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Yfirlýsing höfundar 

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. 

 
 

________________________________ 
Guðrún Pálína Jónsdóttir 
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Ágrip  

Á kynbótasýningum fyrir íslensk kynbótahross er lagt mat á átta eiginleika í sköpulagi 

hrossanna og sjö eiginleika hæfileika. Áður en hrossin fara í sköpulagsdóm eru þau 

mæld og tekin eru 11 skrokkmál á stóðhestum og sjö á hryssum. Markmið þessarar 

rannsóknar var að meta samhengi skrokkmála og dóma á sköpulagi íslenskra 

kynbótahrossa og kanna hvort og þá hversu mikið þessi skrokkmál hafa áhrif á dóma 

á sköpulagi.  

Gögnin voru fengin úr WorldFeng, upprunaættbók íslenska hestsins og innihéldu 

alla dóma á kynbótahrossum á Íslandi frá árinu 2000 til ársins 2015 (alls 11.392 

dómar). Tölfræðiforritið SAS var notað við úrvinnslu gagna. Grunnlýsing á 

gögnunum var tekin saman og fervikagreining var framkvæmd til að meta samhengi á 

milli skrokkmála og sköpulagsdóma. Samhengi skrokkmálanna við aðaleinkunn 

sköpulags var skoðað, auk breyta sem voru reiknuð út frá skrokkmálunum. Samhengi 

á milli ákveðinna skrokkmála og reiknaðra skrokkmála við eiginleikana háls, herðar 

og bóga, bak og lend og samræmi var einnig skoðað.  

Helstu niðurstöður voru að hefðbundin skrokkmál og reiknuð skrokkmál höfðu 

marktæk áhrif á aðaleinkunn fyrir sköpulag. Þau mál voru: Hæð á herðar, Hæð á bak, 

Hæð á lend, Brjóstdýpt, Bollengd, Breidd um mjaðmarhorn, Breidd um 

lærleggstoppa, Breidd framleggs, Ummál framhnés og Ummál framleggs, Herðahæð, 

Framhæð, Legglengd, Hlutfall á hæð á herðar og lengd, Munar á lengd og hæð á 

herðum, Munar á lengd og hæð á lend og Form lendar. Breyturnar Legglengd, Hæð á 

herðar og Framhæð skýrðu stærsta hluta af heildarbreytileika aðaleinkunnar fyrir 

sköpulag. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að breytan Herðahæða hafði marktæk áhrif 

á háls, herðar og bóga. Eins höfðu Baklína og Form lendar marktæk áhrif á 

eiginleikann bak og lend. Að lokum sýndu niðurstöður að Hæð á herðar, Legglengd, 

Framhæð og Brjóstdýpt höfðu marktæk áhrif á samræmi. Legglengd skýrði þar 

stærstan hluta af heildarbreytileika í einkunnum. 

Þessar niðurstöður sýna fram á hvernig ákveðnar stærðir og hlutföll í sköpulagi 

íslenska hestsins hafa áhrif á einkunnagjöf fyrir eiginleika sköpulagsins. Þær hjálpa til 

við að þróa á hvern hátt skrokkmálin eru nýtt við sköpulagsdóma og geta leitt til 

markvissari notkunar á þeim.  

 

Lykilorð: Kynbótadómar, sköpulag, skrokkmál. 
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Þakkir 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Þorvaldi Kristjánssyni fyrir að veita gögn, 

upplýsingar og aðstoð. Einnig vil ég þakka samstarfsfólki mínu í Fjölskyldu- og 

húsdýragarðinum fyrir að veita svigrúm til að vinna í rannsókninni samhliða vinnu. 

Foreldrar mínir, Sólveig Jakobsdóttir og Jón Jóhannes Jónsson hafa aðstoðað mig við 

skrif og eiga þakkir skilið. Þau hafa lesið yfir texta og farið yfir tölfræði í 

rannsókninni. Ég vil einnig þakka Erlu Guðnýju Gylfadóttur sem veitti innsýn á 

efninu og las yfir ritgerðina. Að lokum vil ég þakka eiginmanni mínum, Óla Jóhanni 

Níelssyni fyrir að veita stuðning til að vinna í verkefninu.  
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Inngangur 

Íslenski hesturinn 

Íslenska hestakynið er eitt elsta og hreinræktaðasta kyn í heiminum (Gunnfríður Elín 

Hreiðarsdóttir og Jón Hallsteinn Hallsson, 2007). Rannsóknir hafa gefið til kynna að 

hesturinn sé skyldastur Hjaltlandseyjahestinum, en er einnig skyldur mongólska 

reiðhestinum (Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 2004; Páll Hersteinsson, 

2004) og norður-norska hestinum (Nordlandshest/Lynghest) (Páll Hersteinsson, 

2004). Heimildum ber reyndar ekki saman varðandi skyldleika íslenska hestsins við 

norður-norska hestinn þar sem erfðarannsóknir benda til minni skyldleika en áður var 

talið (Ingimar Sveinsson, 2010). Rannsóknir hafa einnig sýnt að hann sé þar að auki 

skyldur öðrum smáhestakynjum frá Noregi, en þar má nefna Dalahestinn og 

Fjarðarhestinn (Fjord horse) (Páll Hersteinsson, 2004).  

Íslenski hesturinn kom til landsins með landnámsmönnum (Ingimar Sveinsson, 

2010) og líklegt er að hann hafi verið einangraður frá öðrum kynjum síðan. Mönnum 

sem sigldu til landsins eftir landnám hefur mögulega þótt óráðlegt að nýta 

eftirsóknarvert rými á skipum undir hesta, sér í lagi þar sem á landinu voru ágætir 

hestar fyrir (Páll Hersteinsson, 2004). Rannsóknir á beinum hrossa frá landnámi sýndu 

að meðalhæð á herðar þeirra var um 134,2 sm (með spönn upp á 124–143 sm). 

Mælingar á nútímahestum (frá árinu 1966) sýndu að hæð þeirra á herðar var hins 

vegar á bilinu 127–132 sm (Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 2004; Ingimar 

Sveinsson, 2010). Íslenski hesturinn hefur þó stækkað á seinustu árum, meðalhæð 

hestsins í dag er tæplega 140 sm á herðar (Þorvaldur Kristjánsson, 2014). 

Ræktunarmarkmiðið fyrir íslenska hestsins gefur færi á allmiklum breytileika hvað 

stærð varðar en heppileg stærð er talin vera á bilinu 135−145 sm (Ráðgjafarmiðstöð 

Landbúnaðarins, e.d.b). 

Saga hrossaræktar á Íslandi 

Frá upphafi byggðar á Íslandi hefur hesturinn gegnt mikilvægu hlutverki í lífi og 

menningu þjóðarinnar. Hlutverk hans hefur verið margvíslegt í tímans rás. Áður fyrr 

var hann notaður sem samgöngutæki, en einnig til burðar og dráttar. Með tilkomu bíla 

minnkaði áhugi á hestinum og ræktun hans og eftir síðari heimsstyrjöldina var tvísýnt 

um framtíð íslenska hestsins. Áhugamenn hans víða um landið stofnuðu því 
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hestamannafélög með því markmiði að finna hestinum nýtt hlutverk (Ingimar 

Sveinsson, 2010). Á innan við hundrað árum hefur staða íslenska hestsins því breyst 

og í dag gegnir hann ýmsum hlutverkum (Páll Hersteinsson, 2004) t.d. er hann nýttur 

til útreiða, í ferðalög, í smalamennsku og í keppni (Ingimar Sveinsson, 2010). 

 Líklegt þykir að upphafið á meðvitaðri ræktun íslenska hestins hafi verið við 

landnám. Hins vegar er ekki vitað með vissu hvaða markmið menn höfðu í fyrirrúmi 

við ræktun áður fyrr. Sumir höfðingjar voru þó hrifnir af ákveðnum litum og gætu því 

hafa ræktað þá markvisst. Auk þess sem mögulegt er að kjarkur og styrkur hafi verið í 

fyrrirrúmi við ræktun hrossa því þeir eiginleikar gætu hafa talist góðir við hestaat 

(Kári Arnórsson, 2004). Samkvæmt heimildum fór hrossarækt hnignandi á 

Sturlungaöld og lítið er til af heimildum um skipulagða hrossarækt fram að seinni 

öldum (14.-17. öld). Árið 1788 gaf Ólaf Stephensen stiftamtmaður út ritgerð þar sem 

hann hvatti landsmenn til að hafa skýr ræktunarmarkmið í hrossarækt og bæta 

hrossastofninn. Hins vegar hófust kynbætur á hrossum að ráði ekki fyrr en á 19. öld 

(Ingimar Sveinsson, 2010).  

Samkvæmt heimildum voru fyrstu hrossaræktarsýningarnar haldnar á Grund í 

Eyjafirði og í Reynisstaðarétt í Skagafirði árið 1879. Guðjón Guðmundsson var fyrsti 

ráðunautur Búnaðarfélags Íslands í búfjárrækt (1902–1908) og hann skipulagði fyrstu 

hrossasýninguna á vegum félagsins sem haldin var á Þjórsártúni árið 1906. Theodór 

Arnbjörnsson var hins vegar fyrsti hrossaræktarráðunautur í fullu starfi á vegum 

Búnaðarfélgsins. Theodór færði inn Ættbók Búnaðarfélags Íslands fyrir 

undaneldishross árið 1923 og margar hrossasýningar fóru fram þegar hann starfaði 

fyrir félagið. Kynbótahross voru þá dæmd og flokkuð í 1., 2. og 3. verðlaun. Gunnar 

Bjarnason tók við af Theodóri, en Landsmót hestamanna var fyrst haldið árið 1950 á 

Þingvöllum undir hans leiðsögn. Gunnar útbjó einnig fyrsta tölulega dómkvarðann 

fyrir hross í heiminum. En einkunnir voru þá gefnar fyrir huglæga eiginleika hrossa 

og margfaldaðar við vægisstuðla til að fá lokaeinkunn (Ingimar Sveinsson, 2010; Kári 

Arnórsson, 2004). 

Þorkell Bjarnason var eftirmaður Gunnars og átti þátt í að þróa dómhefðir og 

beitingu dómkvarðans. Kristinn Hugason starfaði ásamt Þorkeli hjá Búnaðarfélaginu 

og varð síðar landsráðunautur í hrossarækt. Hans starf fólst m.a. í upptöku á BLUP 

kynbótamatinu (Best Linear Unbiased Prediction). Kristinn vann í nýjum aðferðum 

við skráningu upplýsinga í tölvukerfinu Feng (síðar Worldsköpulafeng). Þar að auki 

útbjó hann ásamt öðrum samræmdan stigunarkvarða fyrir kynbótadóma (Ingimar 
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Sveinsson, 2010, Kári Arnórsson, 2004). Þorvaldur Árnason gegndi einnig 

lykilhlutverki í að koma BLUP aðferðinni í gagnið hérlendis við mat á kynbótagildi 

hrossa (Ingimar Sveinsson, 2010). 

Ágúst Sigurðsson var ráðunautur í hrossarækt árin 1999–2004. Á meðan að á hans 

starfsferli stóð var eiginleikunum prúðleiki (á fax og tagl) og gangtegundinni fet bætt 

við dómstigann. Einnig stuðlaði hann að því að farið var að gefa einkunnir fyrir hægt 

tölt og hægt stökk. Guðlaugur V. Antonsson var skipaður hrossaræktaráðurnautur árið 

2004 (Ingimar Sveinsson, 2010) og gengdi því embætti til ársins 2012 (Axel Jón 

Fjeldsted, 2013).  

FEIF er alþjóðasamband félaga Íslandshestaeigenda og starfar í 19 löndum (FEIF, 

2014). Árið 2005 var tekið upp sameiginlegt kynbótamat í 11 af þeim löndum og árið 

2009 varð aðgangur að Worldfeng opnaður fyrir öllum félögum í FEIF, sem höfðu 

félagsaðild að hestamannafélögum. Embættið hrossaræktarráðunautur var síðar lagt 

niður þegar leiðbeiningarþjónusta Búnaðarsambandanna og ráðgjafarsvið 

Bændasamtaka Íslands voru sameinuð í eitt fyrirtæki, Ráðgjafarmiðstöð 

Landbúnaðarins (RML) (Axel Jón Fjeldsted, 2013). Í dag eru fjórir starfsmenn sem 

starfa á sviði hrossaræktar fyrir RML. Þorvaldur Kristjánsson er ábyrgðarmaður yfir 

sviði hrossaræktar á Íslandi í dag (Ráðgjafarmiðstöð Landbúnaðarins, e.d.a).  

Ræktunarmarkmið íslenska hestsins 

Núverandi ræktunarmarkmiðum íslenska hestsins samkvæmt Ráðgjafarmiðstöð 

Landbúnaðarins (e.d.d) má skipta annars vegar í almenn ræktunarmarkmið og hins 

vegar í sérstök ræktunarmarkmið. Almenn ræktunarmarkmið felast í heilbrigði, 

frjósemi og endingu, að rækta heilbrigðan hest. Einnig er almennt markmið að 

viðhalda öllum litaafbrigðum innan stofnsins. Breytileiki er í stærð íslenska hestsins, 

en talið er heppilegt eins og áður segir að hestur sé á bilinu 135–145 cm á herðar 

(mælt með stöng). Sérstök ræktunarmarkmið snúa aftur á móti að sköpulagi og 

hæfileikum hestsins. Þau felast í að rækta léttbyggðan, sterkan hest sem hefur 

skrokkmýkt og vöðvastælta byggingu. Sköpulag hesta á auk þess að stuðla að 

ganghæfni og góðum höfuðburði hestins ásamt því að nota viðurkennda 

fagurfræðilega þætti sem viðmið. Við ræktun á hæfileikum eru fjölhæfni, taktur, 

öryggi, vilji, gott geðslag og fegurð í reið í fyrirrúmi. 
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Ræktunarmarkmið fyrir eiginleika sköpulags hjá íslenska hestinum eru mörg. Til 

að hestur hljóti hæstu einkunn (9,5–10) fyrir eiginleikann höfuð þarf höfuð hans að 

vera mjög frítt og fínlegt. Eyrun eiga að auk þess að vera fínleg og þunn, hæfilega 

lokuð og vel sett á höfði hestsins. Augu hans þurfa að vera opin, næm og fjörleg með 

fallega augnaumgjörð. Húðin á höfði hestsins á að vera þunn og fínhærð og kjálkar 

hans þunnir, fremur grunnir með góða gleidd á milli þeirra. Neflína hestsins á að 

lokum að vera bein og nasir hans flenntar (Ráðgjafarmiðstöð Landbúnaðarins, e.d.e). 

Til að hestur hljóti hæstu einkunn (9,5–10) fyrir eiginleikann háls, herðar og bóga, 

þarf háls hans að vera langur, háreistur og mjög fíngerður. Hnakkabeygja þarf að vera 

afburðargóð og hálsinn þarf að greinist fallega frá bol hestsins. Herðar hans þurfa að 

vera háar og fallega lagaðar. Að lokum eiga bógar hestsins að vera skásettir 

(Ráðgjafarmiðstöð Landbúnaðarins, e.d.e). 

Hæsta einkunn (9,5–10) fyrir eiginleikann bak og lend er gefin þeim hrossum sem 

hafa einstaklega góða yfirlínu. Bakið þarf að vera mjúkt, fjaðurmagnað, vöðvað, breitt 

og hæfilega langt. Hrygglína hestsins þarf að auki vera mjúk aftur í krossbein. Lendin 

á hrossinu þarf að vera fallega fyllt, jafnvaxin og hæfilega brött. Vöðvafylling skal 

vera í lærum og þau eiga auk þess að vera löng. Tagl hestsins þarf að lokum að vera 

fallega staðsett (Ráðgjafarmiðstöð Landbúnaðarins, e.d.e). 

Hestur sem fær hæstu einkunn (9,5–10) fyrir eiginleikann samræmi þarf að hafa 

glæsilega heildarmynd. Einnig þarf hann að hafa góða lofthæð og léttan bol. Bolur 

hans skal þar að auki vera langur og sívalur. Hesturinn verður að lokum að vera 

framhár og réttur í hlutföllum (Ráðgjafarmiðstöð Landbúnaðarins, e.d.e). 

Hestur sem hlýtur hæstu einkunn (9,5–10) fyrir fótagerð þarf að hafa þurrar og 

sterklegar sinar. Auk þess sem góð skil þurfa að vera á milli leggja og sina. Lagt er 

áheyrslu á góða fótstöðu og kjúkur og traustlega liði (Ráðgjafarmiðstöð 

Landbúnaðarins, e.d.e). 

Réttleiki þarf að vera framúrskarandi svo að hestur fái einkunn á bilinu 9,5–10 fyrir 

eiginleikann. Framfætur hans þurfa að vera alveg réttir og gleidd á milli fram- og 

afturfóta hæfileg. Afturfætur hestsins mega aftur á móti vera aðeins útskeifir 

(Ráðgjafarmiðstöð Landbúnaðarins, e.d.e). 

Til að hestur fái hæstu einkunn (9,5−10) fyrir eiginleikann hófa, þurfa hófar hans 

að vera mjög djúpir. Hófbotninn þarf að vera hvelfdur og hófarnir fallegir, efnisþéttir, 
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vel lagaðir og kúptir. Helst eiga þeir að vera einlitir og dökkir. Hóftunga hestsins á að 

vera mikil og hælstoðir góðar (Ráðgjafarmiðstöð Landbúnaðarins, e.d.e). 

Einstakur prúðleiki einkennir hest sem hefur hlotið hæstu einkunn (9,5−10) fyrir 

prúðleika á fax og tagl. Fax þarf að vera þykkt og sítt og hesturinn þarf þar að auki 

hafa mikinn ennistopp (Ráðgjafarmiðstöð Landbúnaðarins, e.d.e). 

Dómsatriði og vægi þeirra 

Í dómsstiganum frá árinu 1950 voru aðeins þrír eiginleikar metnir fyrir byggingu, en 

sjö fyrir hæfileika. Byggingareiginleikarnir voru: yfirsvipur, samræmi og fætur, en 

eiginleikar hæfileika voru: fet, tölt, brokk, skeið, stökk, vilji og geðslag. Einnig var 

gefin einkunn fyrir hraða á öllum gangtegundum fyrir utan á feti. Ýmsar breytingar 

hafa verið gerðar á skalanum síðan, en eiginleikanum yfirsvip hefur verið skipt niður í 

eiginleikana; höfuð, háls, herðar og bógar og bak og lend. Eiginleikanum fætur hefur 

einnig verið skipt í; fótagerð, réttleika og hófa. Einkunnir fyrir prúðleika (á fax og 

tagl) eru þar að auki gefnar og nú er ein einkunn gefin fyrir vilja og geðslag. Sérstakar 

einkunnir eru auk þess gefnar fyrir hægt tölt og hægt stökk (Ingimar Sveinsson, 2010; 

Kári Arnórsson, 2004). 

Í tímans rás hefur vægi einstakra eiginleika breyst. Seinasta breyting dómsstigans 

var gerð árið 2010, en þá var vægi fyrir skeið og fet aukið, en lækkað fyrir vilja og 

geðslag. Í upphafi var 40% vægi á sköpulaginu og 60% vægi á hæfileikum í 

aðaleinkunn, en á árunum 1961–1999 var jafnt vægi á sköpulagi og hæfileikum. Því 

var hins vegar breytt aftur árið 2000 (Ingimar Sveinsson, 2010). Í töflu 1 má sjá þá 

eiginleika sem metnir eru í kynbótadómi í dag og vægi þeirra. Eiginleikum er skipt í 

tvo flokka, annars vegar í sköpulag (sem gildir þá 40%) og hins vegar í 

reiðhestshæfileika sem gilda 60%. (Ráðgjafarmiðstöð Landbúnaðarins, e.d.d). 

Einkunn er gefin frá fimm og upp í tíu fyrir hvern eiginleika (Ingimar Sveinsson, 

2010; Ráðgjafarmiðstöð Landbúnaðarins, e.d.e). 
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Tafla 1. Vægi einstakra eiginleika sem metnir eru í kynbótadómi (Ráðgjafarmiðstöð Landbúnaðarins, 
e.d.d.) 

 

Mat á kynbótahrossum erlendis 

Mat á kynbótahrossum erlendis er misjafnt eftir hestakynjum og löndum (FjHI, e.d.; 

Sport Horse Breeding of Great Britain, e.d.; University of Kentucky, e.d.). 

Tvennskonar sýningar eru til staðar við að leggja mat á Fjarðarhestinn. Annars vegar 

er hesturinn teymdur á feti á litlum þríhyrndum velli og síðan á brokki á stærri velli og 

að lokum er honum stillt upp svo hægt sé að meta byggingu hans. Hin aðferðin felst 

hins vegar í að sýna hestinn á beinni braut, en þá er honum stillt upp í upphafi og 

bygging hans metin. Síðan er hann teymdur eftir beinu brautinni á feti og brokki 

(FjHI, e.d.). 

Við mat á Fjarðarhestinum eru einkunnir gefnar á skalanum núll (mjög lélegt) og 

upp í tíu (mjög gott). Fjöldi metinna eiginleika er misjafn eftir löndum. Í Noregi, 

Hollandi og Svíþjóð eru tíu eiginleikar metnir, sex byggingareiginleikar; tegund, 

höfuð og háls, herðar og bógar, líkami/bak og lend, framfótarleggir og afturfótaleggir. 

Fjórir eiginleikar hæfileika eru síðan metnir, en þeir eru; fet, brokk, stökk og 

yfirsvipur. Aftur á móti í Bandaríkjunum og í Danmörku eru fimm eiginleikar metnir, 

sem eru; tegund, sköpulag og vöðvar, bein, hreyfingar og yfirsvipur (FjHI, e.d.). 

Á Bretlandi er félag sem framkvæmir kynbótasýningar á keppnishrossum sem 

nefnist Sport Horse Breeding of Great Britain. Framkvæmd kynbótasýninga á 

hryssum hjá félaginu fer þannig fram að þrír dómarar sjá um að dæma hverja hryssu. 

Hryssur eru fyrst látnar standa fyrir framan dómara og þeir gefa einkunn fyrir 

sköpulag. Síðan eru þær teymdar á feti frá dómurum í beinni línu og tilbaka aftur. Að 

því loknu eru slíkt hið sama gert á brokki svo að dómarar geti gefið einkunn fyrir 

réttleika fóta. Að lokum er hryssan annaðhvort látin hlaupa laus á opnu svæði eða inni 

í reiðhöll, eða hún sýnd undir knapa (á þann hátt að hæfileikar hryssunnar njóti sín 
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sem best). Hryssurnar hljóta einkunn ef þær klára sýningu eða afkvæmi þeirra hafi 

klárað sýningu. Meðaleinkunn er síðan reiknuð og hryssan flokkuð eftir einkunn í 

svokallaða stóðhestabók (stud book) (Sport Horse Breeding of Great Britain, e.d.). 

Háskólinn í Kentucky í Bandaríkjunum hefur gefið út handbók til viðmiðunar á 

kynbótasýningum fyrir ýmis hrossakyn þar í landi. Samkvæmt henni eiga einkunnir 

að vera gefnar á skalanum 0 (mjög lélegt) og upp í 100 (mjög gott), þar sem 70 er 

einkunn fyrir meðalhest. Sýndar eru fimiæfingar og mismunandi reiðmennska til að 

meta hæfileika hjá hrossunum. Hægt er að fá refsistig eða aukastig fyrir frammistöðu 

þegar verið er að hæfileikadæma, en þau stig eru á skalanum -1½ og upp í +1½. 

Eiginleikar sköpulags sem dæmdir eru samkvæmt handbókinni eru hins vegar; 

almennt útlit, jafnvægi, höfuð og háls, bygging, skreflengd, hversu vöðvaður 

hesturinn er og einkenni fyrir gæði, hestakyn og kyn (University of Kentucky, e.d.). 

Framkvæmd mælinga og dóma á íslenskum kynbótahrossum  

Kynbótadómar fyrir íslenska hestinn fara fram á þann hátt að byrjað er á að dæma 

sköpulag hrossa (skrokkmál tekin og einkunnir gefnar) og síðan reiðhestshæfileika 

þeirra (tölt, brokk, skeið, stökk, vilji og geðslag, fegurð í reið og fet). Dómar á 

sköpulagi fara almennt fram innandyra (í reiðhöll) ef aðstaða er fyrir hendi. En 

reiðhestshæfileikar eru almennt dæmdir utandyra á 250 m langri beinni braut. Þegar 

búið er að dæma hrossin fer fram sérstök yfirlitssýning þar sem öll hross sem búið er 

að hæfileikadæma eiga rétt á þátttöku. Á þeirri sýningu geta hross eingöngu hækkað í 

dómi, en ekki lækkað (Ráðgjafarmiðstöð Landbúnaðarins, e.d.c). 

Á stóðhestum eru 11 skrokkmál tekin og sjö á hryssum (Ráðgjafarmiðstöð 

Landbúnaðarins, e.d.b). Þær mælingarnar eru meðal annars gerðar til að skoða hvernig 

stærð hrossa og hlutföll í byggingu þeirra þróast yfir lengri tíma. Skrokkmálin eru auk 

þess notuð að einhverju leyti þegar sköpulag hests er metið (Þorvaldur Kristjánsson, 

munnleg heimild 19. september 2015). Mælingar á stóðhestum eru framkvæmdar með 

stangarmáli, bogmáli, skíðmáli og bandmáli. Hæð á hæstar herðar, á lægsta punkt í 

baki og á hæsta hluta lendar er mælt með stangarmáli. Einnig er það notað til að mæla 

brjóstdýpt (mæld frá hæsta hluta herðakambs á bringubeinið aftan við armlegg) og 

bollengd (mæld frá boghnútu aftur á aftasta punkt vöðva, aftan við setbeinið). Bogmál 

er notað til að mæla brjóstbreidd um bóghnútur, breidd um mjaðmarhorn og breidd 

um lærleggstoppa. Breidd á framfótarlegg undir framhné er mælt með skíðmáli og 
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ummál framhnés og framfótarleggs með bandmáli. Mynd 1 gefur yfirlit yfir þessar 

mælingar.  

Hryssur skulu hins vegar vera mældar á eftirfarandi hátt: hæð á hæstar herðar og 

lend, brjóstdýpt og lengd, ummál um framhné og ummál um framfótarlegg. Mæla skal 

að lokum hófalengd með skíðmáli á öllum hrossum. Vinstri fram og afturhófar skulu 

vera mældir frá hófhvarfi að tá (Ráðgjafarmiðstöð Landbúnaðarins, e.d.b). Árin 2014–

2015 var þó einnig farið að mæla hæð á bak hjá hryssum (Þorvaldur Kristjánsson, 

munnleg heimild 27, september 2015). 

Mynd 1. Mælipunktar við mælingar á íslenskum kynbótahrossum (Ráðgjafarmiðstöð Landbúnaðarins, 
e.d.b) 

 

Erlendar rannnsóknir  

Breytileiki í sköpulagi hjá erlendum hrossakynjum. Rannsókn Weller, Pfau, May og 

Wilson (2006) fólst í að skoða breytileika í sköpulagi veðhlaupahesta. Rannsakendur 

skoðuðu 98 sköpulagsbreytur hjá 108 hestum og lýstu breytileika í byggingu þeirra. 

Athuganir samanstóðu m.a. af mælingum á lengd líkamshluta, horni um liðamót í tví- 

og þrívídd, halla líkamshluta, og ummálum líkamshluta. Munur á vinstri og hægri hlið 
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var einnig skoðaður hjá hrossunum til að skoða hvort hrossin væru ósamhverf 

(asymmetrical). Sköpulagsbreytur tengdust upprunalandi hests, tegund þeirra og þeirri 

vegalengd sem hestarnir hlupu í veðhlaupum (Weller, Pfau, May og Wilson, 2006). 

Niðurstöður sýndu að meirihluti breyta voru normaldreifðar. Marktæk fylgni var 

á milli lengdar- og ummálsmælinga og hæð hesta á herðar. Undirliggjandi mynstur á 

sköpulagsbreytum fundust ekki. Mælingar sýndu að marktækur munur var á milli 

vinstri og hægri hliðar hjá hrossum í um 25% tilfella. Mikill munur var einnig á 

sverleika (girth) og kjálkabreidd (intermandibular width) á milli franskra og írskra 

hrossa. (Weller, Pfau, May og Wilson, 2006).  

Samband sköpulags, frammistöðu og heilsu hrossa. Holmström og Philipsson (1993) 

skoðuðu samband á milli sköpulags, hæfileika (performance) og heilsu fjögurra vetra 

sænskra reiðshrossa (Swedish warmblood riding horses). Rannsakendur skoðuðu 

fylgni á milli sköpulags og eiginleika fyrir hæfileika hjá 195 hrossum. Notast var við 

mælingar á eiginleikum sköpulags og einkunnir fyrir sköpulag hrossanna. Einkunnir 

fyrir gangtegundir og hindranastökk (jumping under saddle) voru notaðar. Auk þess 

sem upplýsingar um heilsufar hrossana, þ.a.m. ástand vöðva, liða og liðbanda voru 

skoðaðar. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að marktæk fylgni var á milli réttleika 

fóta og einkunna fyrir hindranastökk, fet og brokk. Marktæk fylgni var auk þess á 

milli hárra herða og einkunna fyrir hægt stökk. Einnig voru marktæk tengsl á milli 

legglengdar og allra gangtegunda. Lengd lærleggja reyndist vera mikilvægasta 

skrokkmálið, þar sem lengri og framhallandi lærleggur olli því hrossin gengu lengra 

inn undir sig með afturfótunum, sem getur aukið virkni afturfóta og jafnvægi hjá 

hrossum. Þessar niðurstöður gefa til kynna að nákvæmari og fleiri skrokkmál gætu 

bætt hefðbundna dómskala og aukið forspá fyrir hæfileika hjá hrossum.  

Önnur rannsókn var gerð á hollenskum hestum (Dutch warmblood horses). 

Rannsóknin fólst í að meta erfðafylgni byggingar og hæfileika hjá hrossunum. 

Hæfileikar hrossanna voru metnir út frá fimiæfingum og hindranastökki. Niðurstöður 

sýndu að skásettir bógar, lengd hrossa, vöðvar á hálsi, vöðvafylling og lengd og lögun 

á lend höfðu jákvæða meðal erfðafylgni við frammistöðu hesta í hindranastökki 

(Koenen, Veldhuizen, & Brascamp, 1995). 

Arfgengi skrokkmála og einkunna fyrir sköpulag. Schroderus og Ojala (2010) gerðu 

rannsókn á finnskum unghrossum (Finnhorse) og unghrossum af Standardbred kyni 
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sem sýnd höfðu verið á unghrossasýningum. Fjöldi finnskra unghrossa í rannsókninni 

var 5.821 og Standarbred voru 2.570 talsins. Markmið rannsakenda var að skoða 

arfgengi á milli skrokkmála og einkunna fyrir sköpulag. Breytur rannsóknarinnar voru 

hæð á herðar, hæð á lend, sex einkunnir fyrir sköpulag og aðaleinkunn sköpulags. 

Tekið var m.a. tillit til aldurs (1−3 ára), sýningarárs, kyns, og svæðis.  

Niðurstöður leiddu í ljós að arfgengi skrokkmála var mjög hátt hjá báðum hópum 

(0,88–0,90). Arfgengi fyrir eiginleika sköpulags var á bilinu 0,13–0,32 hjá finnska 

hópnum, en á bilinu 0,06–0,47 hjá Standardbred. Hjá báðum tegundum var 

erfðafylgni há á milli tegundar líkamsbyggingar og einkunnar fyrir sköpulag. 

Arfgengi heildareinkunnar reyndist vera 0,32 hjá finnsku hrossunum, en 0,34 hjá þeim 

Standardbred. Jafnframt var fylgni á milli heildareinkunnar fyrir sköpulag og 

mismunandi eiginleika byggingar há (0,35–0,84) hjá finnska hópnum, en á bilinu 

0,31–0,88 hjá Standarbred hópnum. Rannsakendur drógu því þá ályktun að forval 

sem byggir á heildareinkunn sköpulags myndi leiða til úrbóta á ræktun tegundanna. 

Íslenskar rannsóknir 

Arfgengi eiginleika og innbyrðis tengsl. Aðalverkefni Þorvaldar Árnasonar (1975) til 

kandidatsprófs við Bændaskólann á Hvanneyri fólst í að meta arfgengi, breytileika og 

innbyrðis tengsl skrokkmála. Árið 1975 var bygging metin í þrjá yfirflokka, en þeir 

voru yfirsvipur, samræmi og fætur. Hryssur voru mældar einungis með bandmálum á 

þeim tíma. En stóðhestar voru aftur á móti mældir með bandmálum, skíðmálum, 

stangarmálum og bogmálum. Málin voru 13 talsins og skiptust í: bandmál; hæð á 

herðakamb, ummál um brjóst, ummál um framhné og ummál um framfótarlegg, 

skíðmál; hliðarlengd leggja og sina á framfæti; stangarmál: hæð á herðakamb, hæð á 

lægst bak, hæð á lend, boldýpt og lengd og bogmál; breidd um boghnútur, breidd um 

mjaðmarhorn og breidd um lærleggstoppa. 

Niðurstöður sýndu að arfgengi hæðarmála var hátt (0,5−1,0) sérstaklega hjá 

hryssum og geldingum. Arfgengi brjóstmáls var 0,3−0,6 og arfgengi ummáls leggjar 

var 0,4−0,5. Svipfarsfylgni var einnig há á milli skrokkmála. (Þorvaldur Árnason, 

1975).  

Síðar framkvæmdi Þorvaldur Árnason (1979) rannsókn sem fólst í að skoða áhrif 

erfða og umhverfis á eiginleika hjá íslenskum hrossum. Helstu niðurstöður voru að 

hátt arfgengi var hjá skrokkmálum og há svipfars- og erfðafylgni var á milli þeirra. 
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Minni fylgni var hins vegar milli skrokkmála og einkunna sköpulags í kynbótadómi. 

Arfgengi skrokkmála og gangtegundanna (fets, brokks, stökks og tölts), vilja og 

geðslags og fegurðar í reiðar var á bilinu 0,12−0,22. Gangtegundin skeið hafði aftur á 

móti arfgengi upp á 0,5. Svipfarsfylgni var auk þess jákvæð á milli allra eiginleika 

sköpulags. 

Samhengi skrokkmála og einkunna fyrir hæfileika. Þorvaldur Kristjánsson (2014) 

sýndi fram á marktæk tengsl á milli skrokkmála og einkunna fyrir eiginleika hæfileika 

í doktorsritgerð sinni og lagði mat á samband sköpulags og ganghæfni hjá 

kynbótahrossum. Þorvaldur kannaði þá tengsl hefðbundinna skrokkmála og 

nákvæmari mælinga á líkamsbyggingu hrossa og einkunna fyrir hæfileika hrossa sem 

koma í kynbótadóm. Hann skoðaði m.a. mælingar á líkamsbyggingu hrossa með 

þrívíðri myndbandsgreiningu. Niðurstöður sýndu að íslensk hross hafa hækkað á 

síðustu árum, sérstaklega að framan, en orðið hlutfallslega styttri á sama tíma. Einnig 

sýndu þær að algeng frávik frá réttri fótstöðu á borð við kiðfætta eða kýrfætta fótstöðu 

og útskeifa stöðu um kjúkur (á fram- og afturfótum) má finna á hrossum (Þorvaldur 

Kristjánsson, 2014). 

Svipfars- og erfðafylgni var einnig metin á milli skrokkmála hrossa og einkunna 

þeirra fyrir hæfileika í kynbótadómi. Þorvaldur skoðaði hvort hægt væri að nota 

nákvæmar (þrívíddar) líkams mælingar á hrossum til að gera greinarmun á lakari 

hrossum og úrvalshrossum. Niðurstöður leiddu í ljós að grunn skrokkmálin höfðu flest 

marktækt boglínulagað samband við einkunnir hrossa fyrir hæfileika. Þær sýndu auk 

þess að þrívíddarmælingar á líkama hrossa gátu greint á milli úrvalshrossa og lakari 

hrossa. Hlutföll sem notuð eru til að lýsa hæð hesta að framan höfðu þar að auki áhrif 

á allar gangtegundir. Meðal arfgengi var á milli hlutfalla í yfirlínu hjá hrossum (sem 

tengjast hæð á herðum) og aðaleinkunnar fyrir hæfileika. Þessar niðurstöður benda til 

þess að háar herðar, bein baklína, og hátt settur háls hjá hrossum geti haft jákvæð áhrif 

á gagnhæfni hrossa. Ákveðnir sköpulagsþættir geta því stuðlað að góðri ganghæfni og 

ættu því að mögulega að vega meira en aðrir þættir. Þorvaldur dró því þá ályktun að 

hægt væri að bæta mat á sköpulagi hrossa á kynbótasýningum út frá þessum 

niðurstöðum (Þorvaldur Kristjánsson, 2014). 

Samhengi skrokkmála og sköpulagsdóma. Þorvaldur Árnason kannaði samband 

skrokkmála (og reiknaðra skrokkmála) við dóma á sköpulagi í doktorsritgerð sinni 
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sem birt var árið 1984. Í gagnasafni hans voru upplýsingar um íslensk kynbótahross 

frá árunum 1962–1981. Þorvaldur skoðaði annars vegar fylgni svipfars og hinsvegar 

erfðafylgni á milli dæmdra eiginleika og skrokkmála. Niðurstöður sýndu að metin 

erfðafylgni á milli skrokkmála var oftast jákvæð sterk eða mjög sterk. Metin 

erfðafylgni á milli reiknaðra skrokkmála var hins vegar lægri, eða á bilinu 0,25-0,40. 

Einnig kom í ljós að erfðafylgni milli mældra skrokkmála og aðaleinkunnar fyrir 

hæfileika var lítil sem engin. Hins vegar hafa fáar rannsóknir á samhengi skrokkmála 

við sköpulagsdóma verið gerðar síðan Þorvaldur birti ritgerð sína.  

Markmið rannsóknarinnar 

Í ljósi þeirra niðurstaðna sem fram hafa komið væri áhugavert að skoða samhengi 

skrokkmála og sköpulagsdóma nánar. Rannsóknin var gerð með því markmiði að 

meta samhengi skrokkmála og dóma á sköpulagi íslenskra kynbótahrossa. Tilgangur 

hennar var að skoðað hvort og þá hversu mikið þessi skrokkmál hafa áhrif á dóma á 

sköpulagi. Niðurstöður rannsóknarinnar má nýta til kanna hvort tilefni sé til 

endurskoðunar á dómstiga fyrir sköpulag kynbótahrossa. 
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Efni og aðferðir 

Framkvæmd 

Gögn. Gögnin voru allir dómar á íslenskum kynbótahrossum á Íslandi frá árunum 

2000 til 2015. Þau voru fengin úr Worldfeng, upprunaættbók íslenska hestsins 

(www.worldfengur.com). Hrossin voru 11.392 talsins þar af 8.922 hryssur og 2.470 

stóðhestar. Ásamt nafni og uppruna voru fæðingarnúmer hrossa, aldur þeirra og 

sýningarár m.a. tilgreint. Hrossunum var skipt í átta flokka eftir aldri og kyni þar sem 

fjögurra vetra stóðhestar voru í flokki eitt, fimm vetra stóðhestar í flokki tvö, sex vetra 

stóðhestar í flokki þrjú og sjö vetra stóðhestar og eldri voru í flokki fjögur. Í flokki 

fimm voru fjögurra vetra hryssur, í flokki sex voru fimm vetra hryssur, í flokki sjö 

voru sex vetra hryssur og að lokum voru sjö vetra og eldri hryssur í flokki átta.  

Sjá má á töflu 2 breytur í gagnasafninu sem tengjast mælingum á 

kynbótahrossunum sem komu í dóm. Breyturnar voru: Hæð á herðar (M1), Hæð á 

bak (M2), Hæð á lend (M3), Brjóstdýpt (M4), Bollengd (M5), Breidd um brjóst (M6), 

Breidd um mjaðmarhorn (M7), Breidd um lærleggstoppa (M8), Breidd framleggs 

(M9), Ummál framhnés (M10) og Ummál framleggs (M11). Eins og áður hefur komið 

fram eru Breidd um brjóst, Mjaðmarhorn og lærleggstoppa og Breidd framfótar 

einungis mældar hjá stóðhestum.  

Aðrar reiknaðar breytur voru hafðar með í gagnasafninu til að ná fram fyllri 

lýsingu á hrossunum en hefðbundnu málin gáfu til kynna. Þar má nefna mun á hæð og 

herðum og hæð á baki (Herðahæð), mun á hæð á herðum og hæð á lend (Framhæð) 

og mun á hæð og lend og hæð á baki (Baklína). Auk þess voru eftirfarandi breytur 

hafðar með í gagnasafninu: Munur á hæð á herðum og brjóstdýpt (Legglengd), 

Hlutfall hæðar á herðar og lengdar (Hlutfall), Munur á lengd og hæð á herðum (M5–

M1), Munur á lengd og hæð á lend (M5–M3) og Munur á breidd um mjaðmarhorn og 

breidd um lærleggstoppa (Form lendar). Reiknuðu breyturnar voru skoðaðar í 

samhengi við einkunnir fyrir sköpulag þar sem talið er að hæð hrossa að framan geti 

bætt reiðhesthæfileika þeirra (FEIF, 2014). 
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Tafla 2. Breytur í gagnasafni, heiti þeirra og skilgreiningar. 

Heiti breytu í gagnasafni Skilgreining á breytu 
M1 Hæð á herðar 
M2 Hæð á bak 
M3 Hæð á lend 
M4 Brjóstdýpt 
M5 Bollengd; Lengd frá boghnútu til setbeins.  
M6 Breidd um brjóst  
M7 Breidd um mjaðmarhorn 
M8 Breidd um lærleggstoppa 
M9 Breidd framleggs 
M10 Ummál framhnés 
M11 Ummál framleggs 
Herðahæð Munur á hæð á herðar (M1) og hæð á bak (M2) 
Framhæð Munur á hæð á herðar (M1) og hæð á lend (M3) 
Baklína Munur á hæð á lend (M3) og hæð á bak (M2) 
Legglengd Munur á hæð á herðar (M1) og brjóstdýpt (M4) 
Hlutfall Hlutfall hæðar á herðar (M1) og lengdar (M5) 
M5–M1 Munur a lengd (M5) og hæð á herðar (M1) 
M5–M3 Munur á lengd (M5) og hæð á lend (M3) 
Form Lendar Munur á breidd um mjaðmarhorn (M7–M8) og breidd um 

lærleggstoppa 
 
Úrvinnsla gagna. Tölfræðiforritið SAS var notað við úrvinnslu gagna. Lýsandi 

tölfræði var gerð á gagnasafninu og grunn lýsing á skrokkmálum og sköpulagsdómum 

tekin saman til að sýna m.a. meðaltöl og breytileika hjá hrossunum. Fervikagreining 

var framkvæmd til að meta samhengi á milli skrokkmála og sköpulagsdóma, þar sem 

var leiðrétt fyrir föstum hrifum s.s. aldri, kyni og sýningarári. Fervikagreining eða 

dreifigreining (analysis of variance) felur í sér að skoða meðaltalssamband tveggja 

breyta, m.ö.o. hvort marktækt samband sé á meðaltölum tveggja breyta í þýði 

(Sigurlaug María Jónsdóttir, 2003).  

Línuleg tengsl og boglínulaga tengsl voru skoðuð með fervikagreiningu, auk p-

gilda og skýringarhlutfalla. P-gildi gefur til kynna líkur á því að meðaltalssamband sé 

vegna tilviljunar. Þeim mun lægra sem p-gildið er, því minni líkur eru á því að 

munurinn sé vegna tilviljunar (Orri Smárason, 2003). Hér var gerður greinarmunur á 

p-gildum, en miðað var við marktæka niðurstöðu þar sem p-gildi voru lægri en (p < 

0,05), (p < 0,01) eða (p < 0,001). Skýringarhlutföll voru einnig skoðuð. En 

skýringarhlutfall gefur til kynna hversu hátt hlutfall breytu skýrir í heildarbreytileika 

fylgibreytu (Sigríður Karen Bárudóttir, 2003). Kjörgildi (optimum values) voru að 
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lokum reiknuð fyrir breytur þar sem um marktækt boglínulaga samband var að ræða. 

Línulegu gildi var þá deilt með boglínulaga gildi og að lokum var deilt með tveimur. 

Kjörgildin í þessu tilviki eru mælingar á skrokkmálum eða reiknuðum skrokkmálum (í 

sm) sem eru kjör lengdir m.t.t. til aðaleinkunnar sköpulags eða einkunnir fyrir 

einstaka eiginleika byggingar. M.ö.o. þær lengdir á skrokkmálum sem eru í samræmi 

við hæstu einkunnir fyrir byggingu.  

Samhengið á milli skrokkmála auk reiknuðu skrokkmálanna og aðaleinkunnar 

sköpulags var kannað með fervikagreiningu. Auk þess sem ákveðin mál sem gætu átt 

tengsl við einstaka sköpulagsdóma voru metin með fervikagreiningu. Þar má nefna að 

samhengi á milli reiknuðu breytunnar Herðahæðar hjá hrossunum og einkunna þeirra 

fyrir eiginleikann háls herðar og bógar var skoðað. Tengsl á milli Baklínu og Form 

lendar og einkunna hrossa fyrir eiginleikann bak og lend voru þar að auki skoðuð. Að 

lokum var fervikagreining framkvæmd til að skoða samhengi á milli breytanna Hæð á 

herðar, Legglengdar, Framhæðar, Brjóstdýptar og Breiddar um brjóst hjá hrossunum 

og einkunnar þeirra fyrir samræmi.  

Líkan fervikagreiningar sem notast var við til að skoða áhrif skrokkmála á 

einkunnir sköpulags í þessari rannsókn var: 

 yijn = µ + aldur_kyni + árj + β skrokkmálk + eijn.  

Þar sem yijn voru einkunnir fyrir sköpulag; höfuð, háls, herðar og bóga, bak og lend, 

samræmi, fótagerð, réttleika, hófa, prúðleika og aðaleinkunn sköpulags í veldinu n 

(fjöldi hrossa). Meðaltal í þýði var táknað með µ, aldur_kyn voru föst hrif m.t.t. 

flokka (i= 1,..., 8), árj voru föst hrif sýningarára (2000–2015), β voru aðhvarfs áhrif 

(regression effect) í veldinu k sem voru skrokkmálin (k= 1,...,19) (Sjá töflu 3). Að 

lokum voru eijn áhrif leifar (residual effect) ~ND(0,σ2e). Línulegu áhrif skrokkmála á 

einkunnir sköpulags ásamt boglínulaga áhrifum voru einnig höfð með í líkaninu. 
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Niðurstöður 

Lýsandi tölfræði 

Fjöldi mælinga, meðaltal, hágildi, lággildi, spönn og staðalfrávik var reiknað fyrir öll 

skrokkmálin og má sjá í töflu 3. Tafla 3 sýnir að fjöldi mælinga á í gagnasafninu var 

misjafn eftir skrokkmálum, sem skýrist m.a. af því að 11 skrokkmál eru mæld á 

stóðhestum, en sjö á hryssum. Árin 2014–2015 var þó einnig farið að mæla á Hæð á 

bak hjá hryssum (Þorvaldur Kristjánsson, munnleg heimild 27, september 2015) eins 

og áður hefur komið fram. Á töflu 3 sést að spönn fyrir skrokkmálin var almennt 

mikil, en staðalfrávik voru fremur lítil.  

Tafla 3. Lýsandi tölfræði fyrir skrokkmál á öllum íslenskum kynbótahross frá árunum 2000- 2015. 
Mælingar eru í sm. 

Skrokkmál Fjöldi Meðaltal Hágildi Lággildi Spönn Sf 
Hæð á herðar 11.392 139,62 153,00 126,00 27,00 3,25 
Hæð á bak 3.519 131,12 141,00 121,00 20,00 2,89 
Hæð á lend 11.392 136,61 147,00 124,00 23,00 2,78 
Brjóstdýpt 11.392 64,11 71,00 54,00 17,00 1,75 
Bollengd 11.392 142,44 155,00 128,00 27,00 3,21 
Breidd um brjóst 2.311 37,33 48,00 31,00 17,00 1,61 
Breidd um mjaðmarh. 2.313 46,99 52,00 41,00 11,00 1,50 
Breidd um lærleggst. 2.314 42,52 48,00 30,00 18,00 1,62 
Breidd framleggs 2.312 6,55 9,40 5,70 3,70 0,23 
Ummál framhnés 11.389 28,14 33,00 23,00 10,00 1,27 
Ummál framleggs 11.388 17,92 22,00 15,00 7,00 0,80 
Herðahæð 3.519 10,05 19,00 2,00 17,00 1,61 
Framhæð 11.392 3,01 12,00 -4,00 16,00 1,90 
Baklína 3.519 5,93 17,00 -1,00 18,00 1,59 
Legglengd 11.392 75,52 87,00 65,00 22,00 2,81 
Hlutfall 11.392 0,98 1,06 0,90 0,16 0,02 
M5–M1 11.392 2,81 15,00 -8,00 23,00 3,05 
M5–M3 11.392 5,82 19,00 -6,00 25,00 2,78 
Form lendar 2.312 4,47 10,00 0,00 16,00 1,43 

Í töflu 4 má sjá meðaltöl, hágildi, lággildi, spönn og staðalfrávik fyrir aðaleinkunn 

sköpulags og einkunnir fyrir: höfuð, háls, herðar og bóga, bak og lend, samræmi, 

fótagerð, réttleika, hófa og prúðleika. Niðurstöður sýndu að meðaleinkunn fyrir 

sköpulag á árunum 2000–2015 var 7,92, hæsta einkunn 9,02 og sú lægsta 6,84. Spönn 

fyrir aðaleinkunn sköpulags reyndist vera 2,18, með staðalfrávik 0,25. Einnig sýndu 
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niðurstöður að meðaleinkunn fyrir eiginleikann háls, herðar og bógar, eða 8,10 er sú 

hæsta, en meðaleinkunn fyrir prúðleika lægst (7,54). Hæstu hágildi (10,00 í einkunn) 

voru fyrir eiginleikana bak og lend, fótagerð, hófa og prúðleika. En lægstu hágildi 

voru aftur á móti 9,50 fyrir aðra eiginleika. Hæsta lággildið var einkunn fyrir 

eiginleikann háls, herðar og bógar, eða 6,50, en lægstu lággildi voru hins vegar 

einkunnir fyrir eiginleikana samræmi og prúðleika (5,50). Hæsta spönn var fyrir 

prúðleika (4,50), en sú lægsta fyrir háls, herðar og bóga, eða 3,00. Staðalfrávik voru 

nokkuð jöfn, á bilinu 0,41–0,73. 

Tafla 4. Lýsandi tölfræði fyrir einkunnir sköpulags á öllum íslenskum kynbótahrossum frá árunum 
2000- 2015. 

Einkunn Meðaltal Hágildi Lággildi Spönn Sf 
Höfuð 7,72 9,50 6,00 3,50 0,51 
Háls, herðar og bógar 8,10 9,50 6,50 3,00 0,41 
Bak og lend 7,92 10,00 6,00 4,00 0,55 
Samræmi 7,95 9,50 5,50 4,00 0,48 
Fótagerð 7,86 10,00 6,00 4,00 0,53 
Réttleiki 7,60 9,50 6,00 3,50 0,50 
Hófar 7,99 10,00 6,00 4,00 0,52 
Prúðleiki 7,54 10,00 5,50 4,5 0,73 
Aðaleinkunn sköpulags 7,92 9,02 6,84 2,18 0,25 

Fervikagreining  

Samhengi skrokkmála og aðaleinkunna fyrir sköpulag. Leiðrétt var fyrir föstum 

hrifum af aldri, kyni og sýningarári sem höfðu marktæk áhrif á aðaleinkunn sköpulags 

og einnig eiginleikana háls, herða og bóga, bak og lend og samræmi. Niðurstöður 

sýndu að meðaleinkunn sköpulags var hæst hjá sex vetra stóðhestum (8,06), en lægst 

hjá fjögurra vetra stóðhestum (7,95). Aftur á móti lækkaði meðaleinkunn sköpulags 

hjá hryssum með auknum aldri þar sem fjögurra vetra hryssar voru með einkunnina 

7,94, en sjö vetra hryssar 7,85. Niðurstöður sýndu einnig að meðaleinkunn sköpulags 

hefur farið hækkandi á seinustu árum. Árið 2000 var hún 7,87, en árið 2015 var 

einkunnin komin upp í 8,07.  

Fervikagreining var framkvæmd til að skoða áhrif allra skrokkmála og reiknaðra 

skrokkmála á aðaleinkunnar fyrir sköpulag. Líkönin fyrir þær breytur voru öll 

marktæk (p < 0,0001). Tafla 5 sýnir að breyturnar Hæð á herðar, Hæð á bak og Hæð 

á lend höfðu allar marktæk áhrif á aðaleinkunn sköpulags (p < 0,001). Breytan 

Brjóstdýpt hafði auk þess marktæk áhrif á aðaleinkunnina (p < 0,05). Bollengd hafði 

einnig marktæk áhrif á aðaleinkunn sköpulags (p < 0,001) og var um boglínulagað 
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samband að ræða (p < 0,001) (sjá mynd 2). Breyturnar Breidd um mjaðmarhorn, 

Breidd um lærleggstoppa, Breidd framleggs og Ummál framhnés höfðu allar marktæk 

áhrif á einkunn sköpulags (p < 0,001). Ummál framleggs hafði að lokum marktæk 

áhrif á aðaleinkunn sköpulags (p < 0,01) og um bolgínulagað samband var að ræða (p 

< 0,05).  

Reiknaða breytan Herðahæð hafði marktæk áhrif á aðaleinkunn sköpulags (p < 

0,05). En Framhæð hafði marktæk áhrif á einkunnina (p < 0,001) og boglínulaga 

samband við aðaleinkunn sköpulags (p < 0,001). Breyturnar Legglengd og Form 

lendar höfðu einnig marktæk áhrif á einkunn fyrir sköpulag (p < 0,05). Breyturnar 

Hlutfall, M5–M1 og M5–M3 höfðu að lokum allar marktæk áhrif á sköpulagseinkunn 

(p < 0,001) og um boglínulöguð sambönd voru að ræða (p < 0,001).  

Skýringarhlutföll skrokkmála á aðaleinkunn sköpulags voru hæst fyrir breyturnar 

Legglengd (24%), Hæð á herðar (22%) og Framhæð (19%). Skýringarhlutföll voru 

aftur á móti lægst hjá málunum Baklína (9%) og Form lendar (11%). Ef um marktækt 

boglínulaga samband var að ræða á milli breytu og aðaleinkunnar sköpulags var 

kjörgildi reiknað. Kjörgildi var 143,75 sm fyrir skrokkmálið Bollengd og 23,91 sm 

fyrir Ummál framleggs. Fyrir reiknuðu breytuna Framhæð var kjörgildi 10,00 sm, en 

1,03 fyrir breytuna Hlutfall Að lokum reyndust kjörgildi vera 6,25 sm fyrir M5–M1, 

en 7,69 sm fyrir breytuna M5–M3.  
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Tafla 5. Svipfars áhrif skrokkmála og reiknaðra skrokkmála á aðaleinkunn fyrir sköpulag hjá íslenska 
hestinum. 

 
Mat 

  
  

Línuleg 
tengsl p-gildi 

Boglínulaga 
tengsl p-gildi Kjörgildi R2 

Hæð á herðar 0,03 *** - EM - 0,22 
Hæð á bak 0,02 ***  - EM - 0,15 
Hæð á lend 0,02 *** - EM - 0,16 
Brjóstdýpt 0,13 * -0,0009 EM - 0,13 
Bollengd 0,23 *** -0,0008 *** 143,75 0,15 
Breidd um brjóst 0,13 EM -0,0015 EM - 0,13 
Breidd um mjaðmarh. 0,02 *** - EM - 0,13 
Breidd um lærleggst. 0,03 *** - EM - 0,14 
Breidd framleggs 0,14 *** - EM - 0,12 
Ummál framhnés 0,04 *** - EM - 0,14 
Ummál framleggs 0,22 ** -0,0046 * 23,91 0,14 
Herðahæð 0,04 * -0,0006 EM - 0,12 
Framhæð 0,06 *** -0,0030 *** 10,00 0,19 
Baklína -0,01 EM -0,0008 EM - 0,09 
Legglengd 0,07 * -0,0002 EM - 0,24 
Hlutfall 42,50 *** -20,6151 *** 1,03 0,16 
M5–M1 -0,01 *** -0,0008 *** 6,25 0,15 
M5–M3 0,02 *** -0,0013 *** 7,69 0,13 
Form lendar -0,01 * - EM - 0,11 

Marktektarkrafa (levels of significance): *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. EM= ekki marktækt. 

Mynd 2 sýnir dæmigert hámarktækt boglínulagað samband. Hér má sjá svipfarsáhrif 

Bollengdar á aðaleinkunn sköpulags. Kjörgildi fyrir Bollengd var 143,75 sm og sjá 

má á myndinni að einkunn sköpulags fer hækkandi þar til að Bollengd er orðin um 

150 sm, eftir það fer hún lækkandi. 
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Mynd 2. Svipfarsáhrif Bollengdar á aðaleinkunn fyrir sköpulag hjá íslenska hestinum. 

 

Samhengi Herðahæðar og háls, herðar og bóga. Fervikagreining var gerð til að skoða 

áhrif Herðahæðar á einkunn fyrir eiginleikann háls, herðar og bóga. Líkanið reyndist 

vera marktækt (p < 0,0001). Niðurstöður (í töflu 6) sýndu að Herðahæð hafði 

marktæk áhrif á eiginleikann háls, herðar og bóga  (p < 0,01). Herðahæð skýrði 11% 

af breytileikanum í einkunnum fyrir eiginleikann. 

Tafla 6. Svipfars áhrif Herðahæðar á einkunn fyrir háls, herðar og bóga hjá íslenska hestinum.  

 
Mat 

  
  

Línuleg 
tengsl p-gildi 

Boglínulaga 
tengsl p-gildi Kjörgildi R2 

Herðahæð 0,08 ** -0,0020 EM - 0,11 
Marktektarkrafa (levels of significance): *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. EM= ekki marktækt. 

Samhengi Baklínu og Form lendar og baks og lendar. Fervikagreining var þar að auki 

gerð til að skoða áhrif breytanna Baklína og Form lendar á einkunn fyrir eiginleikann 

bak og lend. Líkönin voru bæði marktæk (p < 0,0001). Á töflu 7 má sjá að Form 

lendar hafði marktæk áhrif á eiginleikann bak og lend (p < 0,01). Breytan Baklína 

hafði hins vegar marktækt boglínulaga samband við bak og lend (p < 0,05). 

Skýringarhlutfall fyrir Baklínu var aðeins 3% og einungis 6% fyrir Form lendar á 

breytilileika í einkunnunum fyrir bak og lend. Að lokum var kjörgildi fyrir breytuna 

Baklína 4,72 sm. 
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Tafla 7. Svipfars áhrif Baklínu og Form lendar á einkunn fyrir bak og lend hjá íslenska hestinum. 

 
Mat 

  
  

Línuleg 
tengsl p-gildi 

Boglínulaga 
tengsl p-gildi Kjörgildi R2 

Baklína 0,05 EM -0,0053 * 4,72 0,03 
Form lendar -0,07 ** -0,0018 EM - 0,06 

Marktektarkrafa (levels of significance): *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. EM= ekki marktækt. 

Samhengi Hæð á herðar, Legglengdar, Framhæðar, Brjóstdýptar og Breiddar um 

brjóst og samræmis. Fervikagreining var að lokum gerð til að skoða áhrif Hæðar á 

herðar. Legglengdar, Framhæðar, Brjóstdýptar og Breiddar um brjóst á eiginleikann 

samræmi. Líkön fyrir greininguna reyndust öll marktæk (p < 0,001). Breytan Hæð á 

herðar hafði marktæk áhrif á eiginleikann samræmi (p < 0,001) og um 

boglínulagasamband var að ræða (p < 0,01) (sjá mynd 3). Breyturnar Legglengd, 

Framhæð og Brjóstdýpt höfðu þar að auki allar marktæk áhrif á eiginleikann samræmi 

(p < 0,001) og um boglínulaga sambönd voru að ræða (p < 0,001). 

Skýringarhlutföll fyrir Hæð á herðar (28%) og Legglengd (36%) og Framhæð 

(22%) voru há. Hlutfall fyrir Brjóstdýpt var meðalhátt, eða 17% og að lokum var 

skýringarhlutfall 10% fyrir breytuna Breidd um brjóst. Kjörgildi Legglengdar var 

107,69 sm. Breytan Framhæð var með kjörgildið 7,35 sm og að lokum var Brjóstdýpt 

með 63,10 sm í kjörgildi. 

Tafla 8. Svipfars áhrif Hæð á herðar, Legglengdar, Framhæðar, Brjóstdýptar og Breiddar um brjóst á 
einkunn fyrir samræmi hjá íslenska hestinum.  

 
Mat 

  
  

Línuleg 
tengsl p-gildi 

Boglínulaga 
Tengsl p-gildi Kjörgildi R2 

Hæð á herðar 0,25 *** -0,0007 ** 178,57 0,28 
Legglengd 0,28 *** -0,0013 *** 107,69 0,36 
Framhæð 0,10 *** -0,0068 *** 7,35 0,22 
Brjóstdýpt 0,53 *** -0,0042 *** 63,10 0,17 
Breidd um brjóst 0,06 EM -0,0005 EM - 0,10 

Marktektarkrafa (levels of significance): *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. EM= ekki marktækt. 
 
Mynd 3 sýnir marktækt boglínulaga samband. Hér má sjá svipfarsáhrif Hæðar á 

herðar á einkunn fyrir samræmi. Myndin sýnir að sambandið er nánast línulegt, þar 

sem einkunnir fyrir samræmi fara hækkandi eftir því sem hrossin eru hærri á Hæð á 

herðar. 
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Mynd 3. Svipfarsáhrif Hæðar á herðar á einkunn fyrir samræmi hjá íslenska hestinum. 
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Umræða  

Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á samhengi á milli skrokkmála og dóma fyrir 

reiðhestshæfileika (Holmström og Philipsson, 1993; Koenen, Veldhuizen, & 

Brascamp, 1995; Þorvaldur Kristjánsson, 2014). Færri rannsóknir á sambandi 

skrokkmála við sköpulagsdóma hafa hins vegar verið gerðar. Þorvaldur Árnason birti 

doktorsritgerð þess efnis árið 1984 og komst m.a. að því að metin erfðafylgni á milli 

skrokkmála var í flestum tilfellum jákvæð og há eða mjög há. Hún var aftur á móti 

móti lægri milli reiknaðra skrokkmála. Erfðafylgni dæmdra eiginleika var há í flestum 

tilfellum, en svipfarsfylgni þeirra lítil eða jákvæð. Að lokum var erfðafylgni milli 

mældra skrokkmála og aðaleinkunnar fyrir hæfileika var lítil sem engin.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á marktæk áhrif skrokkmála og reiknaðra 

skrokkmála á aðaleinkunn sköpulags hjá hrossunum. Þær breytur sem höfðu marktæk 

áhrif á einkunnina voru: Hæð á herðar, Hæð á bak, Hæð á lend, Brjóstdýpt, Bollengd, 

Breidd um mjaðmarhorn, Breidd um lærleggstoppa, Breidd framleggs, Ummál 

framhnés, Ummál framleggs, Herðahæð, Framhæð, Legglengd, Hlutfall og M5−M3, 

M5−M1 og Form lendar.  

Boglínulagað samband var á milli breytunnar M5−M1 og aðaleinkunnar sköpulags 

og kjörgildi fyrir núlli. Þessar niðurstöður gefa til kynna að einkunnir hrossa hækki 

almennt eftir því sem þau eru lengri, miðað við hæð þar til kjörgildinu eru náð. Þegar 

því er náð fara einkunnir að lækka aftur með aukinni lengd hrossa. Hrossin verða því 

væntanlega of löng, eða miðlöng. Hins vegar var neikvætt línulegt samband milli 

Form lendar og aðaleinkunnar sköpulags. Aðaleinkunn sköpulags var því hærri eftir 

því sem lendin var jafnari, eða minna afturdregin. En þá var munur á milli munur á 

breidd um mjaðmarhorn og breidd um lærleggstoppa minni. Draga má því þá ályktun 

að skrokkmál sem tengjast eiginleikanum samræmi hafi áhrif á aðaleinkunn 

sköpulags. En samræmi vegur 7,5% í einkunnina hjá hrossum (Ráðgjafarmiðstöð 

Landbúnaðarins, e.d.d). 

Kjörgildi voru reiknuð ef um marktækt boglínulaga samband var að ræða milli 

skrokkmála og aðaleinkunnar sköpulags. Kjörgildi fyrir Bollengd var 143,75 sm, en 

meðal Bollengd hjá hrossunum var 142,44 sm. Þessar niðurstöður gefa til kynna að 

aðaleinkunnir sköpulags fari hækkandi þar til kjörgildinu er náð, þegar lengdin er 

orðin meiri fara þær hins vegar lækkandi. Kjörgildi fyrir Ummál framleggs var 23,91 

sm, en hágildi í gagnasafninu var aðeins 22,00 sm. Draga má því þá ályktun að 
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einkunnir fyrir sköpulag hækki í samræmi við aukið Ummál framleggs. Breytan 

Framhæð var með kjörgildi 10,00 sm sem var mun hærra en meðal Framhæð hjá 

hrossunum (3,01). Aukin Framhæð virðist því skila hærri einkunnum fyrir sköpulag. 

Breytan Hlutfall var með kjörgildið 1,03. Draga má því þá ályktun að hross sem eru 

aðeins hærri á herðar, en þau eru löng hljóti hæstu einkunn fyrir sköpulag. Að lokum 

voru breyturnar M5−M1 og M5−M3 með kjörgildi (6,25; 7,69). Þau hross sem voru 

með 6,25 sm lengri Bollengd en Hæð á Herðar og 7,69 sm lengri Bollengd en Hæð á 

lend voru því líklega með hæstu einkunn fyrir sköpulag.  

Skýringarhlutföll skrokkmála á aðaleinkunn sköpulags voru hæst fyrir breyturnar 

Legglengd, Hæð á herðar og Framhæð. Heildarbreytileiki einkunna fyrir sköpulag 

skýrast því mest af þessum þremur breytum. Þessar niðurstöður gefa til kynna að 

aukin hæð hrossa að framan skili sér í betri einkunnum fyrir sköpulag.  

Niðurstöður sýndu einnig fram á marktæk áhrif breytunnar Herðahæð á 

eiginleikann háls, herðar og bógar. Draga má því þá ályktun að samræmi væri á milli 

aukinnar Herðahæðar og hækkandi einkunna fyrir háls, herðar og bóga. Breytan 

skýrði hins vegar lítinn hluta af heildarbreytileika einkunna fyrir eiginleikann, eða 

11%.  

Marktækt boglínulaga samband var á milli Baklínu og eiginleikans bak og lend. 

Kjörgildi var því reiknað og var það 4,72 sm. Þessar niðurstöður gefa til kynna að 

hross sem hafa frekar beint bak (lítinn mun á hæð á lend og hæð á baki) hafi hæstu 

einkunnir fyrir bak og lend. En í ræktunarmarkmiðum íslenska hestsins kemur hins 

vegar fram að bak hjá hrossum þurfi að vera mjúkt til að þau hljóti hæstu einkunn 

fyrir bak og lend. (Ráðgjafarmiðstöð Landbúnaðarins, e.d.e). Form lendar hafði aftur 

á móti neikvæð marktæk línuleg tengsl við einkunnina. Draga má því þá ályktun að 

hross sem hafi jafnari lend hafi hærri einkunn fyrir bak og lend. Áhugavert var að 

skýringarhlutföll Baklínu og Form lendar fyrir eiginleikann voru mjög lág eða 3% 

fyrir Baklínu og 6% fyrir Form lendar. Þessar niðurstöður eru í samræmi við vægi bak 

og lendar í dómstiganum þar sem einkunn fyrir eiginleikann gildir aðeins 3% 

(Ráðgjafarmiðstöð Landbúnaðarins, e.d.d). 

Niðurstöður sýndu að breyturnar: Hæð á herðar, Legglengd, Framhæð og 

Brjóstdýpt höfðu marktæk áhrif á eiginleikann samræmi. Þessar niðurstöður gefa til 

kynna að einkunn fyrir samræmi hækki með aukinni stærð á þessum skrokkmálum. 

Marktækt boglínulaga samband var einnig á milli þessara breyta og einkunnarinnar. 
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Kjörgildi voru því reiknuð og reyndust þau vera há fyrir breyturnar Hæð á herðar, 

Legglengd og Brjóstdýpt, eða hærri en hágildi í gagnasafninu. Draga má því þá 

ályktun að aukin Hæð á herðar, Legglengd og Brjóstdýpt skili sér í hærri 

einkunnunum fyrir samræmi. Breytan Framhæð hafði kjörgildið 7,35. Þær 

niðurstöður gefa til kynna að einkunn fyrir samræmi hækki með aukinni Framhæð að 

7,35 sm, en ef hún er orðin meiri en það hjá hrossum er líklegt að einkunnin fari 

lækkandi. Skýringarhlutföll fyrir þessar breytur á samræmiseinkunn voru há 

(17−36%).  

Áhugavert var að breytan Breidd um brjóst hafði hvorki marktæk línuleg né 

boglínulaga tengsl við einkunn fyrir samræmi. Þar sem fyrri rannsóknir hafa sýnt að 

breytan hafði mestu áhrif á einkunn fyrir hæfileika af skrokkmálunum (Þorvaldur 

Kristjánsson, 2014). Áhugavert væri að skoða sambandið nánar og það við þróun á 

dómstiganum. En út frá rannsókn á tengslum byggingar og hæfileika þarf breytan 

Breidd um brjóst að vega mera inn í mat á samræmi (Þorvaldur Kristjánsson, 2014). 

Niðurstöður sýndu einnig að Legglengd hafði marktæk áhrif á einkunn fyrir samræmi 

og um boglínulaga samband var að ræða. Auk þess skýrði Legglengd heil 36% af 

heildarbreytileika einkunna fyrir eiginleikann. Þessar niðurstöður væri gott að hafa í 

huga við þróun á dómstiganum. Það er spurning hvort Legglengd vegi fullmikið inn í 

dóma á samræmi miðað við annað í sköpulagi hestsins, því að opinber 

ræktunarmarkmið felast ekki í því að stækka hestinn um fram þá þróun sem verið 

hefur í stærð hestins (Ráðgjafarmiðstöð Landbúnaðarins, e.d.d). 

Við mat á niðurstöðum rannsóknarinnar verður þó að taka tillit til stærðar 

gagnasafnsins, því að meiri líkur eru á að fá marktæka niðurstöðu þegar stórt 

gagnasafn er notað og afköst (power) eru mikil. Hins vegar er stærð gagnasafnsins 

einnig kostur og margt hægt að skoða með frekari rannsóknum. Hægt væri t.d. að 

beita ítarlegri tölfræðiprófunum og skoða fylgnirit á milli skrokkmála og 

sköpulagsdóma. Einnig væri hægt að skoða fleiri skrokkmál og reiknuð skrokkmál í 

samhengi við einstaka einkunnir fyrir sköpulag. Þar að auki væri mögulegt að prófa 

fleiri reiknaðar breytur sem gætu gefið fyllri lýsingu á eiginleikum sköpulags. 
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Ályktanir 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á hvernig ákveðnar stærðir og hlutföll í 

sköpulagi íslenska hestsins hafa áhrif á einkunnagjöf fyrir eiginleika sköpulags. Þær 

hjálpa til við að þróa á hvern hátt skrokkmálin eru nýtt við sköpulagsdóma og leitt til 

markvissari notkunar á þeim. 
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