsagna sem hafa marktæk áhrif á 

ágrip eru jákvæðar. Þrjár umsagnir eru hámarktækar; ferðmikið, mikil fótahreyfing og fjórtaktað. 

Það að umsögnin „ferðmikið“ reynist hámarktækt styður niðurstöður fyrri rannsókna sem sýna 

fram á að aukinn hraði leiði af sér hærri áverkatíðni þar sem líkaminn hrossanna er undir miklu 

álagi (Estberg o.fl., 1996a). Hægt er að auka fótaburð með aukinni hófalengd og væri athyglisvert 

að skoða hvort umsögnin hafi enn marktæk áhrif ef hámarkslengd hófa yrði stytt. Í gegnum tíðina 

hefur fjórtakta skeið verið talinn einn helsti áhrifavaldur fyrir ágripum og styðja niðurstöður 

rannsóknarinnar þær kenningar. Með auknum hraða verður skeið fjórtaktað sem sýnir tengsl á milli 

umsagnanna. Út frá niðurstöðunum virðist sem þeir eiginleikar sem teljast jákvæðir og reynt er að 

rækta hrossin eftir auka líkur fyrir ágripum. Getur verið að endurskoða þurfi kröfurnar sem gerðar 

eru til hrossanna eigi þau á ná hárri einkunn fyrir skeið.  

Rannsókn Pratt og O´Connor (1978) gaf þær niðurstöður að eftir því sem skreflengd hrossa jókst 

þeim mun meiri varð áhættan fyrir áverkum. Öruggasti hraði gangtegundar var breytilegur eftir 

einstaklingum en hættan á áverkum varð meiri eftir því sem hraði, skrefalengd og sviffasi jókst.   

Samkvæmt Estberg o.fl. (1996a) urðu hrossin fyrir alvarlegri áverkum við þjálfun fyrir keppni 

þegar gerð var mikil krafa um hraða og afköst og töldu Hill, Carmichael, Maylin og Krook (1986) 

að tíðni áverka hjá Thoroughbred hestum væri mun hærri yfir þjálfunartímabilið heldur en eftir 

keppni. Áður en hross mæta í sýningarbraut hérlendis er hægt að skrá niður hvort þau hafi gömul 

ágripasár sem komið hafa til við þjálfun en gömul sár geta auðveldlega rifnað upp við minnstu 

stroku og orðið alvarlegri fyrir vikið. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sem og Friðriks (2006) styðja skrif Helga Sigurðssonar (2001) 

sem segir að gangtegundin skeið auki líkur á ágripum.  
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4.9. Áhrif knapa á ágrip  

Þeir knapar sem sýndu 50 eða fleiri hross höfðu marktæk áhrif á tíðni ágripa. Rannsókn Friðriks 

(2006) gaf aðrar niðurstöður þar sem ekki reyndist marktækur munur á ágripum milli knapa hvort 

sem þeir voru skoðaðir sem einstakur þáttur eða í fjölbreytugreiningu.  

Þyngdarpunktur hesta er ósýnilegur punktur. Þar sem massi líkamans er samansafnaður er að finna 

þungjamiðju hestins en massinn dreifist jafnt frá öllum gagnstæðum hliðum líkamans (Bennett, 

1988). Ef knapi færir jafnvægispunkt sinn sem næst þungjamiðju hestsins virka þeir sem ein heild, 

annars er hætt við að knapi verði jafnvægislaus sem veldur ójafnvægi hjá hestinum. Rannsókn sem 

gerð var á 21 hrossi gaf til kynna að reyndir knapar voru í meira jafnvægi á baki og trufluðu hesta 

sína mun minna heldur en óreyndir knapar. Óreyndu knaparnir trufluðu hreyfingarmynstur og 

jafnvægi hestins sem hafði í för með sér aukna tíðni á slysum og áverkum (Peham o.fl, 2004) og 

ætla má að sömu niðurstöður fengjust meðal íslenskra knapa.  

Knapi sem býr yfir misstyrk færir oft misstyrk sinn yfir á hestinn og eykur á þann hátt líkur á 

áverkum (Zettl, 1998). Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar væri áhugarvert að skoða hvort aukin 

tíðni áverka á vinstri framfæti er tilkomin vegna misstyrks í knöpum. Rétthentir einstaklinga eru 

sterkari upp á hægri hlið sína öfugt við örvhenta. Margir knapar lenda oft í því að þjálfa hross sín 

meira upp á sterkari hlið sína og um leið styrkja þá hlið hestsins. Þar sem rétthentir eru í meirihluta  

er hægt að áætla það að meirihluti knapa er rétthentur og fleiri hestar búi yfir misstyrk upp á vinstri 

hlið (Eyja Margrét Brynjarsdóttir, 2003) og leiði það af sér aukna tíðni ágripa á vinstri framfæti. 

Athyglisvert væri að flokka knapa niður eftir því hvort þeir temji, þjálfi og sýni hrossin sjálfir eða 

hvort um er að ræða knapa sem taka að sér að sýna hross fyrir aðra og athuga ágripatíðni milli 

þeirra. Ef til vita þeir knapar sem temja og þjálfa hross sín sjálfir fyrir sýningu hversu mikið hægt 

er að biðja hrossin um og stilla þar að leiðandi kröfunum eftir hverjum og einum einstakling. Aftur 

á móti þykir líklegt að þeir knapar sem sýna flest hross eru ekki þjálfarar meirihluta þeirra heldur 

taki það að sér að sýna hross fyrir aðra. Þar sem knaparnir þekkja hrossin ekki nægjanlega vel má 

geta sér þess til að þeir krefji hrossin umfram getu sem jafnan leiðir til hærri tíðni áverka. Eins og 

staðan er í dag er hrossunum refsað fyrir alvarlegt ágrip þar sem dómur þeirra er gerður ógildur. 

Þess í stað væri betra að taka upp sérstakt áminningakerfi gagnvart knöpunum. Ef knapi sýnir hross 

sem hlýtur ágrip 2 fengi hann skráðan refsipunkt. Fái knapinn 3 slíka punkta yrði honum óheimilt 
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að sýna hross á kynbótasýningum það sem eftir væri af sýningarárinu. Með þessu er líklegt að 

knapar myndu vanda sig betur, gættu þess að ofbjóða hrossunum ekki og tæku ekki eins mikla 

áhættur.    

4.10. Fjölbreytugreining  

Þegar þættir sem hafa marktæk áhrif einir út af fyrir sig sýnast hafa marktæk áhrif eru keyrðir 

samhliða öðrum þáttum fer það eftir innbyrðis tengslum hvort þeir sýnast hafa marktæk áhrif. Í 

gegnum fjölbreytugreiningu er horft á þættina saman sem eina heild í þeim niðurstöðum sem koma 

út. Ef að tveir þættir hafa til að mynda sömu áhrif má segja að þeir skýri hvorn annan út en ef 

100% fylgni er á milli þeirra hætta þeir að sýnast hafa marktæk áhrif. Tölt og skeið eru til að mynda 

mjög skyldar gangtegundir og því ekki alls ólíklegt að ef áhrif tölts og skeiðs eru keyrð saman hafi 

þau marktæk áhrif á tíðni ágripa (Bændasamtök Íslands, á.á.b).  Eins er hægt að nefna tengsl milli 

hraða og þess að fjórtaktað skeið hafi auknar líkur á ágripum líkt og mjúkt tölt.  

Kyn virðist ráða meiru heldur en aldur þegar kemur að tíðni ágripa og sterk tengsl eru annars vegar 

milli gangtegunda skeið og tölt og hins vegar umsagna fyrir skeið. Allir þættirnir höfðu einir og 

sér marktæk áhrif á ágrip og í stærra líkani héldu þeir marktækni sinni. Lengd framhófa virðist 

ráða meiru heldur en lengd afturhófa á líkur fyrir ágripum þar sem mismunur fram- og afturhófa 

hefur marktæk áhrif á ágrip eitt og sér en ekki eftir keyrslu fjölbreytugreiningar. Niðurstöðurnar 

gefa til kynna að sterk tengsl, sem alla jafna geta verið tilkomin vegna umhverfis, eru til staðar á 

milli margra þátta og breytast niðurstöður töluvert þegar horft er á eiginleika sem eina heild. 

4.11. Mat á arfgengi ágripa  

Niðurstöður sýna að metið arfgengi ágripa er 0,056 og ber þessu saman við niðurstöður Friðriks 

(2006). Ágrip meðal kynbótahrossa stjórnast því aðallega af umhverfi og líkamlegum þáttum en 

minna af erfðum. Þrátt fyrir bætta áverkaskráningu undanfarin ár virðist þurfa að gera enn frekari 

úrbætur ef ná á fram réttri mynd af áhrifum arfgengis á ágrip. Sú skráning sem tíðkast í dag gefur 

hugsanlegt vanmat á metið arfgengi þar sem ágrip eru ekki flokkuð nógu markvisst eftir alvarleika. 

Mögulegar breytingar á áverkaskráningu gætu verið fólgnar í því að bæta við þriðja áverka 

flokknum og yrðu ágrip flokkuð í flokka 0, 1, 2 og 3. Myndi þessi breyting sýna greinilegri 

skiptingu smávægilegra, alvarlegra og mjög alvarlegra áverka og um leið auðvelda aðskilnað 
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erfðadreifninnar frá heildinni. Að sama skapi getur vanmat á arfgengi verið sökum þess hvernig 

ágrip eru sett fram í rannsókninni, annað hvort sem ekki ágrip (0) eða ágrip (1). 

Eins gæti þurft að breyta líkaninu sem notast er við til þess að greina metið arfgengi og hugsanlega 

leiðrétta betur fyrir umhverfisþáttum. Einangra þá áhrifaþætti sem hafa mest áhrif á líkur fyrir 

ágripum eins og knapar, sýningarstaðir þ.e. vellirnir, hófalengd, slútandi hælar og réttleiki. Með 

nákvæmari mæliaðferð á réttleika er hægt að draga úr umhverfisáhrifum, auka tegni í 

einkunnargjöf og þannig hækka arfgengið. Samanborið við erlendar rannsóknir (Anderson o.fl., 

2004) er líklegt að orsakasamhengi finnist á milli arfgengis réttleika og ágripatíðni en skakkir liðir 

eru mjög erfanlegir frá foreldrum til afkvæma. Taka þyrfti sömuleiðis harðar á gerð hófa, þá 

sérstaklega á slútandi hælum. Gæti það dregið úr umhverfisáhrifum og á þann hátt hækkað 

arfgengið.   
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5. Ályktanir  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að heildartíðni ágripa er 14.7% sem er í nokkru samræmi við 

fyrri úttekt (13.7%). Árið 2009 reyndist tíðni ágripa vera 9,4% en 2013 hafði hún rokið upp í rúm 

18%. Aukin tíðni getur skýrst af hertari reglum og bættri áverkaskráningu. 

Svo virðist sem hætta á ágripum sé meiri eftir því sem gæði hrossanna eykst. Getur verið að 

markaðurinn sé farinn að gera óhóflegar og óraunhæfar kröfur til hrossa sem veldur því að einungis 

fá hross komast áfallalaust í háar einkunnir. Helstu áhrifaþættir ágripa eru sýningarstaðir, þ.e. 

ástand brauta, hófalengd, slútandi hælar, réttleiki og knapar.  

Endalaust er hægt að setja viðmið og reglur fyrir kynbótasýningar en að stórum hluta liggur 

vandamálið hjá knapanum. Í stað þess að refsa hrossum sem hljóta alvarleg ágrip ætti að færa 

ábyrgðina yfir á knapann. Ef tekið yrði upp sérstakt refsikerfi gagnvart knöpum gæti hlutfall ágripa 

minnkað þar sem líklegt þykir að þetta myndi hvetja knapa til þess að vanda reiðmennsku, taka 

ekki óþarfa áhættu og sýna aðeins hross sem þeir þekkja.    
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A. Viðauki 
Dómablað kynbótadóms sýnir vægi og umsagnir hvers eiginleika fyrir sig (FEIF, 2014a). 


