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Yfirlýsing 
Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið 

af mér og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri 

prófgráðu. 
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Ágrip 
Það er töluverð umræða á meðal hestamanna og áhugafólks um ræktun íslenska 

hestsins að bæta þurfi mat á vilja og geðslagi. Margir telja að hross sem sýni 

spennuvilja og æsing hljóti oft háar einkunnir á kostnað þjálla hrossa sem leitast við 

að gera knapa sínum til hæfis. Á fundi Fagráðs í hrossarækt í lok árs 2013 var 

samþykkt að sumarið 2014 yrði hrossum á kynbótasýningum gefin sérstök einkunn 

fyrir þjálni (þjálnimat). Verkefnið fól í sér samantekt þjálnigagna. Markmiðið var að 

skilgreina eiginleikann þjálni og leggja mat á erfðastuðla eiginleikans og tengsl hans 

við aðra kynbótaeiginleika. Gögnin samanstóðu af kynbótadómum og þjálnimati. 

Samtals voru notaðir 1162 dómar á 1001 kynbótahrossi. Lýsandi tölfræði 

þjálnieiginleikanna var reiknuð og erfðastuðlar voru metnir fyrir þjálnieiginleikana og 

valda kynbótaeiginleika. Þjálnimatið var framkvæmt af kynbótadómurum samhliða 

hefðbundnum kynbótadómsstörfum við forskoðun hrossa á Íslandi. Matið fór þannig 

fram að dómarar gáfu hverjum hesti einkunn á línulegum skala frá 1 til 7 fyrir 5 

eiginleika sem lúta að þjálni hestsins. Eiginleikarnir voru höfuðburður, taumsamband, 

yfirlína, samstarf og taugastyrkur. Einnig var hverjum hesti gefin heildareinkunn fyrir 

þjálni á þessum sama skala. Niðurstöðurnar gefa til kynna að þjálnimatið hafi tekist 

vel. Einkunnir innan eiginleika voru nálægt því að vera normaldreifðar. 

Meðaltalseinkunnir fyrir þjálnieiginleikana voru á bilinu 4,27-5,03, lægst fyrir yfirlínu 

og hæst fyrir taugastyrk. Mat arfgengis þjálnieiginleikanna var á bilinu 0,05-0,34, þar 

sem lægsta gildið var fyrir taugastyrk og það hæsta fyrir yfirlínu. Metin erfðafylgni 

innan þjálnieiginleikanna var mjög há sem og svipfarsfylgnin. Erfðafylgni 

þjálnieiginleikanna við valda hæfileikaeiginleika var jákvæð í öllum tilvikum nema 

við skeið. Erfðafylgni þjálnieiginleikanna við valda sköpulagseiginleika var heldur 

lægri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lykilorð: Íslensk kynbótahross - vilji og geðslag – þjálni - erfðastuðlar 
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1. Inngangur 
Saga hestsins hefur verið samtvinnuð sögu mannsins frá því þeir voru fyrst tamdir og 

teknir í þjónustu mannsins, fyrir 4000-6000 árum, á steppum Evrasíu (Budiansky, 

1998). Fyrstu hestarnir voru fluttir til Íslands með landnámsmönnum á seinni hluta 9. 

aldar. Þeir hestar voru vandlega valdir og aðeins traustustu og bestu reiðhestarnir voru 

fluttir til landsins (Gísli B. Björnsson & Hjalti Jón Sveinsson, 2004). Síðan þá hefur 

stofninn verið nánast alveg einangraður frá öðrum hrossakynjum og er íslenski 

hesturinn talinn vera eitt hreinræktaðasta hrossakyn í heiminum (Gunnfríður Elín 

Hreiðarsdóttir & Jón Hallsteinn Hallsson, 2007).   

Í gegnum tíðina hefur íslenski hesturinn gengt mikilvægu hlutverki sem samgöngu- og 

vinnutæki. Það þótti eftirsóknarvert að eiga viljugan ferðahest með mikið úthald og 

mýkt á gangi (Kári Arnórsson, 2004). Landbúnaðarstörf voru unnin með hestum og 

þótti bændum best að nota hesta með traust geðslag og stælta líkamsbyggingu til 

vinnu. Við innreið dráttarvéla og bíla um miðja 20. öld breyttist hlutverk hestsins. 

Hann var ekki lengur þarfasti þjónninn en hefur síðan þá verið ræktaður og notaður til 

vinnu, tómstunda og í keppni (Gísli B. Björnsson & Hjalti Jón Sveinsson, 2004). Þrátt 

fyrir að hlutverk hestsins hafi breyst í gegnum tíðina hefur alltaf þótt eftirsóknarvert 

að eiga viljugan hest með gott geðslag. Vilji og geðslag eru dýrmætir eiginleikar hjá 

reiðhestum. Það er ekki nóg að hestur sé fallegur og hæfileikaríkur á gangi ef hann er 

bæði latur og geðvondur. Eiginleikarnir vilji og geðslag hafa verið metnir við dóma á 

íslenskum kynbótahrossum frá árinu 1950. Vægi þeirra innan aðaleinkunnar hefur alla 

tíð verið nokkuð hátt en hefur farið lækkandi. Nú síðast árið 2010 þegar vægið var 

lækkað niður í 9% en var t.a.m. á árabilinu 1954-1960 17,5 (Kári Arnórsson, 2004). 

Unnendur íslenska hestsins eru nokkuð sammála um að þessa eiginleika, vilja og 

geðslag, eigi að varðveita og rækta innan stofnsins. Vilji og gott geðslag eru jú 

eiginleikar sem taka þátt í því að gera íslenska hestinn svona heillandi 

(Landbúnaðarháskóli Íslands, 2013).  

1.1 Kynbótastarfið 

Íslendingar höfðu stundað hrossarækt að einhverju leiti í aldanna rás en það var ekki 

fyrr en árið 1891 sem fyrstu lög um kynbætur hrossa voru sett á Alþingi. Upp úr 1900 

hóf fyrsti ráðunauturinn í búfjárrækt störf við Búnaðarfélag Íslands (BÍ) og við það 

komst hreyfing á kynbótastarfið. Um þetta leiti voru hrossaræktarfélög stofnuð og 



2 

 

fyrstu kynbótahrossin voru sýnd á hrossasýningu árið 1906 á vegum BÍ (Ingimar 

Sveinsson, 2010).  

Samkvæmt búnaðarlögum hafa Bændasamtök Íslands faglega umsjón með 

kynbótastarfinu í íslenskri hrossarækt. Á vegum Ráðgjafamiðstöðvar landbúnaðarins 

starfar landsráðunautur í hrossarækt sem hefur yfirumsjón með leiðbeiningum, 

kynbótum og ræktun á íslenska hrossakyninu. Að auki starfar fagráð í hrossarækt en í 

því sitja aðilar úr hópi hrossabænda og landsráðunautur auk annarra sérfróðra aðila. 

Hlutverk fagráðs er að móta stefnu í kynbótum, skilgreina ræktunarmarkmið og setja 

reglur um framkvæmd mikilvægra þátta ræktunarstarfsins (Reglugerð um uppruna og 

ræktun íslenska hestsins nr. 442/2011). Eitt af verkefnum fagráðs hefur verið að leita 

leiða til að bæta mat á eiginleikanum vilja og geðslagi (Fagráð í hrossarækt, 2013). 

Vel skilgreint ræktunarmarkmið er grundvöllur þess að ná árangri í kynbótastarfi 

(Bourdon, 2000). Almennt ræktunarmarkmið fyrir íslenska hrossakynið kemur fram í 

reglugerð um uppruna og ræktun íslenska hestsins. Ræktunarmarkmiðið fyrir íslenska 

hrossakynið er að rækta heilbrigðan, frjósaman og endingargóðan hest. Einnig miðar 

markmiðið að því að viðhalda öllum litaafbrigðum innan stofnsins auk þess sem 

heppilegast þykir að hestarnir séu á bilinu 135-145 cm á hæstar herðar. Almennt er 

stefnt að því að rækta léttbyggðan hest sem er sterkur, skrokkmjúkur og vöðvastæltur. 

Sköpulagið á að stuðla að mikilli ganghæfni auk þess sem það á að taka mið af 

viðurkenndum fagurfræðilegum þáttum. Hesturinn á að vera fjölhæfur, taktfastur, 

öruggur, viljugur og geðprúður auk þess sem hann á að fara glæsilega í reið 

(Reglugerð um uppruna og ræktun íslenska hestsins nr. 442/2011).  

Árið 1950 var tekinn í notkun dómskali þar sem kynbótahrossum voru gefnar 

einkunnir fyrir sköpulag, kosti, hraða og afkvæmi, þegar við átti. Það var Gunnar 

Bjarnason, þáverandi landsráðunautur í hrossarækt, sem samdi þennan dómskala (Kári 

Arnórsson, 2004). Með þessum dómskala voru huglægir eiginleikar reiðhrossa felldir 

á tölulegan kvarða (Kristinn Hugason, 1997).  Í gegnum árin hefur dómskalinn þróast. 

Fjöldi þeirra eiginleika sem dæmdir eru og vægi þeirra hafa tekið breytingum. Árið 

1990 voru gerðar viðamiklar breytingar á dómskalanum en þá voru ákvörðuð ný vægi 

dómstigans og ákveðið að dæma á víðari skala en áður var gert (Kristinn Hugason, 

1997). Með því að dæma á víðari skala ná einkunnirnar betur að fanga þann 

erfðabreytileika sem býr í íslenska hrossastofninum. Það auðveldar ræktendum og 
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öðrum hestamönnum að greina misjöfn gæði hrossanna í einstökum eiginleikum 

(Kristinn Hugason, 1992). Síðustu vægisbreytingar sem gerðar hafa verið á 

dómskalanum voru gerðar árið 2010. Þá var vægi skeiðs aukið úr 9% í 10% af 

aðaleinkunn, vægi á vilja og geðslagi var lækkað úr 12,5% í 9% og vægi á feti var 

hækkað úr 1,5% í 4% (Ingimar Sveinsson, 2010). Sífellt er leitað leiða til að bæta og 

þróa mat eiginleikanna og er þjálnimatið hluti af því að bæta mat á eiginleikanum 

vilja og geðslagi (Fagráð í hrossarækt, 2013). 

1.1.1 Kynbótasýningar 

Kynbótasýningar og útreikningur á kynbótamati eru stór hluti kynbótastarfs á íslenska 

hrossakyninu. Á kynbótasýningum eru stóðhestar, hryssur og geldingar dæmd og 

þeim gefnar einkunnir á línulegum skala frá 5.0 til 10.0 fyrir samtals 17 eiginleika, 8 

sköpulags eiginleika (höfuð; háls, herðar og bógar; bak og lend; samræmi; fótagerð; 

réttleiki; hófar; prúðleiki) og 9 hæfileika eiginleika (tölt; brokk; skeið; stökk; vilji og 

geðslag; fegurð í reið; fet; hægt tölt; hægt stökk). Þessir eiginleikar hafa misjafnt vægi 

og saman mynda þeir aðaleinkunn (tafla 1). Einkunnirnar eru gefnar í  heilum og 

hálfum tölum og einkunnin 5 er gefin ef eiginleikinn er ekki sýndur. Þrír dómarar 

starfa í dómnefnd og hafa samráð sín á milli um einkunnir (FEIF, 2015). 

 

Tafla 1. Vægi eiginleika af aðaleinkunn sem metnir eru 

við kynbótadóma, 2010-2014. 

Sköpulag (%) Hæfileikar (%) 

Höfuð 3 Tölt 15 

Háls, herðar og bógar 10 Brokk 7,5 

Bak og lend 3 Skeið 10 

Samræmi 7,5 Stökk 4,5 

Fótagerð 6 Vilji og geðslag 9 

Réttleiki 3 Fegurð í reið 10 

Hófar 6 Fet 4 

Prúðleiki 1,5 Hægt tölt   

    Hægt stökk   

Sköpulag 40 Hæfileikar 60 

 

Við kynbótadóm er byrjað á að taka ýmis líkamsmál af hrossinu og með lestri af 

örmerki er staðfest að um rétt hross sé að ræða. Einnig fer fram heilbrigðisskoðun t.d. 

á eistum stóðhesta. Síðan kemur hrossið til sköpulagsdóms þar sem því er stillt upp 

fyrir framan dómarana. Í hæfileikadómi eru hrossin sýnd á beinni, afmarkaðri braut 

sem er um 250 m löng og 4-6 m breið. Lengd brautar þarf að hafa skýrar afmarkanir 
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upp á einkunnagjöf fyrir vilja og geðslag. Samkvæmt vinnureglum kynbótadómara þá 

getur það haft áhrif á mat á vilja og geðslagi fari hestur ítrekað út fyrir afmarkaða 

braut. Aðeins eitt hross er í brautinni í einu og hefur knapi 5 ferðir í hvora átt til að 

sýna reiðhestskostina. Að dómi loknum fer fram fóta- og áverkaskoðun. Þegar öll 

hross á sýningunni hafa verið dæmd er haldin yfirlitssýning fyrir hæfileikadæmd 

hross. Á yfirlitssýningu eru yfirleitt 2-4 hross í brautinni í einu og knapar þeirra hafa 3 

ferðir í hvora átt til að sýna hrossin. Dómarar geta hækkað einkunnir fyrir einstaka 

eiginleika þyki þeim tilefni til (FEIF, 2015).  

Öll hross, 4 vetra og eldri, sem eru einstaklingsmerkt og grunnskráð í WorldFeng 

(WF) geta komið til kynbótadóms. Hrossin eiga að vera vel undirbúin, heilbrigð, rétt 

fóðruð og vel hirt (Reglugerð um uppruna og ræktun íslenska hestsins nr. 442/2011). 

Allir stóðhestar sem koma til kynbótadóms eiga að vera DNA-greindir og hafa sönnun 

á ætterni. Úr stóðhestum 5 vetra og eldri á að vera búið að taka blóðsýni og það skráð 

í WF. Einnig er skylt að röntgenmynda hækilliði á stóðhestum 5 vetra og eldri og 

niðurstöður þess þurfa að liggja fyrir í WF áður en hesturinn er skráður á 

kynbótasýningu (FEIF, 2015). Í fyrsta skipti vorið 2015 á að vera búið að taka DNA-

sýni (stroksýni) til ætternisgreiningar úr öllum hryssum sem mæta til kynbótadóms 

(Fagráð í hrossarækt, 2015).  

1.1.2  Kynbótafræðileg greining og kynbótamat 

Kynbótafræðileg greining þarf að liggja fyrir svo hægt sé að reikna kynbótamat. Mat á 

erfðastuðlum eru hluti af kynbótafræðilegri greiningu. Arfgengi eiginleika og 

innbyrðis erfða- og svipfarsfylgni eru metin við kynbótafræðilega greiningu (Kristinn 

Hugason, 1991). Arfgengi gefur til kynna hversu vel eiginleiki erfist frá foreldrum til 

afkvæma. Arfgengi er hlutfall erfðabreytileikans af svipfarsbreytileikanum 

(erfðabreytileiki + umhverfisbreytileiki) og tekur gildi á bilinu 0 til 1. Hlutlægt metnir 

eiginleikar hafa að jafnaði hærra arfgengi en huglægt metnir. Erfðafylgni gefur til 

kynna hve stórt hlutfall sameiginlegra erfðavísa liggja að baki tveggja eiginleika. 

Svipfarsfylgni segir til um hver fylgnin er á milli svipfarsmælinga eins eiginleika við 

annan. Erfða- og svipfarsfylgni eru gefnar á skalanum -1 til 1 (Bourdon, 2000).  

Með kynbótamati er tölfræðilegum aðferðum beitt til að spá fyrir um hið sanna 

kynbótagildi einstaklings. Síðan á 9. áratug síðustu aldar hefur BLUP (Best Linear 

Unbiased Prediction) aðferðin verið notuð við útreikning á kynbótamati íslenskra 
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hrossa (Árnason & Sigurðsson, 2004). Með því að nota BLUP eru erfðaáhrif og 

umhverfisáhrif metin samtímis á sömu gögnum auk þess sem leiðrétt er fyrir 

kerfisbundnum umhverfisáhrifum. BLUP aðferðin gefur þannig óskekkta spá um 

kynbótagildi hrossa og er besta mögulega tölfræðiaðferðin til þess að reikna út 

kynbótamat. Kerfisbundnu umhverfisáhrifin sem leiðrétt er fyrir í kynbótamati 

íslenskra hrossa eru sýningarár, dómsland, kyn og aldur. Kynbótamat er reiknað fyrir 

30 kynbótadómaeiginleika auk hæðar á herðar. Við útreikninga fyrir einstaklinga er 

notaður hæsti aldursleiðrétti dómur. Framsetning kynbótamats og stöðlun þess er 

þannig gert að meðaltal hrossa í útreikningunum með íslenskan kynbótadóm frá síðast 

liðnum 15 árum er skorðað sem 100 stig og 10 stig í dreifni einkunna samsvara 1 

staðalfráviki eðlisfars í hverjum eiginleika (Þorvaldur Árnason, 2014).  

1.2 Vilji og geðslag 

Eins og áður segir hafa eiginleikarnir vilji og geðslag verið metnir við dóma íslenskra 

kynbótahrossa frá árinu 1950. Allt fram til ársins 2000 voru vilji og geðslag metnir 

sem sitthvor eiginleikinn en þá voru þessir eiginleikar sameinaðir í einn (Ágúst 

Sigurðsson, 1999). Í upphafi höfðu vilji og geðslag hátt vægi af aðaleinkunn en vægið 

lækkaði með tímanum (tafla 2). Við sameiningu eiginleikanna var vægi hins nýja 

eiginleika lægra heldur en vægi eiginleikanna tveggja hafði verið til samans (Kári 

Arnórsson, 2004). Ástæður sameiningarinnar voru að erfitt þótti að greina á milli 

eiginleikanna og verðmæti þeirra er í raun og veru samspil þeirra. Áður en 

eiginleikarnir voru sameinaðir hafði vilji alltaf hærra vægi en geðslag. Það var m.a. 

vegna þess að vilji þótti mikilvægari eiginleiki og erfiðara þótti að leggja rétt mat á 

geðslag hrossanna (Þorvaldur Kristjánsson, 2001). 

 

Tafla 2. Vægisbreytingar á vilja og geðslagi. Vægið í (%). 

Eiginleiki 1950 1954 1958 1961 1979 1986 1990 2000 2010 

Vilji 14 17,5 14 10 10 8,6 8,6     

Geðslag 8 10 8 6,7 6,7 5,7 4,3     

Vilji og geðslag               12,5 9 

 

Þegar viljinn var metinn var horft eftir því hvenig hrossið brást við hvatningu frá 

knapanum. Þurfti hrossið mikla hvatningu til að sýna afköst á gangi eða var það 

ásækið og fjörugt. Vilja einkunn var því nátengd afköstum (Kristinn Hugason, 1992). 

Á tímabili starfaði viljaprófunarmaður sem fór á bak á kynbótahrossum og lagði mat á 
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vilja þeirra (Gísli B. Björnsson & Hjalti Jón Sveinsson, 2004). Við mat á geðslagi 

hrossanna var mest horft til lundarfars. Hrossin hlutu lága einkunn ef þau sýndu 

kaldlyndi, kergju, taugaveiklun og/eða kjarkleysi. Hross sem voru næm, glöð og 

kjörkuð hlutu háar einkunnir. Einnig áttu dómarar að nýta sér þær vísbendingar sem 

mikil afköst ungra hrossa á gangi, gæfu um geðslag þeirra. Einkunn fyrir geðslag var 

gefin á skalanum 6,5-8,5. Tilgangurinn með því var að koma í veg fyrir ýmis 

umhverfisáhrif sem hafa áhrif á geðslag hrossa (Kristinn Hugason, 1992).  

Í dag hefur vilji og geðslag 9% vægi af aðaleinkunn. Einkunn er gefin á bilinu 5,0-

10,0 líkt og fyrir aðra eiginleika. Til þess að hljóta hæstu einkunn þarf hrossið að vera 

fjörviljugt, glatt og kjarkað en frábærlega þjált og á í sífellu að leitast við að gera 

knapa sínum til hæfis. Sýni hrossið viljaleysi, kergjuvott, taugaveiklun eða ofríki 

hlýtur það undantekningarlaust 7,0 eða lægra fyrir vilja og geðslag (tafla 3). Ef knapi 

ríður hrossi ítrekað út fyrir afmarkaða braut getur það haft áhrif á einkunn fyrir vilja 

og geðslag (FEIF, 2015). 

Tafla 3. Skilgreining á dómskala fyrir vilja og geðslag. 

9,5-10,0 Fjörviljugur, glaður og kjarkaður en frábærlega þjáll og leitast sífellt eftir því að gera  

  knapa sínum til geðs. 

9,0 Ásækinn í vilja og þjáll en ekki fjörugur, fjörviljugur en einungis meðalþjáll eða   

  sýnir frábæran og hnökralausan samstarfsvilja í hvívetna en ekki fjörugur. 

8,5 Mjög þjáll en ekki mikið ásækinn eða ásækinn í vilja en einungis meðalþjáll. 

8,0 Reiðvilji eða ásækinn í vilja en óþjáll. 

7,5 Þægð en framtaksleysi, spennuvilji eða reiðvilji en viðkvæmni eða einbeitingarleysi.  

7,0 Viljaleysi, kergjuvottur, taugaveiklun. 

6,5-5,0 Kergja, mikil leti og deyfð eða mikið ofríki (rokur). 

 

Það hefur verið töluverð umræða á meðal hestamanna og áhugafólks um ræktun 

íslenska hestsins að bæta þurfi mat á vilja og geðslagi. Eftir því sem betra mat fast á 

eiginleikann vilja og geðslag þeim mun hraðari verða erfðaframfarirnar (Bourdon, 

2000, Understanding Animal Breeding). Margir telja að hross sem sýni spennuvilja og 

æsing hljóti oft háar einkunnir á kostnað þjálla hrossa sem leitast við að gera knapa 

sínum til hæfis. Á málþingi um kynbótakerfið í hrossarækt haustið 2013 var mat á 

vilja og geðslagi rætt. Fram komu ýmsar hugmyndir um hvernig mætti fara að því að 

bæta mat eiginleikans. Sumir töldu heppilegast að fella eiginleikann út og færa vægi 

hans yfir á gangtegundirnar. Aðrir vildu halda í eiginleikann og leggja meira upp úr 

því að verðlauna létta, mjúka og þjála hesta með háum einkunnum. Stungið var upp á 
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að atferlis- og geðslagsprófum fyrir kynbótahross. Einnig kom fram hugmynd um að 

skrá ástæður förgunar, t.d. sjónhræðsla, slægð, í WF (Landbúnaðarháskóli Íslands, 

2013). Aðrar hugmyndir sem hafa einnig verið í umræðunni meðal hestaáhugafólks 

eru t.d. að hluti kynbótadómsins fari fram á opnu svæði þar sem sýna þurfi bauga og 

að knapi geti sýnt slakan taum á fleiri en einni gangtegund. Allar þessar hugmyndir 

hafa sína kosti og galla en grunnurinn að þeim öllum er að leita leiða til að bæta mat á 

vilja og geðslagi. Á fundi Fagráðs í hrossarækt í lok árs 2013 var samþykkt að 

sumarið 2014 yrði hrossum á kynbótasýningum gefin sérstök einkunn fyrir þjálni 

(Fagráð í hrossarækt, 2013).  

1.3 Þjálni 

Þjálni er eftirsóttur eiginleiki hjá öllum hestum hvort sem þeir eru brúkaðir til vinnu, 

tómstunda eða í keppni. Sérstakt þjálnimat var samið fyrir kynbótasýningar sumarsins 

2014 en höfundar eru Þorvaldur Kristjánsson og Víkingur Gunnarsson. Þjálnimatið 

var framkvæmt af kynbótadómurum samhliða hefðbundnum kynbótadómsstörfum við 

forskoðun hrossa. Matið fór þannig fram að dómarar gáfu hverjum hesti einkunn á 

línulegum skala frá 1 til 7 fyrir 5 eiginleika sem lúta að þjálni hestsins. Eiginleikarnir 

voru höfuðburður, taumsamband, yfirlína, samstarf og taugastyrkur. Einnig var 

hverjum hesti gefin heildareinkunn fyrir þjálni á þessum sama skala. Þjálnimatsblað 

má sjá í viðauka. 

Þjálnieiginleikarnir skipta miklu máli hvað varðar yfirbragð hestsins og framgöngu. 

Eiginleikarnir höfuðburður, taumsamband og yfirlína hafa mikil áhrif á það hvernig 

hesturinn kemur fyrir. Hestur sem ber höfuðið hátt yfir lend og teygir ennið fram er í 

fallegum höfuðburði. Taumsamband er sambandið á milli handa knapans og munns 

hestsins það á að vera létt og leikandi. Gott taumsamband hjálpar hestinum að finna 

jafnvægi undir knapanum. Vöðvar í hálsi, baki og lend mynda yfirlínu. Mjúk yfirlína 

auðveldar hestinum að halda jafnvægi og takti á gangi Gott samstarf er þegar 

hesturinn er tilbúinn til að leggja sig fram við að vinna með manninum  og svarar 

ábendingum af léttleika. Eiginleikinn taugastyrkur er afar mikilvægur því hann er 

grundvöllur þess að hestur sé öruggur (Karl, 2012). Í ræktunarmarkmiðinu kemur 

einmitt fram að íslenski hesturinn eigi að vera öruggur (Reglugerð um uppruna og 

ræktun íslenska hestsins nr. 442/2011). 
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Við mat á höfuðburði var horft til þess hversu stöðugur höfuðburðurinn væri. Fallegur 

og stöðugur höfuðburður hlaut einkunnina 7. Einkunnin lækkaði ef höfuðburðurinn 

var t.d. óstöðugur, hrossið hristi hausinn ítrekað eða setti sig í tauminn. Við mat á 

taumsambandi var horft eftir því hvort hrossið væri í léttu og mjúku taumsambandi. 

Einkunnin 7 var gefin fyrir létt og mjúkt taumsamband en einkunnin lækkaði ef 

taumsambandið var þyngra/stífara og ef knapi fékk litla svörun við taumábendingum. 

Við mat á yfirlínu var horft eftir því hvort yfirlínan væri mjúk eða stíf. Mjúk og 

fjaðrandi yfirlína hlut einkunnina 7 en stíf yfirlína hlaut lægri einkunn. Við mat á 

samstarfi knapa og hests var horft eftir því hvernig hesturinn svaraði ábendingum 

knapa t.d. um að auka hraða og hægja á, stoppa og snúa við, í gangskiptingum o.fl. 

Svaraði hesturinn af léttleika og gleði eða sýndi hann mótþróa, frekju eða jafnvel 

ofríki. Til þess að hljóta 7 í einkunn fyrir samstarf þurfti hesturinn að vera fús og 

svara ábendingum knapa af  léttleika og gleði. Við mat á taugastyrk var metið hvort 

hesturinn væri yfirvegaður og kjarkaður eða hvort hann væri spenntur, taugaveiklaður 

og/eða sjónhræddur. Hestar sem voru einbeittir, yfirvegaðir og kjarkaðir hlutu hæstu 

einkunn. Heildareinkunn var byggð á dómskala sem byggðist á þessum 5 eiginleikum. 

Til þess að hestur gæti hlotið hæstu heildareinkunn þurfti hann að sýna frábæra þjálni, 

léttleika og samstarfsvilja í hvívetna. Hann átti að vera næmur, vakandi, einbeittur, 

kjarkaður og algjörlega spennulaus. Taumsambandið átti að vera létt á öllum 

gangtegundum og yfirlína hans afar mjúk og spennulaus. Ef hestur sýndi áberandi 

geðslagsbresti í byggingardómi voru þær upplýsingar nýttar við mat á þjálni í 

reiðdómi. Þessir geðslagsbrestir gátu t.d. verið óþjálni, spenna, kaldlyndi og 

viðkvæmni. 

1.4 Markmið 

Markmið þessa verkefnis var að skilgreina eiginleikann þjálni og leggja mat á 

erfðastuðla eiginleikans og tengsl hans við aðra kynbótaeiginleika. Niðurstöðunum 

var ætlað að gefa til kynna hvernig þjálnimatið tókst til og vonandi verða þær til þess 

að þróa þjalnimatið frekar.  
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2. Efni og aðferðir 

2.1 Gögn 

Rannsóknin byggði á gögnum frá kynbótasýningum á Íslandi sumarið 2014. Gögnin 

samanstóðu af kynbótadómum og þjálnimati sem kynbótadómarar framkvæmdu 

samhliða hæfileikadómi. Ætternisskráningar voru fengnar úr Worldfeng.   

Sumarið 2014 voru haldnar 14 kynbótasýningar á Íslandi, þar með talið Landsmót á 

Hellu. Alls voru þetta 1702 dómar á 1248 kynbótahrossum. Þjálnimatsgögnin voru frá 

12 sýningum og byggðu á 1162 dómum á 1001 hrossi (tafla 4) eða um 68% af 

heildarfjölda dóma á Íslandi sumarið 2014. Dæmd hross voru á aldrinum 4-14 vetra, 

þar af 72% hryssur og 28% graðhestar og geldingar. 

Tafla 4. Sýningar og fjöldi dóma á viðkomandi sýningu 

sem notaðir voru í gagnasafnið. 

Sýningarstaður Fjöldi dóma 

Borgarfjörður, fyrri vika 88 

Borgarfjörður, seinni vika 140 

Fljótsdalshérað 14 

Gaddstaðaflatir, fyrri vika 218 

Gaddstaðaflatir, seinni vika 151 

Melgerðismelar 60 

Miðsumarssýning á Gaddstaðaflötum 25 

Síðsumarssýning á Gaddstaðaflötum 125 

Síðsumarssýning í Skagafirði  35 

Síðsumarssýning á Miðfossum 49 

Sörlastaðir II  97 

Sörlastaðir í Hafnarfirði 160 

 

2.2. Úrvinnsla gagna 

Microsoft Excel 2013 og SAS forritapakki (SAS Enterprise Quide 6.1) voru notaðir 

við tölfræðilega úrvinnslu gagnanna. Við mat á erfðastuðlum var DMU forritið 

(Jensen & Madsen, á.á.) notað. 

2.2.1 Lýsandi tölfræði  

Lýsandi tölfræði var reiknuð með SAS forritapakkanum og Microsoft Excel. 

Gagnasafnið sem var notað innihélt eina mælingu á hvert hross. Gögnin voru greind 

með því að skoða hvort meðaltöl ársins 2014 véku marktækt frá íslenskum dómum frá 
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árunum 2010-2013. Lýsandi tölfræði fyrir þjálnieiginleikana (heildareinkunn; 

höfuðburður; taumsamband; yfirlína; samstarf; taugastyrkur) var reiknuð með SAS 

forritapakkanum.  

2.2.2 Mat á erfðastuðlum 

Erfðastuðlar voru metnir fyrir þjálnieiginleikana og valda kynbótaeiginleika 

(aðaleinkunn; hæfileikaeinkunn; vilja og geðslag; fegurð í reið; tölt; skeið;  skeið ≥ 

5,5; brokk; stökk; sköpulagseinkunn; háls, herðar og bóga; bak og lend; samræmi). 

Erfðastuðlar kynbótaeiginleikanna voru metnir til að reikna erfðafylgni á milli þeirra 

og þjálnieiginleikanna og til að leggja mat á gögnin. Erfðafylgni var reiknuð fyrir allar 

skeiðmælingar og þær skeiðmælingar sem voru  ≥ 5,5. Fimm er gefið fyrir eiginleika 

sé hann ekki sýndur. Hross sem hljóta þá einkunn fyrir skeið eru sambland hrossa með 

skeiðhæfni og klárhrossa án skeiðhæfni (Árnason & Sigurðsson, 2004). Þetta var gert 

til þess að fá frekara mat á eiginleikann skeið. 728 hross, úr gagnasafninu (N=1001), 

hlutu 5,5 eða hærra fyrir skeið og voru notuð við útreikning á eiginleikanum.  

Erfðastuðlar voru metnir með DMU forritunarpakkanum og greiningarnar gerðar með 

línulegum ein- og tvíbreytueinstaklingslíkönum. AI-algrím (Average Information) 

fyrir aðferð hámarkslíkinda (REML) var notaður til að meta (sam)-dreifnistuðla og 

aðfella staðalskekkju metinna erfðastuðla var reiknuð út frá andhverfu 

skyldleikafylkisins. Líkönin voru misjöfn eftir því hvort reiknað var með einni (1) eða 

endurteknum mælingum á hverjum hesti (2). Leiðrétt var fyrir föstum samhrifum 

kyns_aldurs og sýningar: 

(1) yijk = kyn_alduri + sýningj + einstaklingurk  + eijk 

(2) yijk = kyn_alduri + sýningj + einstaklingurk + pek + eijk 

 

yijk stendur fyrir einkunn hvers metins eiginleika k-ta einstaklings (k=1001;1162). 

kyn_alduri er föst hrif i-ta samhrifs kyn_aldurs (i=1,2,...,7,8) en kynið er annað hvort 

hestur eða hryssa (1,2)  og aldur felur í sér aldursflokka kynbótasýninga (4v., 5v., 6v. 

og 7v. og eldri). sýningj er föst hrif j-tu sýningar (j=1,2,...,11,12). einstaklingurk er 

slembihrif samleggjandi erfða k-ta einstaklings ~ ND (0, Aσ
2

a) (þar sem A er 

skyldleikafylki hrossa). pek eru kerfisbundin umhverfisáhrif k-ta hross ∼ IND(0, 

Iσ
2

pe). eijk er slembihrif leifar ~ IND(0, σ
2

e). 
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3. Niðurstöður 

3.1 Lýsandi tölfræð 

3.1.1 Samanburður á kynbótadómum á milli ára  

Einkunnir kynbótahrossa úr gagnasafninu frá 2014 voru hærri en einkunnir 

kynbótahrossa frá árunum 2010-2013 að undanskildri einkunn fyrir hægt stökk. Hross 

sem komu til dóms á árunum 2010-2013 hlutu að meðaltali hærri einkunn fyrir þann 

eiginleika. Staðalfrávik voru áþekk á milli ára (tafla 5). Munurinn á  meðaltölunum 

fyrrgreindra ára reyndist ekki marktækur (p=0,9673).  

Tafla 5. Samanburður á meðaltölum einkunna 2014 og 2010-2013.   

Eiginleiki 
2014, N=1001 2010-2013, N=2708 

Meðaltal Staðalfrávik Skekking Toppun Meðaltal Staðalfrávik 

Höfuð 7,80 0,05 0,18 -0,13 7,71 0,51 

Háls, h. og b. 8,24 0,04 0,27 -0,08 8,13 0,38 

Bak og lend 8,03 0,05 -0,06 -0,36 7,96 0,52 

Samræmi 8,18 0,04 -0,04 -0,01 8,02 0,44 

Fótagerð 7,89 0,05 0,24 -0,12 7,88 0,51 

Réttleiki 7,62 0,05 0,14 -0,29 7,56 0,49 

Hófar 8,08 0,05 -0,04 -0,12 7,96 0,51 

Prúðleiki 7,60 0,07 0,11 -0,41 7,53 0,75 

Tölt 8,23 0,05 -0,10 0,44 8,14 0,54 

Brokk 7,93 0,06 -0,19 0,11 7,84 0,64 

Skeið 6,93 1,41 -0,19 -1,33 6,75 1,40 

Skeið ≥ 5,5  7,65 0,92 -0,34 -0,49     

Stökk 8,02 0,05 -0,05 0,01 7,96 0,50 

Vilji og geðslag 8,35 0,04 0,15 0,24 8,28 0,43 

Fegurð í reið 8,17 0,05 0,09 -0,02 8,09 0,48 

Fet 7,64 0,07 -0,35 0,19 7,54 0,70 

Hægt tölt 7,96 0,05 -0,49 3,46 7,86 0,55 

Hægt stökk 7,63 0,07 -1,13 3,76 7,86 0,55 

Aðaleinkunn 7,97 0,03 -0,07 0,27 7,95 0,31 

Háls, h. og b. = háls, herðar og bógar         

Skeið ≥ 5,5 (N=728)           

 

Dreifing einkunna frá 2014 var nokkuð normaldreifð fyrir flesta eiginleika. Fyrir 

hæfileikaeiginleikana var skekkingin á bilinu -1,13-0,15. Lægst fyrir hægt stökk og 

hæst fyrir eiginleikann vilja og geðslag sem segir okkur að fleiri einkunnir fyrir 

eiginleikann vilja og geðslag liggja fyrir ofan meðaltalið. Toppunin var neikvæð fyrir 

alla sköpulags eiginleikana sem gefur til kynna að færri einkunnir lenda nálægt 

meðaltalinu og normalkúrfan er því heldur flatari. Fyrir hæfileikaeiginleikana var 
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toppunin á bilinu -0,49-3,76, sé skeið ekki talið með, lægst fyrir skeið ≥ 5,5 og hæst 

fyrir hægt stökk (tafla 5). Eiginleikinn vilji og geðslag hafði hæsta meðaltal ársins 

2014 og áranna 2010-2013. Meðaltalið var hærra árið 2014 en staðalfrávikið var það 

sama í báðum tilvikum. 

3.1.2 Lýsandi tölfræði þjálnieiginleikanna 

Meðaltalseinkunnir fyrir þjálnieiginleikana voru á bilinu 4,27-5,03, lægst fyrir yfirlínu 

og hæst fyrir taugastyrk. Staðalfrávik eiginleikanna voru áþekk. Einkunnirnar voru 

nokkuð normaldreifðar en skekkjan var neikvæð fyrir alla eiginleika nema yfirlínu. 

Yfirlína hafði skekkjuna 0,16 og var frábrugðin hinum eiginleikunum með 

normalkúrfuna skekkta til hægri. Allir eiginleikar utan við taugastyrk höfðu neikvæða 

toppun (tafla 6). Taugastyrkur hafði því skýrari toppun við meðaltalið en hinir 

eiginleikarnir. Föstu hrifin kyn_aldur og sýning höfðu hámarktæk áhrif á 

þjálnieiginleikana (p<0,0001).  

Tafla 6. Lýsandi tölfræði fyrir þjálnieiginleikana.     

  Höfuðb. Taumsamb. Yfirlína Samstarf Taugastyrkur Heildare. 

Meðaltal 4,54 4,35 4,27 4,96 5,03 4,78 

Staðalfrávik 1,20 1,21 1,16 1,17 1,07 1,09 

Skekkja -0,16 -0,11 0,16 -0,39 -0,37 -0,08 

Toppun -0,34 -0,31 -0,44 -0,05 0,21 -0,20 

 

Á mynd 1 má sjá hvernig einkunnir dreifðust innan hvers þjálnieiginleika. Spönn 

einkunna er á bilinu 1-7 innan allra eiginleikanna. Einkunnirnar 4 og 5 voru 

algengastar í öllum eiginleikum nema samstarfi og taugastyrk þar sem einkunnir 5 og 

6 voru algengastar. 

 

Mynd 1. Dreifing einkunna fyrir þjálnieiginleikana, miðað við 1 mælingu á hross. 
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3.2 Mat á erfðastuðlum 

Í töflu 7 má sjá metna erfðastuðla fyrir þjálnieiginleikana reiknaða með 

einbreytueinstaklingslíkani bæði fyrir eina mælingu á hest og fyrir endurteknar 

mælingar. Við mat á erfðastuðlum þar sem notuð var ein mæling á hest var arfgengi á 

milli 0,01 og 0,34 þar sem taugastyrkur hafði lægsta gildið og yfirlína það hæsta. Auk 

þess hafði yfirlína mesta erfðabreytileikann og minnsta umhverfisbreytileikann. Þegar 

endurteknar mælingar voru notaðar við mat á erfðastuðlum lækkaði arfgengi allra 

eiginleika lítillega. Yfirlína hafði áfram hæsta arfgengið og mesta erfðabreytileikann 

en taugastyrkur hafði lægsta arfgengið og minnsta erfðabreytileikann. Kerfisbundinn 

umhverfisbreytileiki var mestur í taumsambandi og taugastyrk en enginn 

kerfisbundinn umhverfisbreytileiki var metinn á höfuðburði og yfirlínu.  

 
Tafla 7. Arfgengi, erfðabreytileiki og kerfisbundinn 

umhverfisbreytileiki þjálnieiginleikanna. Reiknað með 

einbreytueinstaklingslíkani. 

Eiginleiki h
2
one σ

2
aone h

2
repet σ

2
arepet σ

2
perepet 

Heildareinkunn 0,130,07 0,140,08 0,1 0,110,07 0,080,11 

Höfuðburður 0,100,06 0,140,08 0,08 0,110,07 0,000,12 

Taumsamband 0,080,07 0,110,09 0,05 0,080,08 0,230,12 

Yfirlína 0,340,10 0,420,14 0,32 0,390,13 0,000,14 

Samstarf 0,080,07 0,110,09 0,06 0,080,08 0,090,12 

Taugastyrkur 0,010,05 0,010,05 0 0,000,04 0,240,09 

x
2

one - ein mæling (1001)         
x

2
repet - endurteknar mælingar (1162) 

   
Staðalskekkja niðurskrifuð 

    
 

Metnir erfðastuðlar þjálnieiginleikanna breyttust lítið þegar tvíbreytueinstaklingslíkan 

var notað en notuð var ein mæling á hvern hest. Arfgengið hækkaði lítillega vegna 

hærri erfðabreytileika í öllum eiginleikum og lægri umhverfisbreytisleika í 3 

eiginleikum (þjálni, höfuðburð og taugastyrk). Í töflu 8 má sjá yfirlit yfir arfgengi, 

svipfarsfylgni og erfðafylgni. Með tvíbreytueinstaklingslíkani og einni mælingu á 

hvern hest var arfengið á milli 0,05 og 0,34. Eins og áður var arfgengið hæst fyrir 

yfirlínu og lægst fyrir taugastyrk.  

Erfðafylgni innan þjálnieiginleikanna var á bilinu 0,72-1,00 en allmargir eiginleikar 

höfðu erfðafylgni 1,00 við aðra eiginleikana. Veikust var metin erfðafylgni 
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taumsambands við höfuðburð. Svipfarsfylgni innan þjálnieiginleikanna var á bilinu 

0,38-0,83.  

Tafla 8. Svipfarsfylgni ofan við skálínu, meðaltalsarfgengi á skálínu og 

erfðafylgni undir skálínu. Reiknað með tvíbreytueinstaklingslíkani og einni 

mælingu á hest. 

Eiginleiki 1. 2.  3. 4. 5. 6. 

1. Heildareinkunn 0.14 0.63 0.70 0.71 0.83 0.77 

2. Höfuðburður 0.890.12 0.12 0.54 0.55 0.48 0.38 

3. Taumsamband 0.760.23 0.720.27 0.08 0.64 0.53 0.50 

4. Yfirlína 1.000.07 0.970.09 1.000.12 0.34 0.58 0.53 

5. Samstarf 1.000.09 1.000.28 0.800.30 1.000.16 0.09 0.72 

6. Taugastyrkur 0.950.31 1.000.51 1.000.53 1.000.21 1.000.43 0.05 

Staðalskekkja niðurskrifuð 

 

Við útreikninga á erfðafylgni þjálnieiginleikanna við valda kynbótaeiginleika var 

notað tvíbreytueinstaklingslíkan. Í töflu 9 má sjá erfðafylgni þjálnieiginleikanna við 

valda kynbótaeiginleika auk arfgengis þeirra. 

Tafla 9. Erfðafylgni þjálnieiginleikanna við valda kynbótaeiginleika. Reiknað 

með tvíbreytueinstaklingslíkani og einni mælingu á hest.    

  h
2
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Aðaleinkunn 0,23 0,060,36 0,580,28 0,420,41 0,630,18 -0,110,43 0,290,96 

Hæfileikar 0,27 0,330,30 0,620,25 0,780,37 0,780,14 0,160,38 0,680,92 

Vilji og geðslag 0,24 0,950,10 0,890,16 1,000,23 0,980,07 0,890,15 1,000,52 

Fegurð í reið 0,41 1,000,13 1,000,10 1,000,15 0,980,07 1,000,25 1,000,35 

Tölt 0,35 1,000,13 1,000,15 0,920,23 0,920,08 * 1,000,42 

Skeið 0,74 -0,940,25 -0,530,25 -0,660,27 -0,280,17 -0,940,33 -1,000,79 

Skeið ≥ 5,5 0,16 -0,420,57 -0,440,57 0,010,49 0,090,32 -0,200,64 -1,003,00 

Brokk 0,45 0,870,19 0,730,19 0,990,36 0,660,14 0,840,27 1,000,71 

Stökk 0,63 0,950,17 0,680,22 0,940,23 0,600,14 0,770,29 1,000,40 

Sköpulag 0,26 -0,420,28 0,010,32 -0,380,33 -0,170,24 -0,500,32 -0,430,56 

Háls, h. og b. 0,19 -0,390,34 -0,360,34 -0,580,38 -0,380,27 -0,560,38 -0,690,56 

Bak og lend 0,21 0,110,35 0,050,36 0,430,46 0,060,26 0,040,41 -0,131,00 

Samræmi 0,18 0,560,33 0,260,37 0,090,43 0,100,28 0,820,34 0,960,81 

Staðalskekkja niðurskrifuð 

Háls, h. og b. = háls, herðar og bógar 

*Ekki náðist samhverfa á milli eiginleika 

1. Heildareinkunn 4. Yfirlína 

2. Höfuðburður  5. Samstarf 

3. Taumsamband 6. Taugastyrkur 
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Erfðafylgni hæfileikaeiginleikanna, að frátöldu skeiði og skeið ≥ 5,5, við 

þjálnieiginleikana var jákvæð í öllum tilvikum og á bilinu  0,33-1,00. Erfðafylgni 

skeiðs við þjálnieiginleikana var neikvæð í öllum eiginleikunum og á bilinu -1,00 til -

0,28. Skeið ≥ 5,5 hafði aðeins hærri erfðafylgni við þjálnieiginleikana en fylgnin var á 

bilinu -1,00-0,09. Fegurð í reið hafði mestu erfðafylgnina við þjálnieiginleikana, tölt 

hafði næst hæstu fylgnina og vilji og geðslag þriðju hæstu fylgnina. Erfðafylgni  

sköpulagseiginleikanna við þjálnieiginleikana var almennt lægri. Heildareinkunn 

sköpulags hafði neikvæða fylgni við alla þjálnieiginleikana nema taumsamband þar 

sem fylgnin var 0,01. 

Staðalskekkjan í þessum útreikningum var á bilinu 0,07-0,96, sé skekkjan við fylgni 

skeiðs ≥ 5,5 við taugastyrk ekki meðtalin. Há staðalskekkja gefur til kynna að 

eiginlegt gildi eiginleikanna (metilsins) sé á víðu sviði. Arfgengi 

kynbótaeiginleikanna var á bilinu 0,18-0,74. Hæst fyrir skeið en lægst fyrir samræmi.  
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4. Umræður 
Þjálni var metin sem sér eiginleiki í fyrsta skipti hjá íslensku kynbótahrossum sumarið 

2014. Þjálni er eftirsóttur eiginleiki hjá öllum hestum og hefur mikil áhrif á yfirbragð 

og framgöngu hesta. Tilgangur þjálnimatsins var að leggja drög að bættu mati á 

eiginleikanum vilja og geðslagi. 

4.1 Lýsandi tölfræði 

Kynbótaeinkunnir ársins 2014 véku ekki marktækt frá einkunnum áranna 2010-2013. 

Því má ætla að þjálnimatið hafi ekki orðið fyrir sérstökum áhrifum vegna árferðis. 

Meðaleinkunnir ársins 2014 voru þó ögn hærri heldur en áranna 2010-2013. 

Eiginleikarnir taugastyrkur og samstarf voru með hæstu meðaleinkunnir 

þjálnieiginleikanna. Þau meðaltöl gefa til kynna að hrossin sem komu til dóms hafi 

almennt verið yfirveguð, kjörkuð og nokkuð fús að gera það sem knapinn bað um. 

Líklegt er að hross sem svara ábendingum illa eða eru líkleg til að sýna mikinn 

mótþróa eða ofríki séu síður sýnd í kynbótadómi eða þau sýnd þegar þau eru orðin 

eldri og meira tamin. 

Meðaleinkunnir fyrir eiginleikana höfuðburð og taumsamband voru lægri en 

einkunnir taugastyrks og samstarfs. Stór hluti sýndra kynbótahrossa eru ung hross sem 

eru ekki fullmótuð sem getur haft mikil áhrif á þessa eiginleika. Yngstu hrossin sem 

eru minna tamin eru síður komin í fullt taumsamband sem getur haft áhrif á að það 

sýnist stífara og/eða höfuðburðurinn óstöðugari en hjá hrossum sem eru orðin sterkari 

og meira þjálfuð. 

Meðaltal einkunna fyrir yfirlínu var lægst allra eiginleikanna. Það bendir til þess að 

mörg hrossanna hafi ekki gengið nægjanlega mjúklega í gegnum sig heldur hafi 

yfirlínan verið styttri og bolhreyfingar frekar stirðari en æskilegra þætti. Viðbrögð 

lítið taminna hrossa geta verið á þann veg að þyngd knapans og taumsamband stytti 

yfirlínuna. Misjafnt er hve langan tíma tekur að leiðrétta þau og kenna þeim að beita 

sér rétt (Karl, 2012). 



17 

 

4.2 Mat á erfðastuðlum 

Almennt voru niðurstöður á mati erfðastuðla nánast þær sömu hvort sem notað var 

einbreytu- eða tvíbreytueinstaklingslíkan. Enn fremur virtist ekki skipta máli hvort 

endurteknar mælingar eða ein mæling á hest voru notaðar við matið. 

Erfðastuðlar innan þjálnieiginleikanna 

Arfgengi þjálnieiginleikanna var á bilinu 0,05-0,34. Taugastyrkur hafði hæstu 

meðaleinkunnina í þjálnimatinu en lægsta arfgengið. Umhverfisáhrif sem ekki er 

leiðrétt fyrir hafa áhrif á metna erfðastuðla t.d. sýnandi, þjálfari og þjálfunarstig. 

Svipað á við um eiginleikann samstarf. Samstarf hafði næst hæstu meðaleinkunnina 

og arfgengið 0,09. Hross sem koma til dóms svara ábendingum knapans án mikilla 

vandræða. Arfgengi höfuðburðar var aðeins hærra en arfgengi taumsambands. 

Umhverfisáhrif virðast því hafa heldur meiri áhrif á taumsamband en höfuðburð. 

Yfirlína hafði hæsta arfgengið af þjálnieiginleikunum, 0,34 sem er frekar hátt arfgengi 

fyrir huglægt metinn eiginleika. Hægt er að þjálfa hest þannig að yfirlína hans styrkist 

en hestur með náttúrulega mjúka yfirlínu hefur alltaf forskot á vel þjálfaðan minna 

mjúkan hest.  

Svipfarsfylgni innan eiginleikanna var á bilinu 0,38-0,83. Þjálnieiginleikarnir höfðu 

almennt sterka svipfarsfylgni við heildareinkunn en það er ekki óeðlilegt þar sem 

tekið var tillit til allra þjálnieiginleikanna við mat á heildareinkunn. Svipfarsfylgni 

samstarfs við heildareinkunn gaf sterkustu svipfarsfylgnina. Það gefur til kynna að ef 

gripur fékk háa einkunn fyrir samstarf var hann líklegur að fá háa einkunn fyrir 

heildareinkunn. Svipfarsfylgni samstarfs við taugastyrk var nokkuð há (0,72) enda 

mjög tengdir eiginleikar. 

Erfðafylgni innan eiginleikanna var í flestum tilfellum mjög há. Erfðafylgni 

höfuðburðar við taumsamband gaf lægstu erfðafylgnina (0,72). Yfirlína hafði 

sterkustu erfðafylgnina við hina þjálnieiginleikana. Yfirlína hafði 100% erfðafylgni 

við alla eiginleikana nema við höfuðburð. Það er merkilegt í ljósi þess að hestur sem 

hefur mjúka og sterka yfirlínu ætti að eiga auðvelt með að vera í góðum höfuðburði. 

Hins vegar verður að benda á að staðalskekkjan í þessum niðurstöðum var mjög há og 

gildi metlanna því á víðu sviði en há staðalskekkja getur skýrtst m.a. af smæð 

gagnasafnsins. 
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Erfðafylgni þjálnieiginleikanna við valda kynbótaeiginleika 

Erfðafylgni hæfileikaeinkunnar við þjálnieiginleikana var jákvæð í öllum tilfellum 

(0,16-0,78). Lægst við eiginleikann samstarf og hæst við taumsamband og yfirlínu. 

Þessar niðurstöður gefa til kynna að hross með mjúka yfirlínu og í léttu og leikandi 

taumsambandi eru líklegri til að hljóta háa meðaleinkunn hæfileika. Erfðafylgni 

eiginleikans vilja og geðslags við þjálnieiginleikana var sterk (0,89-1,00) og því má 

ætla að þjál hross séu að jafnaði viljug og geðgóð. Sterkasta fylgnin var við 

taumsamband og taugastyrk en veikasta fylgnin var við höfuðburð og samstarf. 

Erfðafylgni þjálnieiginleikanna var sterkari við eiginleikann fegurð í reið heldur en 

vilja og geðslag. Þjálnieiginleikarnir virðast hafa mikil áhrif á yfirbragð og framgöngu 

hestsins, eiginleiki sem endurspeglar fegurð hestsins í reið. Eiginleikinn skeið (þar 

sem allar einkunnir eru teknir með) hafði mjög lága erfðafylgni við alla 

þjálnieiginleikana. Þegar aðeins voru teknar skeiðeinkunnir sem voru  ≥ 5,5 hækkaði 

erfðafylgnin við þjálnieiginleikana aðeins, miðað við eiginleikann skeið. Eiginleikinn 

skeið ≥ 5,5, hafði neikvæða erfðafylgni við alla eiginleikana nema taumsamband 

(0,01). Það gefur okkur til kynna að hross með mikla skeiðgetu eru líklegri til að vera 

óþjál og minna yfirveguð. Þessi neikvæða erfðafylgni þjálnieiginleikanna við skeið 

hefur áhrif á fylgnina við hæfileika- og aðaleinkunn. Taugastyrkur hafði 100% 

erfðafylgni við alla hæfileikaeiginleikana nema skeið. Það gefur til kynna að hross 

með góðar gangtegundir eru að jafnaði mjög taugastyrk. Í þessu samhengi hefði verið 

áhugavert að meta tengsl þjálnieiginleika við aðaleinkunn klárhrossa en hvorki það 

var metið né heldur hlutdeild klárhrossa af þeim hrossum sem sýnd voru árið 2014 í 

kynbótadómum. Hvort tveggja hefði getað varpað skýrara ljósi á niðurstöður 

verkefnisins hvað tengsl eiginleikanna varðar, sérstaklega í ljósi þess hversu lítið 

gagnasafnið var og þar af leiðandi áreiðanleiki niðurstaða metinna gilda. 

Erfðafylgni meðaleinkunnar sköpulags við þjálnieiginleikana var neikvæð í öllum 

tilvikum nema við höfuðburð (0,01) þar sem engin erfðafylgni fannst. Skýringin á 

þessu gæti verið sú að meðaleinkunn sköpulags tekur til þátta eins og t.d. fótagerðar 

og hófa sem hafa lítil áhrif á heildarmynd og framgöngu hestsins. Eiginleikinn háls, 

herðar og bógar höfðu neikvæða erfðafylgni við alla þjálnieiginleikana, meira að segja 

höfuðburð (-0,36). Góður háls, skásettir bógar og háar herðar ættu að stuðla að góðri 

einkunn fyrir höfuðburð. Hugsanleg skýring gæti verið að t.d. hross með langan háls 

þurfi meiri tíma til að forma sig og vera í fallegum höfuðburði. Þessi neikvæða 
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erfðafylgni þjálnieiginleikanna sköpulagseinkunn hefur óbeint áhrif á erfðafylgni við 

aðaleinkunn.  

Erfðafylgni aðaleinkunnar við þjálnieiginleikana var jákvæð í öllum tilfellum nema 

við samstarf sem gefur til kynna að hross með háar aðaleinkunnir eru síður líkleg að 

vera fús og gera knapa sínum til hæfis. 

Arfgengi völdu kynbótaeiginleikanna 

Arfgengi völdu kynbótaeiginleikanna var talsvert frábrugðið fyrri rannsóknum. 

Sérstaklega arfgengi skeiðs ≥ 5,5; stökks; háls, herða og bóga og samræmis. Árið 

2010 var arfgengi skeiðs ≥ 5,5 reiknað 0,34 samanborið við 0,16 í þessari rannsókn. 

Arfgengi sköpulagseiginleikanna var enn fremur almennt hærra úr fyrri rannsóknum 

miðað við þessa. Til að mynda var arfgengi háls, herða og bóga reiknað 0,39 árið 

2010 en í þessari rannsókn var þa 0,19 (Albertsdóttir, Eriksson, Näsholm, Strandberg 

& Árnason, 2008). Þar sem munurinn á arfgenginu er mestur eru fyrri rannsóknir með 

hærra arfgengi. Þetta gefur til kynna að endurgera þurfi rannsóknina þegar frekari 

gögn liggja fyrir. 
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5. Ályktanir 
Dreifing einkunna innan þjálnieiginleikanna og metnir erfðastuðlar gefa til kynna að 

þjálnimatið hafi tekist. Niðurstöður sýna að þjálnimatið er mjög líkt og mat á vilja og 

geðslagi. Tilgangur þjálnimatsins er að bæta mat á vilja og geðslag með þeim hætti að 

þjál, mjúk og yfirveguð hross hljóti oftar hærri einkunnir. Auðvitað eiga þessi hross 

að sýna full afköst á gangi til að hljóta hæstu einkunnir en vert væri að gera meira úr 

virði eiginleikans þjálni og þar af leiðandi á þróun þjálnimatsins og söfnun slíkra 

upplýsinga fullt rétt á sér. 

Möguleg þróun þjálnimatsins væri að taka út eiginleikana samstarf og taumsamband. 

Samstarf hafði 100% erfðafylgni við taugastyrk og svipfarsfylgnin á milli 

eiginleikanna var 0,72. Líklegt er að mat á taugastyrki veiti jafnmiklar og jafnvel 

mikilvægari upplýsingar en einkunn fyrir samstarf (þrátt fyrir hærra arfgengi á 

samstarfi). Þá getur mat á taumsambandi t.d. vegna mismunandi beislabúnaðar og 

breytileika í góðu taumsambandi gert dómurum erfitt fyrir miðað við núverandi 

fyrirkomulag að meta þennan eiginleika. Einkunn yfirlínu ætti að gefa góðar 

upplýsingar um eiginleika hrossa bæði hvað þetta varðar auk annarra þátta er mat á 

yfirlínu er ætlað að svara. Yfirlína hafði hátt metið arfgengi (0,34) svo auðvelt virðist 

að meta þennan eiginleika. Nokkur breytileiki finnst og því möguleiki á að bæta 

yfirlínu með kynbótum. 

Það væri áhugavert að rannsaka frekar stærra gagnasafn þar sem tillit væri tekið til 

lýsingu eiginleikanna sem gefin er með stöðluðum krossum við kynbótasýningar. 

Þannig væri hægt að finna skýringar á sumum gildum. 

Þær hugmyndir sem hafa komið fram um hvernig bæta megi mat á eiginleikanum vilja 

og geðslagi hafa allar sína kosti og galla. Hugsanlegt væri að útfæra sýningar þannig 

að dómarar gætu enn betur metið þennan eiginleika ásamt þjálni sýndra hrossa. 

Líklegast þyrfti ekki að gera miklar breytingar til að fá betra mat. Lítil útfærsla líkt og 

að geta sýnt slakan taum á fleiri en einni gangtegund gæti bætt talsverðu við. Enn 

frekari áhersla á slíka þjálni gæti verið á þann veg að til að hross gæti hlotið 

hámarkseinkunn (9,0-10,0) fyrir vilja og geðslag þyrfti knapi þess að geta sýnt hrossið 

við slakan taum á einni eða fleiri gangtegundum. Til þess að hestur geti þetta þarf 

hann að vera þjáll og taugasterkur. Ef hann er í eðlisgóðum höfuðburði og með mjúka 

yfirlínu þá ætti hann enn fremur að viðhalda glæsileika sínum við slíka útfærslu. 
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8. Viðauki 

Þjálni – Gagnasöfnun sumarið 2014.         Dags. Holl nr.:________ 
 

 Fæð.nr.:____________________________________________ 

 

Þjálni: 
Eiginleiki  1 2 3 4 5 6 7  

Höfuðburður Óstöðugur        Stöðugur  

Taumsamband Stíft/þungt        Létt/mjúkt 

Yfirlína Stíf        Mjúk 

Samstarf 

Mótþrói 

Frekja 

Ofríki 

       

Fús/ Léttleiki 

Taugastyrkur 

Spenna 

Taugaveiklun 

Sjónhræðsla 

       Yfirvegun 

Einurð 

Kjarkur 

 

Heildareinkunn fyrir þjálni (1 – 7): _________________ 
 

 

 

 


