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 i 

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.  

  

  

__________________________________  

Sigurlína Erla Magnúsdóttir 
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Ágrip 

Viðfangsefni rannsóknarinnar var að kanna hvort munur væri á taumþrýstingi milli 

hliða hjá átta íslenskum hestum á milliferð á tölti. Fjórir knapar voru fengnir til að 

ríða öllum hestunum. Notast var við taumþrýstingsmæla frá Centaur sem mældu 

taumþrýsting hægri og vinstri tauma í Newton metrum. Rannsóknin fór fam í 

Þráarhöll á Hólum í Hjaltadal og notast var við 20m x 40m svæði. Einn hringur var 

riðinn á hægri hönd og einn á vinstri hönd til að gera greinamun á því hvort munur 

væri á taumþrýstingi hjá hestum og eða knöpum eftir því uppá hvora höndina var 

riðið. Við greiningu niðurstaðna var fyrst stuðst við mælingar á meðalþrýstingi á 

hægri og vinstri taumum hjá öllum hestum og öllum knöpum, óháð uppá hvora 

höndina var riðið. Þar á eftir var skoðað hvort munur kæmi fram á meðal þrýstingi 

vinstri og hægri tauma hjá hestum og knöpum eftir því hvort riðið var á hægri eða 

vinstri hönd. 

Marktækur munur var á taumþrýstingi milli hesta en ekki var um marktækan mun að 

ræða milli knapa. Á heildina litið var taumþrýstingurinn að jafnaði nokkuð jafn milli 

hliða, 23.5 N á vinstri taum og 22.62 N á hægri taum.  Hæsti meðalþrýstingur á vinstri 

taum mældist 38.46 N og 40.26 N á hægri taum hjá hesti þrjú en lægsti 

meðalþrýstingur á vinstri taum var 6.35 N og 6.06 N á hægri taum hjá hesti eitt. Út frá 

mun á taumþrýstingi milli hliða eftir því upp á hvora höndina var riðið, kom fram 

áberandi munur hjá tveimur hestum, óháð knapa, þegar þeim var riðið á hægri hönd. 

Hjá hesti fimm var aukinn þrýstingur á innri taum (-5.225 N ) sem getur bent til að 

hann eigi erfitt með að sveigja sig til hægri og teygja á vinstri hliðinni. Hestur sjö var 

hinsvegar með áberandi aukinn þrýsting á vinstri tauminn þegar honum var riðið á 

hægri hönd (8.8 N). Getur það bent til að hann sé með sterkari vinstri hlið, sæki inn og 

eigi erfitt með að ganga samspora uppá hægri hönd.  

 

Lykilorð: Hestur, taumþrýstingur, tölt, taumþrýstingsmælar, misstyrkur, 

taumsamband.   
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Þakkir 
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mögulega, Arnar Heimir Lárusson, Arnhildur Helgadóttir, Bjarney Jóna 
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Vil ég þakka leiðbeinanda mínum Gunnari Reynissyni fyrir dygga og góða aðstoð 

meðan á verkefninu stóð, hugmyndum á verkefnum og gera mér kleyft að framkvæma 

þetta skemmtilega og áhugaverða verkefni.  
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 Inngangur 

Ekki hafa verið gerðar stórar rannsóknir á taumþrýstingsmælingum hjá íslenskum hestum né 

gangtegundinni tölti svo vitað sé til, en mun ef til vill verða meira skoðað á komandi árum þar 

sem þetta er frekar nýtt á nálinni hér á landi. Er þetta viðfangsefni mjög áhugavert og ef til vill 

mjög jákvætt svo knapar geri sér betur grein fyrir því hve mikið afl það er sem þeir setja á 

taumana hjá hestinum, hvort taumsamband þeirra sé jafnt eða ójafnt og kynni sér 

afleiðingarnar sem viðvarandi taumþrýstingur getur haft í för með sér gegn velferð hestins. 

1.1 Íslenski hesturinn 

Frá því að hesturinn kom fyrst til landsins hefur  hlutverk hans breyst mikið, allt frá því að 

hafa vera aðal vinnuafl mannsins í að vera mest til gamans. Stafa þessar breytingar að mestu 

leyti af  aukinni vélarvæðingu og þess að hugur mannsins til hestsins hefur breyst hvað 

notagildi hans varðar. Í dag er hesturinn nánast eingöngu notaður til útreiða og skemmtunar 

og er hestamennskan sem íþróttagrein alltaf að stækka og fleiri og fleiri leggja stund á hana 

(Ingimar Sveinsson, 2010), (Gísli B. & Hjalti S., 2004).  

Íslenski hesturinn býr yfir fimm gangtegundum, auk grunngangtegndanna sem eru fet, brokk 

og stökk, getur hann einnig tölt og skeiðað. Eru það þær gangtegundir og þá sérstaklega töltið 

sem gerir hann frábrugðinn öðrum hestakynjum og hafa vinsældir hans aukist til muna á 

síðustu áratugum í Evrópu fyrir þann eiginleika (Zips, Peham, Scheidl, Licka & Girtler, 

2001). Ekki geta allir hestar skeiðað og þeir sem geta það ekki eru jafnan kallaðir klárhestar 

en talað er um þá sem skeiða sem alhliða hesta. Nú er vitað að þessi munur skýrist af mestu 

leyti af breytileika í einni genasamsætu í erfðaefninu, hinu svokallaða skeiðgeni 

(Kristjansson, Bjornsdottir, Sigurdarson, Andersson, Lindgren, Heljar, Klonowski & Arnason 

2014). Er talið að íslenski hesturinn sé sá eini sem getur búið yfir fimm góðum gangtegundum 

(Theodór Arnbjörnsson, 1931). 

1.2 Gangtegundin tölt 

Tölt er fjórtakta gangtegund þar sem fætur hestins snerta jörð með jöfnu millibili líkt og á feti 

nema fetið er stikandi gangtegund en töltið hlaupandi. Fótaröðun á tölti er þar að leiðandi sú 

sama og á feti, það er : vinstri afturfótur, vinsti framfótur, hægri afturfótur, hægri framfótur 

sem segir okkur að tölt er hliðstæð gangtegund líkt og fet og skeið þar sem hliðstæðir fætur 
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hreyfast á víxl. Hesturinn gengur með mjúkum taktgóðum hreyfingu sem skilar sér með góðu 

gegnumflæði um allan líkamann og endar í fallegum taglburði (Clayton, 2004), (FEIF, 2014). 

Það sem gerir tölt þægilegt til ásetur er að bakhreyfingar hestins eru eins og á feti og flyst 

þyngd hestins jafnt á milli fóta hans sem gerir gangtegundina jafnframt sviflausa. Á tölti er 

annaðhvort einn eða tveir fætur á jörðinni samtímis og er talað um einstuðning og tvístuðning. 

En þegar hesti er riðið mjög hægt tölt verður vart við þrístuðning (Nicodemus & Clayton, 

2003). Tvístuðningur á tölti lýsir sér þannig að skástæðir fram- og afturfætur og hliðstæðir 

fram- og afturfætur eiga að vara um svipaðan tíma. Er þetta hreint hreyfimynstur og öll frávik 

frá því eru ekki skilgreind sem hreint tölt (Zips, o.fl., 2001). Íslenski hesturinn getur tölt á 

mjög misjöfnum hraða, allt frá allra hægasta tölti sem er líkt fethraða og allt uppí brokk og 

jafnvel stökkferð hjá allra rúmustu tölturum. Knapar þurfa hinsvegar að vera vel meðvitaðir 

um eðli og takt töltsins svo þeir átti sig á því að hesturinn gangi gott hreint fjórtakta tölt. Tölt 

er talið gallað þegar hestar fara um á svokölluðu brokktölti eða skeiðtölti. Í þeim tilfellum 

breytist bilið milli þess sem hesturinn stígur í hvern fót og verða þar að leiðandi verða 

breytingar á hrynjanda töltsins sem hættir að vera jafn og verður ójafn (Theodór 

Arnbjörnsson, 1931). 

1.3 Reiðmennska 

Þó svo að hesturinn hafi upphaflega ekki verið gerður til að bera mann á bakinu eða hafa mél í 

munninum, hefur maðurinn valið mörgum hestum það hlutverk. Hestum er eðlilegast að 

ganga um frjálsir þannig að þeir geti hreyft sig eins og þeir vilja úti í náttúrunni. Þegar 

maðurinn tekur hest í sínar hendur þarf hann að hugsa til þess hvað hestinum er eðlislegast að 

gera og hugsa um að hjálpa hestinum að ná sem bestu jafnvægi með mann á bakinu.   Þess 

vegna skiptir góð reiðmennska með góðri þekkingu á eðli hestins miklu máli fyrir hestinn og 

jafnframt knapann til að ná sem bestum árangri og aukinni endingu hestins (Sigríður 

Björnsdóttir, 2014c).  

Í upphafi tamningar kennir tamningamaðurinn hestinum að svara ákveðnum merkjum með 

réttri hegðun sem koma frá knapanum meðal annars í gegnum beislisbúnað og fótaábendingar. 

Hesturinn lærir rétta hegðun með því að knapinn umbunar hestinum með því að losa áreitið 

sem hann setur á hann þegar hesturinn svarar rétt (McGreevy & McLean, 2010). Jákvætt er að 

leyfa hestum sem verið er að frumtemja að bera hausinn og hálsinn eins og hann kýs sem gerir 

það að verkum að hann getur teygt sig meðal annars fram og niður og slaki á löngu 

bakvöðvunum. Samt sem áður þarf knapinn að vera meðvitaður um að hesturinn verði ekki of 
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djúpur og fari þar að leiðandi ekki að krulla hálsinn eða fara undir bitann. Þegar hesturinn 

gengur undir bita lyftist bakið, liðböndin i bakinu verða of strekkt til að afturfætur hestins geti 

komist nógu langt innundir hestinn og löngu bakvöðvarnir starfa ekki rétt. Getur þessi ranga 

líkamsbeiting jafnframt komið fram þegar lengra er komið í tamningu, en ef hestinum er 

kennt frá upphafi að vinna í réttum líkamsburði þá lærir hann með tímanum að láta orkuna 

sem kemur frá afturparti hans flæða mjúklega í gegnum bak og háls og fram í tauminn sem 

gefur mýkra taumtak. Þegar unnið er fram og niður þarf að hafa í huga að hesturinn leitist 

ekki undir bita og missi taumsambandið, heldur gangi slakur í réttri líkamsbeitingu og í 

taumsambandi (Heuschmann, 2007). Að orkan flæði frá afturparti og fram í tauminn, 

taumsambandið sé gott og hesturinn gangi óþvingaður og fjaðrandi er sú þjálfun sem allir 

leitast eftir í sínum hesti til að þjálfunin skili sem bestum árangri (Bürger & Zietzschmann, 

2003). 

Ef tamningamaður og þjálfari vandar til verka og fer rétt að frá upphafi fær hann vel þjálfaðan 

og styrkan hest sem lærir með tímanum að svara litlum ábendingum og er þar að leiðandi 

næmur. Á það jafnframt við með taumábendingar eftir því sem þær eru minni og næmari 

verður taumþrýstingurinn minni sem minnkar hættu á áverkum í munni ef farið er rétt að 

(Warren-Smith, Curtis, Greetham & McGreevy, 2007). Það sem einnig skiptir höfuð máli í 

góðri reiðmennsku er gott jafnvægi þar sem knapinn situr rétt í góðu jafnvægi án þess að 

styðja sig við tauminn sem leiðir til minni taumþrýstings. Ef knapinn er ekki í góðu jafnvægi 

eykst stuðningur hans á tauminn sem eykur óþarfa álag á munn hestins sem getur valdið 

særindum í þessum viðkvæma líkamshluta (Sigríður Björnsdóttir, 2014c).  

1.3.1 Munnur hestins 

Sá þrýstingur sem knapi setur á tauma sem tengdir eru við mél í munni hestins endar endar í 

besta falli á tungunni og öðrum mjúkvef á tannlausa bilinu.   Skipta má munni hestsins niður í 

þrjá hluta, framtennur, tannlausa bilið og að lokum jaxla. Tannlausa bilið hefur þróast með 

hestinum til að skapa honum möguleika á að sortera fæðuna sérlega vel og losa sig við 

aðskotahluti. Það er hestinum lífsnauðsynlegt að verja bæði tennur og meltingarveg fyrir 

aðskotahlutum og því er slímhúðin þar taugarík og sérlega tilfinninganæm. Tungan er sterkur 

vöðvi sem er nokkuð vel til þess fallinn að taka við þrýstingi og dreifa honum og annar 

mjúkvefur getur það líka svo lengi sem hann lendir ekki í klemmu mót harðari vefjum svo 

sem beinum og tönnum. Því kemur tannlausa bilið sér vel og mikilvægt að mélin liggi þar. 

Þegar hestur er beislaður þarf að hafa í huga hversu viðkvæmt svæði munnurinn er og sýna 

aðgát, ekki síst þegar hestinum er riðið í taumsambandi. Því er afar gagnlegt að knapar geri 
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sér grein fyrir þeim taumþrýstingi sem þeir setja á munn hestins (Sigríður Björnsdóttir, 

2014a).  

1.3.2 Beislisbúnaður 

Eins og fram hefur komið voru hestar upphaflega ekki ætlaðir til reiðar. Þannig að tannlausa 

bilið í munni hestins er ekki frá náttúrunnar hendi ætlað til að bera mél. Því þarf því að huga 

vel að velferð hestins við not á beislisbúnaði til að koma í veg fyrir sár og eymsli. Sá búnaður 

sem flokkast undir beislisbúnað er höfuðleður, mél, múll og taumur. 

Sá búnaður sem notast var við fyrst um sinn eru frábrugðinn því sem við þekkjum í dag. 

Felast þessar miklu breytingar sem orðnar hafa á búnaði mikið í því efni sem þau hafa verið 

búin til úr, útliti þeirra, tísku og þeim aðstæðum sem eru til að útbúa þennan ákveðna búnað. 

Sá beislisbúnaður sem notast var við samanstóð af höfuðleðri og mélum, var höfuðleðrið með 

kverkól, kinnól, ennisól og taumum. Er það mjög svipað og þekkist í dag en útfærslan á 

höfuðleðrinu hefur breyst og þau mél sem notast er við, þó svo að enn sé notast við hringamél 

og stangamél (Gísli B. Björnsson & Hjalti Jón Sveinsson, 2004).  

Réttur beislisbúnaður, rétt stilling á honum og rétt notkun hans skiptir höfuð máli og þurfa 

knapar því að hafa góða kunnáttu á því sem þeir eru með í höndunum. Við notkun 

beislisbúnaðar með stöðugum þrýstingi, þó hann sé ekki ýkja mikill hefur komið í ljós að 

líklegra er að hann valdi sárum og eymslum í munni hestins en sá þrýstingur sem er meiri í 

styttri tíma. Skýrist það að því að líkur á sárum á mjúkvef í munni hestsins er margfeldi af 

þeim þrýstingi sem hann verður fyrir og tíma. Val á mélum skiptir miklu máli, að þau henti 

hverjum hesti fyrir sig, mél sem henta ekki fyrir munn hestins auka líkur á særindum í 

slímhúð og geta skemmt tennurnar í hestunum. Í munni hestsins koma fram náttúruleg 

taugaboð (reflexa) og þarf að taka tillit til þeirra til að örva þau sem allra minnst. Þegar knapar 

eru meðvitaðir um þessa þætti er líklegra að taumsamband hans við hestinn verði gott. Þeir 

hlutar munnsins sem eiga að taka við þrýstingnum frá mélum eða þeim búnaði sem notast er 

við eru kinnar, tunga og mjúki vefur munnsins í hestinum. Auknar líkur á eymslum og sárum 

verða ef þrýstingurinn kemur á kjálkabein eða tennur hestins. Mél sem eru líklegri til að valda 

eymslum og sárum eru til dæmis, mél sem eru of löng, mél með tunguboga og mél sem eru 

með stöðugt áreiti á reflexa í munni hestins sem eru þannig gerð eða vittlaust stillt eru líklegri 

til að hross verði með tungubasl sem leiðir að auknum líkum á tannskemmdum (Sigríður 

Björnsdóttir, 2014b). Tungubasl lýsir sér þannig að hesturinn sækir í það að losa tunguna við 
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þrýstinginn frá mélunum og draga hana upp, aftur og yfir mélin og þannig lenda mélin á 

jöxlum hans og geta farið að valda skemmdum ef ekkert er að gert. 

1.4 Velferð 

Í hrossarækt og reiðmennsku þarf að huga vel að velferð hestins. Er hugsunin um velferð og 

góð þekking á eðli hestins grundvallaratriði fyrir velgengni. Eitt helsta áhyggjuefni þegar 

kemur að velferð hestins eru eymsli og áverkar í munni hans sem rekja má til rangrar 

notkunar á beislisbúnaði, en á þetta við um hross um allan heim (Björnsdóttir, Freyr, 

Kristjánsson & Lundström, 2014). 

Síðustu ár hafa þættir í á borð við aukið eftirlit og skráning áverka haft jákvæð áhrif á velferð 

hrossa. Mestu máli skipti að stangamél með tunguboga, sem tengdust hárri tíðni áverka á 

kjálkabeini, voru tekin úr umferð á keppnisvellinum  (Björnsdóttir, o.fl., (2014). 

1.5 Taumþrýstingsmælingar 

Ekki hafa verið gerðar miklar rannsóknir á taumþrýstingi í íslenskri reiðmennsku eða  þegar 

riðið er á tölti. Hrafnhildur Helga Guðmundsdóttir gerði rannsókn og bar saman 

meðaltaumþrýsting á tölti og brokki á beinni leið og kanna hvort um greinilega og 

reglubundna tinda kæmu fram á tölti líkt og erlendar rannsóknir hafa bent á á öðrum 

gangtegundum, brokki og stökki. Var sú tilgáta sett fram að taumþrýstingur væri stöðugri á 

tölti en brokki og ekki væri um greinilega né reglubundna tinda að ræða og lítill munur væri á 

hæsta og lægsta taumþrýstingsgildis, þar sem tölt er mjúk gangtegund til ásetu og færist 

þyngd hestins eftir frekar flötum ferli. Leiddu niðurstöður þessarar rannsóknar samt sem áður 

í ljós að meðlataumþrýstingur væri marktækt meiri á tölti (13.6 N) en brokki (7.90 N) 

jafnframt var meðaltal á hámarksþrýsting á tölti 35.5 N en 20.62 N á brokki. Niðurstöðurnar 

sýndu svo tvo greinilega og reglubundna tinda í hverjum skrefahring tölts (Hrafnhildur Helga 

Guðmundsdóttir, 2014).  

Margskonar rannsóknir hafa verið framkvæmdar erlendis á taumþrýstingi. Þegar mælingar 

hafa verið framkvæmdar hefur komið í ljós að erfitt er að greina hvort taumþrýstingurinn sem 

kemur, komi frá knapanum eða hestinum sjálfum. Clayton og fleiri (2011) framkvæmdu 

rannsókn með þeim tilgangi að mæla taumþrýsting sem ættu upptök sín hjá hestinum sjálfum. 

Rannsóknin fór þannig fram að einungis voru settir hliðartaumar á hestinn og kom í ljós að 

hesturinn sjálfur valdi ákveðnum þrýsting í hverjum skrefahring og með hreyfingu á hausnum 
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og hálsinum. Vegna þessa þátta er taumþrýstingur háður einstaklingsbreytileika hjá hestum 

þar sem þeir eiga mis auðvelt með að bera sig og kemur bygging hestins inn sem sterkur 

þáttur í þeim efnum.  

Gerð hefur verið rannsókn erlendis þar sem 11 knapar með sterkari hægri hendi (19 vetra) 

riðu einum hesti með sterkari vinstri hlið (14 vetra) og einum hesti sem var með sterkari hægri 

hlið á feti, brokki og stökki. Er það jafnframt eina rannsókn sem hefur verið gerð í tengslum 

við misstyrk hesta og knapa. Tilgangur rannsóknarinn var að sjá þau áhrif sem kæmu fram hjá 

hestunum, bæði sterkari á vinstri og hægri hlið þegar þeim yrði riðið af knapa með sterkari 

hægri hendi. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að þegar knaparnir riðu hestinum með sterkari 

vinstri hlið notuðust þeir við meiri taumþrýsting á báða taum (áberandi meiri á vinstri tauminn 

samt) en þegar þeir riðu hestinum með sterkari hægri hlið. Með það til hliðsjónar var talið að 

þeir knapar sem eru með sterkari hægri hendi ættu frekar að ríða hestum sem eru með sterkari 

hægri hlið þar sem þá kemur meira samræmi milli hests og knapa (Kuhnke o.fl., 2010). 

1.6 Misstyrkur 

Misstyrkur lýsir sér þannig að önnur hlið hestins er sterkari en hin og leitast hann frekar til að 

nota þá hlið sem sterkari er. Kemur hann oft fram hjá folöldum frá fyrsta degi og er talað um 

náttúrulegan misstyrk. Sama á við um knapana þar sem fólk er yfirleitt sterkara á aðra hliðina 

og sækja jafnframt meira í það að beita þeirri hlið, getur það komið fram til dæmis þegar 

stígið er á bak að það sé auðveldar fyrir knapann að fara á bak öðru megin og jafnframt við 

mælingar á taumþrýstingi þar sem taumátakið er meira frá annarri hendinni en hinni.  

Lítið er vitað um orsakir misstyrks hjá hestum en kenningar á borð við hvoru megin faxið 

liggur ef það er meira öðru megin, orsök í miðtaugakerfinu eða jafnvel hvernig fylið liggur í 

móðurkviði. Misstyrkurinn getur komið fram á mismunandi vegu og sést hvernig 

líkamsbeiting hestins er, mótspyrna í hnakka, baki og eða afturhluta. Hugsanlega ef hægri hlið 

hestins er sterkari sækir hann í að beita hægri framfæti en afturfótur stífu hliðarinnar er 

sterkari og getur borið meira. Jafnframt á hann oft á tíðum erfiðara með að sveigja sig til 

annarar hliðarinnar en hinnar þar sem hliðar hans eru hugsanlega mislangar og erfiðara er 

fyrir hann að sveigja sig að stífu hliðinni. Þegar hestinum er riðið á hring eða baug þarf 

hesturinn oft meiri stuðning á þá hlið sem veikari er, hann hefur tilhneigingu til þess að styðja 

sig á ytri taum og detta út á ytri bóginn. Þegar knapinn áttar sig á þessum erfiðleikum getur 
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hann hjálpað hestinum að jafna út misstyrkinn með margskonar fimiþjálfun (Heuschmann, 

2012).  

Við tamningu á hestum er leitað til þess að koma í veg fyrir misstyrk og þjálfa hestana þannig 

að þeir verði jafnvígir á báðar hliðar. Ef hestar eru missterkir fyrir er reynt að jafna hann út 

með því að styrkja veiku hliðina meira svo hestarnir verði jafn sterkir til beggja hliða og gangi 

samspora, það er að afturfætur hestins stígi í spor framfóta hans. Eftir því sem hestur er 

missterkari því stirðari er hann. En til þess að hægt sé að vinna gegn misstyrk þarf knapinn að 

fá hestinn mjúkan í hnakka, spennulausa í baki og fjöðrun í gegnum líkamann sem endar í 

mjúku sambandi við munn hestsins sem japplar á mélinu sem segir okkur að hesturinn er 

kominn aftur í sitt náttúrulega jafnvægi og er jákvæður. Náttúrulegt jafnvægi er jafnan kallað 

lárétt jafnvægi sem er forsenda fyrir samspora hesti og fyrir áframhaldandi góðri þjálfun og 

réttri söfnun (Heuschmann, 2012). 

1.7 Markmið rannsóknarinnar 

Markmið rannsóknarinnar var að mæla taumþrýsting hægri og vinstri tauma  hjá fjórum 

knöpum sem allir riðu sömu átta hrossum sömu leið á milliferðar tölti. Kannað verður hvort 

munur var á taumþrýstingi milli hliða hestsins og þá hvoru megin munurinn liggi. Lagt verður 

mat á áhrif frá knapa og hesta á taumþrýstinginn. Ef mælist ójafn endurtekinn taumstuðningur 

hjá knöpunum má áætla að áhrifin liggi hjá hestinum sjálfum en ef munurinn liggur einungis 

hjá ákveðnum knapa má áætla að áhrifin séu hjá þeim knapa.  

Gerður verður greinamunur á taumþrýstingi milli hægri og vinstri taums áháð því uppá hvora 

höndina er riðið hjá bæði hestum og knöpum og jafnframt hvoru megin er meiri stuðningur 

þegar riðið er uppá hvora hönd fyrir sig hjá hestum og knöpum. 

Greining ganga um það hvort um misstyrk er að hjá hestunum er ef munur er á taumþrýstingi 

milli þess uppá hvora hönd hestinum er riðið. Ef hesturinn sýnir að mikill munur er á 

taumþrýstingnum milli þess má áætla að hesturinn eigi erfiðar með að fara uppá þá hendi sem 

meiri stuðningur er notaður. En ekki er hægt að greina misstyrk hjá knöpum nema einhver 

ákveðinn knapi sýni mun á taumþrýstingi á sama hesti og hinir og notist jafnan við meiri styrk 

á annan tauminn en hinn.  
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Mynd  SEQ Mynd \* ARABIC 1. Búnaður sem notst er við 

mælingar á taumþrýsting 

 Efni og aðferðir 

2.1 Hestar og knapar 

Í þessari rannsókn var ákveðið að notast við fjóra knapa, tvo stráka og tvær stelpur sem stunda 

öll nám á Hestafræðideild, Háskólans á Hólum í Hjaltadal og voru öll nemendur á öðru 

skólaári þegar rannsóknin var gerð. Riðu þessir ákveðnu knapar átta heilbrigðum íslenskum 

hestum sem eru allir notaðir sem skólahestar við nám á Hestafræðideild skólans. Voru þetta 

þrír geldingar og fimm hryssur og var meðalaldur þeirra 13 vetra. Rannsóknin var 

framkvæmd í Þráarhöll á Hólum í Hjaltadal þar sem öll hrossin voru vön aðstæðum. Er 

Þráarhöllin 20m x 60m en var skipt niður í tvö svæði, annað 20m x 40m þar sem mælingarnar 

voru framkvæmdar og 20m x 20m þar sem var smá upphitun og knapar undirbjuggu sig fyrir 

fyrirfram ákveðið verkefni. 

2.2 Búnaður 

Gerðar voru taumþrýstingsmælingar 

og notast var við Centaur 

taumþrýstingsmæla sem tengdir voru 

við beislisbúnað hjá hverjum og 

einum hesti og mældu þeir 

taumþrýsting milli hægri og vinstri 

hliða hestsins. Notuðust allir knapar 

við hefðbundin tví- eða þrískipt 

hringamél og á milli þeirra og 

taumsins voru tengdir 

taumþrýstingsmælar sem samanstóð 

af tveim nemum sem mældu taumþrýsting á hægri og vinstri taum. Við þessa tilteknu nema 

var tengdur gagnasendir sem festur var með hökuól sem fest var við beislið og sett á hestana. 

Sendi gagnasendirinn gögnin í tölvu í gegnum þráðlaust net (Wi-Fi) sem var staðsett í 

stúkunni við miðju vallarins svo sendirinn næði að senda gögnin í tölvuna. 

2.3 Mælingar og vinnsla gagna 

Eins og fram hefur komið fóru mælingarnar fram á afmörkuðum svæði inni í reiðhöll, í 

umhverfi sem bæði hestar og knapar voru vanir að vinna í. Var hrossunum skipt í tvö holl 

Mynd 1. Skýringamynd af taumþrýstingsbúnaðinum. 
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með fjórum hestum í hvoru holli. Reið hver og einn knapi öllum fjórum hrossunum áður en 

skipt var um hross. Mælingarnar fóru þannig fram að knaparnir riðu á milliferðar tölti á 

sporaslóð, einn hring uppá hægri hönd og einn hring uppá vinstri hönd. Lögð var áhersla á 

það að knaparnir riðu hrossunum beinum, í taumsambandi og í höfuðburði á milliferðar tölti 

svo knaparnir myndu ekki ríða hestunum á slökum taum svo hesturinn sýndist taumléttur því 

sú aðferð gæfi skakkar niðurstöður. Allar mælingarnar byrjuðu við bókstafinn C sem er á 

miðri skammhlið vallarins. Mælarnir voru alltaf fastir við sama tauminn þannig hann var 

færður á milli hesta ásamt hökuólinni sem gagnasendirinn var festur við, þannig allir 

knaparnir riðu með sama taum að sömu þyngd. 

Taumþrýstingsmælarnir mæla átakið í Newton metrum (N) sem er alþjóðleg mælieining fyrir 

kraft, þar sem eitt N samsvarar 0.102 kílógrömmum (kg). Einn nemi er fyrir hvorn taum sem 

eru merktir fyrir hægri og vinstri og þau gögn sem gagnasendirinn sendir í tölvuna voru, 

aðskilin gögn fyrir hvort taum fyrir sig sem gáfu, hæsta og lægsta gildi (maximum, minimum) 

fyrir taumþrýsting, meðaltal á þrýsting fyrir hægri (average right) og vinstri taum (average 

left), mun á hæsta og lægsta gildi fyrir hvort taum (amplitude), ásamt meðaltals mun milli 

vinstri og hægri taums (average difference left/right), þannig að ef meiri þrýstingur var á 

vinstir taum kom talan í plús en mínustala ef meiri stuðningur var á hægri taum. 

Við úrvinnslu gagna var stuðst við meðaltalsþrýsting fyrir hægri og vinstri taum og mun milli 

meðaltalsþrýsting á hægri og vinstri taums. Voru þessi gögn tekin saman og fundin meðaltöl 

fyrir allar mælingar fyrir hvern og einn hest og allar mælingar fyrir hvern og einn knapa.  

Allar mælingarnar komu inn í Microsoft Exel og var um að ræða 64 skjöl sem tekin voru 

saman í eitt exelskjal og flokkuð svo hægt væri að keyra gögnin í tölfræðiforritið R-3.2.4.  

sem notast var við í vinnslu á útreikningum og úrvinnslu á niðurstöðum. Gögnin voru flokkuð 

þannig að hestarnir fengu númer frá einum uppí átta, knaparnir fengu númer frá einum uppí 

fjóra og þegar riðið var uppá hægri hönd fékk sú mæling tölugildið einn og þegar riðið var 

uppá vinstri hönd fékk sú mæling tölugildið tvo. 
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 Niðurstöður 

Við greiningu gagna fyrir tölfræðilega úrvinnslu voru gögnin metin þannig að það gæfi 

skýrustu myndina að notast við meðaltaumþrýsting á vinstri taum, meðaltaumþrýsting á hægri 

taum og sjá þar að leiðandi meðaltal þess taumþrýsting sem notast var við á hvern og einn 

hest. Notast var við sömu aðferð hjá knöpunum til að sjá meðalþrýsting hjá hverjum og einum 

knapa uppá hvorn taum fyrir sig. Jafnframt var skoðað munur á meðaltaumþrýstingi milli 

vinstri og hægri taums útfrá því uppá hvor höndina var riðið.  

3.1 Tölfræðiniðurstöður  

3.1.1 Niðurstöður fyrir meðaltals mælingar milli taumhanda fyrir hesta og knapa 

Við upphaf tölfræðigreinga var byrjað á því að finna meðal taumþrýsting allra knapa sem var 

reiknaður út fyrir hvorn taum á hverjum hesti fyrir sig óháð því uppá hvor höndina var riðið. 

Eru þær niðurstöður 

sýndar með 

staðalfrávikum á mynd 2. 

Marktækur munur (P = 

1.85-10 fyrir vinstri taum 

og P = 6.76-13 fyrir hægri 

taum) kom fram milli 

hestanna sem skýrist 

einkum af því að 

taumstuðningurinn var 

áberandi lægstur hjá hesti 

nr 1. Ekki kom fram 

marktækur munur á 

meðaltaumþrýstingi milli 

tauma hjá neinum hesti, 

einungis milli hesta. 

Meðaltal fyrir taumþrýsting allra hestanna á vinstri taum var 23,50 N og fyrir hægri taum 

22,62 N (sjá töflu 2 í viðauka hér að aftan). Skoða má hest númer eitt, sem er frábrugðinn 

hinum hestunum þar sem meðaltaumþrýstingur hans á vinstri taum er einungis 6,35 N og 6,35 

Mynd 2. Meðaltöl mælinga allra hesta á meðalþrýting vinstri og hægri taums með 

staðalfrávikum. 
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N á hægri taum. Hestur þrjú var sá sem knapar notuðu mestan meðalþrýsting á fyrir hvorn 

taum fyrir sig, 38.46 N á vinstri taum og 40.26 N á hægri taum. 

 

Meðal taumþrýstingur út frá mælingum á öllum 8 hestunum var reiknaður út fyrir hvern og 

einn knapa. Skoðað var hvort munur væri á meðal taumþrýstingi milli hliða hjá knöpunum 

óháð því uppá hvora hönd var 

riðið. Svo reyndist ekki vera. 

Eins og sést á mynd 3 eru 

knaparnir með nokkuð 

sambærilegan taumþrýsting 

þegar litið er á meðaltal allra 

hestanna. Ekki kom fram 

munur á meðalþrýstingi sem 

notaður var á hvorri hlið fyrir 

sig. Mesti munur á 

meðalþrýstingi sem mældist 

milli hægri og vinstri tauma 

var aðeins 1.5125 N.   

  
Mynd 3. Meðaltöl mælinga allra knapa á meðalþrýting vinstri og hægri taums 

með staðalfrávikum. 
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3.1.2 Niðurstöður á mismun á meðaltölum fyrir hvora taumhönd fyrir sig háð reiðleið 

Skoðað var sérstaklega hvort munur væri á meðal taumþrýsting sem mældist á vinstri og 

hægri taumum eftir því upp á hvora höndina var riðið. Til þess var notuð breytan: þrýstingur 

vinstri – þrýstingur hægri. 

Á mynd 4  sést munur á  á 

meðalþrýstingi á hægri og 

vinstri taumum þegar riðið 

er á hægri og vinstri hönd 

og staðalfrávik. Þegar 

mismunurinn fer niður fyrir 

0 er meiri þrýstingur á 

hægri taum en þann vinstri 

taum, en þegar 

mismunurinn er plústala er 

meiri stuðningur á vinstri 

tauminn. Áfram var 

marktækur munur milli 

hesta (P = 0.000654). Þegar 

betur var að gáð voru það 

tveir hestar sem skáru sig úr þar sem fram kom mikill munur á taumþrýstingi milli tauma eftir 

því upp á hvora hliðna var riðið. Hjá öðrum hestum var ekki um slíkan mun að ræða. Þegar 

hesti 7 var riðið uppá hægri hönd þurfti hann aukinn stuðning á vinstri tauminn sem 

endurspeglar líklega misstyrk hjá hestinum sjálfum þar sem sambærilegar niðurstöður komu 

fram hjá öllum knöpum og knapaáhrif ekki marktæk eins og kemur fram hér á eftir. Eins og 

sjá má í tölfu 3 í viðauka er munurinn á meðal taumþrýstingi þegar riðið var á hægri hönd 8.8 

N hjá þessum hesti en einungis 0.5 N þegar honum var riðið uppá vinstri hönd sem er nánast 

jafn þrýstingur. Þetta þýðir að marktækt meiri þrýstingur var settur á vinstri tauminn þegar 

hestinum var riðið upp á hægri hönd. Hinsvegar kom fram kom fram marktækt meiri 

þrýstingur á hægri tauminn hjá hesti 5 miðað við þann vinstri þegar honum var riðið upp á 

hægri hönd (-5.225 N) sem hugsanlega má einnig skýra með misstyrk hjá þeim hesti líka og 

þá upp á aðra hlið.   

Mynd 4. Munur á taumþrýstingi milli hesta á vinstri og hægri taum milli þess 

þegar riðið er á hægri og vinstri hönd með staðalfrávikum. 
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Við samskonar greiningu hjá knöpunum kom í ljós að taumtakið mældist fremur jafnt 

(mismunur nálægt núlli) hjá öllum knöpunum, óháð því upp á hvora höndina var riðið eins og 

fram kemur á mynd 5.  Ekki 

komu heldur fram marktæk 

áhrif knapa á mismun á 

taumþrýstingi (different left 

and right) eftir því hvort riðið 

var upp á vinstri eða hægri 

hönd. Gefur það ennfremur 

hugmynd um að orsök þess 

að mismikill taumþrýstingur 

mældist hjá hestum 5 og 7 

liggi í eðli hestanna.    

Mynd 5. Munur á taumþrýstingi milli knapa á vinstri og hægri taum milli 

þess þegar riðið er á hægri og vinstri hönd með staðalfrávikum. 
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 Umræður 

4.1 Greining niðurstaðna 

Eins og þetta verkefni var lagt fram fengu allir knapar sama verkefnið með sömu hestana.  

Þegar skoðað var meðaltaumþrýstingur fyrir vinstri og hægri taum fyrir alla hesta og alla 

knapa óháð uppá hvor höndina var riðið var einungis marktækur munur milli hesta. Þar sem 

heildar meðaltal á meðaltaumþrýstingi hjá öllum hestunum var 23.50 fyrir vinstri taum og 

22.62 fyrir hægri taum. Eins og mynd 2 og jafnframt töflu 2 í viðauka sýndi var það hestur 

þrjú sem notaðist við mestan meðalþrýsting fyrir hvorn taum fyrir og hestur eitt var með 

minnstan taumþrýsting. Skýringin á þessu má rekja til þess að hestur þrjú lagðist á tauminn og 

hestur eitt leitaði undir bita og flúði þannig eðlilegt taumsamband. Komu ekki fram 

knapaáhrif og knapar að jafnaði með frekar jafnt taumsamband. 

Þegar munur á meðalþrýstingi var skoðaður sérstaklega fyrir hvora hlið fyrir sig fyrir hægri 

og vinstri hönd kom fram vísbending um misstyrk hjá tveim hestum sérstaklega þegar þeim 

var riðið uppá hægri hönd, en þó með ólíkum hætti. Hjá hesti fimm var aukinn þrýstingur á 

innri taum, í þessu tilfelli hægri taum hjá öllum knöpum sem getur skýrst af því að hann eigi 

erfitt með að sveigja sig til hægri og teygja á vinstri hliðinni. Hestur sjö var hinsvegar með 

áberandi aukinn þrýsting á vinstri tauminn þegar honum var riðið á hægri hönd. Getur það 

gefið merki um það að hann sé með sterkari vinstri hlið, sæki inn og eigi erfitt með að ganga 

samspora uppá hægri hönd.  

Knaparnir brugðust allir við erfiðleikum hestanna með auknum þrýstingi en spurningin er 

hvort sú aðferð hafi verið gerð með réttum hætti þar sem ekki var hægt að greina styrkleika 

hljóð- eða fótaábendinga. Eins og fram kom hér að framan úr bókinni Balacing act eftir 

fræðinginn Dr. Gerd Heuschmann að ef farið er að taka í tauminn er það bara til að auka 

misstyrkinn hjá hestinum og er ekki hægt að laga þennan misstyrk nema að notast við 

afturpartinn, fá hestinn til að ganga mjúkann, nota afturpartinn og fá mýkt í hnakka og í munn 

hestins (Heuschmann, 2012). Jafnframt getur sú aðferð leitt til minni taumþrýsings og 

minnkandi líkur á særindum í munni fremur en að bregðast við með auknum taumþrýstingi. 

Eins og rannsókn Kuhnke leiddi í ljós þyrftu knapar að huga að því að hafa jafna taumhendi 

áður en þeir fara að laga misstyrk milli hliða hjá hestum með það vandamál. Er það einkum 

vegna þess að knapar með sterkari aðra höndina hafa oft tilhneigingu til þess að vera með 
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aukið taumsamband við þá hlið hestins sem sterkari taumhöndin er. Eru þeir knapar jafnframt 

oft á tíðum ómeðvitaðir um þetta (Kuhnke o.fl., 2010). Líkt og fyrri rannsóknir hafa bent á að 

knapar skynja kraftana sem þeir setja á tauminn bera ekki saman við þau gögn sem 

taumþrýstingsmælingar sýna (Clayton, Singleton, Lanovaz & Cloud, 2003). Þannig getur 

notkun á taumþrýstingsmælum hjálpað knöpunum að átta sig á því hvenær þeir eru í jöfnu 

taumsamandi og áttað sig á aflinu sem þeir segja á taumana og haft þannig jákvæð áhrif á 

hestana sem þeir eru að þjálfa. 

4.2 Veikleikar 

Þar sem þetta verkefni var frekar afmarkað, með einsleitan hóp knapa á sambærilegum aldri 

og með sömu menntun í hestafræðum og lagt var fram sama verkefni fyrir alla hestana. Gefur 

þetta þar að leiðandi aðeins vísbendingu sem má nota til að leggja upp stærri rannsókn. 

Mælingar á hæsta og lægsta gildi getur jafnframt verið áhugavert þó svo að valið hafi verið að 

byggja þessa rannsókn á meðaltalsgildum. Var það metið svo að það gæfi skýrari mynd ef um 

misstyrk væri að ræða og jafnframt gert vegna þess að ákveðinn þrýstingur yfir lengri tíma er 

talinn hafa meira að segja um hættu á sárum í munni (Sigríður Björnsdóttir, 2014b). 

Þessi aðferð sem beitt var við mælingar og sá útbúnaður sem notast var við hefur jafnframt 

ekkert að segja um styrkleika ábendinga frá knöpunum eða það hvernig þrýstingur dreifist 

innan munnsins í hestinum og gefur þar að leiðandi takmarkandi mynd af því með hvaða hætti 

særindi í munni koma fram. Þrýstingur sem kemur á munn hestins og dreifist vel yfir tunguna 

er líklegri til að valda litlum særindum en sá þrýstingur sem kemur til dæmis á kjálkabeinið. 

Er að vegna þess að tungan virkar sem dempari sem kjálkabeinið hefur ekki þann eiginleika 

og í þeim tilfellum þarf oft á tíðum ekki mikinn þrýsting til að valda særindum og auknum 

sársauka á þeim svæðum. Með sama hætti blasir við að þrýstingur sem leggst á tannlausa bilið 

gerir lítið tjón í samanburði við þann þrýsting sem kelmmir kinn hestins við tennur hans 

(Björnsdóttir, o.fl., 2014). 

4.3 Frekari rannsóknir 

Við notkun þessara taumþrýstingsmæla er hægt að gera ótal útfærslur á spennandi verkefnum 

tengdum þessu efni. 

En hægt var að greina veikleika í rannsókninni sem Kuhnke og félagar framkvæmdu 2010. Í 

þeirri rannsókn þyrfti að athuga er að einungis var stuðst við tvo hesta á mismunandi aldri og 
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kæmu líklega árangursríkari niðurstöður ef unnið væri með fleiri hesta bæði með sterkari 

hægri hlið og sterkari vinstri hlið, rétthenta og örvhenta knapa og jafnvel knapa sem væru 

jafnvígir á báðar hendur og sjá hvort væri munur á hestunum milli hópaskiptingu knapa eftir 

styrkleika þeirra. 

En eins og erlendar rannsóknir hafa leitt í ljós er það oft líkamsbeiting hestins á hálsi og haus 

sem leiðir til ákveðins taumsstuðnings en sú rannsókn var framkvæmd á brokki án knapa, 

einungis notast við hliðartauma (Clayton, o.fl. 2011).  

Fróðlegt væri að rannsaka efni í sambandi við taumþrýsting, hvernig þrýstingurinn dreyfist á 

munn hestins með mismunandi beislisbúnað og jafnvel mæla styrkleika ábendinga sem 

knaparnir notast við, þá kæmi líklega upp mismunur milli knapa. Allir þessir þættir myndu 

auka frekari þekkingu knapa á þessum efnum. Mikilvægt er að hafa velferð hesta í fararbroddi 

sem gæti jafnvel leitt af sér taumléttari knapa og þar að leiðandin taumléttari hross.  

Hægt væri að framkvæma veigamikla rannsókn í þessum efnum og taka mið af fleiri þáttum 

til að gera betri greinamun á hestunum og skýrari ástæður fyrir ef hestur bregst frábrugðið við 

en aðrir. Athuga hvort um særindi í munni væri að ræða, er hesturinn aumur á einhverjum 

stöðum og er að hlífa sér af einhverjum ástæðum við ákveðið verkefni. Getur það átt sé stað 

þó svo að hesturinn sýnist heilbrigður á allan annan hátt.  

4.4 Áhugaverðir þættir 

Eins og fram hefur komið eru það margir þættir sem hafa möguleg áhrif á taumtakið. Sá þáttur 

sem knapinn getur haft mest áhrif á er tamningin, þjálfunin og síðast en ekki síst 

reiðmennskan, þ.e. ásetan, ábendingarnar og taumhaldið. Ef hesturinn á að endast vel og lengi 

hefur taumþrýstingurinn sjálftur mikið um það að segja þar sem munnur hestsins er í 

veigamiklu hlutverki því heilsa og ending hans byggir m.a. á heilbrigðum munni. 

Mikilvægt að allir þeir sem umgangast hestinn, reyndir eða óreyndir knapar séu 

meðvitaðir um að reyna eftir fremstu getu að halda taumþrýstingnum eins litlum og þeir geta 

en haldi samt sem áður jákvæðu taumsambandi við hestinn. Auknar athuganir og birting á 

þessum efnum sem tengjast taumþrýstingi hjálpar til við að fólk afli sér upplýsingar og séu 

meira meðvitaðir um velferð hestins þegar kemur að þjálfun og tamningu hrossa í dag. Jafnvel 

gæti það haft í för með sér að hross verði taumléttari sem er jákvætt fyrir bæði knapa og hesta.  
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 Ályktanir 

Taumþrýstingsmælar geta hjálpað knöpum að átta sig á því hversu mikið afl við að stjórna 

hestinum þó þeir geti ekki sagt til um það hvernig þrýstingurinn dreyfist á munn hestins. Við 

notkun á taumþrýstingsmælabúnaði gæti hann hjálpað knöpum að átta sig á því hvenær 

taumsamband þeirra er létt og jafnt og hvenær notast er við aukinn þrýsting. Ávinningur 

vinnst með að nota sem minnstan þrýsting sem uppsker taumléttan og jákvæðan hest. Er 

jákvætt að knapar átti sig á því og gæti jafnframt haft áhrif á minni særindi í munni og aukinni 

velferð.  

Bendir þessi rannsókn til þess að mælingar á taumþrýstingi geti hjálpað við að meta misstyrk 

hjá hestum ef verið er með fleiri en einn knapa til samanburðar. Getur þetta hjálpað minna 

reyndum knöpum að átta sig á eðli misstyrksins ef þeir sjá hvernig hann kemur fram og 

hvernig hægt er að vinna gegn honum.  

Þar sem í þessari rannsókn voru allir knapar með sama verkefnið og kom í ljós að þeir 

brugðust allir við á sambærilegan hátt þegar veikleikar komu fram hjá hestunum.  

Eftir að hafa lokið vinnu á þessu verkefni eykst þekkingin og hugsunin um mikilvægi þess að 

leitast eftir taumléttum og jákvæðum hestum og jafnframt ávinningur í aukinni velferð. 

  



 18 

 Heimildaskrá 

Björnsdóttir S., Frey, R., Kristjánsson, Þ. & Lundström, T. (2014). Bit-related lesions in 

Icelandic competition horses. Acta Veterinaria Scandinavica 2014, 56:40 

Bürger, U., Zietzschmann, O. (2003). The rider forms the horse: function and development of 

the muscles of the riding horse (Hoffmann, T. þýð.). Warendorf : FNverlag (Frumútgáfa 

1987) 

Clayton, H. M. (2004). The dynamic horse. Mason: Sport horse publications. 

Clayton, H. M., Singleton W. H., Lanovaz, J.L. & Cloud, G. L. (2003). Measurement of rein 

tension during horseback riding using strain gage transducers. Experimental Techniques 

27(3) : 34-36. 

Clayton, H.M., Larson, B., Kaiser L.J., Lavagnino, M. (2011). Length and elasticity of side  

reins affect rein tension at trot. The Veterinary Journal, 188, (2011) 291-294.  

FEIF (The international Federation of Icelandic Horse Associations (2014). FEIF Sport 

Judges Guidelines 2014. Skoðað 29.apríl 2016 á 

https://www.feif.org/files/documents/Judges%20guidelines%20for%20G%C3%A6%C3

%B0ingakeppni%202012.pdf  

Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson. (2004). Íslenski hesturinn. Reykjavík. Mál og 

menning. 

Heuschmann, G. (2007). Tug of war: Classical versus „modern“ dressage. (R. Abelshauser, 

þýð.). Schondorf : Wu Wei Verlag. (Frumútgáfa 2006). 

Heuschmann, G. (2012). Balancing act : The horse in sports, an irreconcilable conflict? (C. 

Hughes, þýð.). Schondorf : Wu Wei Verlag. (Frumútgáfa 2011). 

Hrafnhildur Helga Guðmundsdóttir. (2014). Taumþrýstingur á tölti á íslenskum hestum. 

Óútgefið B.Sc. verkefni. Háskólinn á Hólum, Hjaltadal. 

Ingimar Sveinsson. (2010). Hrossafræði Ingimars. Uppheimar. 

Kristjansson T., Bjornsdottir S., Sigurdsson A., Andersson L.S., Lindgren G., Heljar S.J., 

Klonowski A.M., Arnason T. (2014). The effect of the “Gait keeper“ mutation in the 

DMRT3 gene on gaiting ability in Icelandic horses. Journal of Animal Breeding and 

Genetics. (2014) 1-11 

https://www.feif.org/files/documents/Judges%20guidelines%20for%20G%C3%A6%C3%B0ingakeppni%202012.pdf
https://www.feif.org/files/documents/Judges%20guidelines%20for%20G%C3%A6%C3%B0ingakeppni%202012.pdf


 19 

Kuhnke, S., Dumbell, L, Gauly, M., Johnson, J.L., McDonald, K., von Borstel, U.K. (2010). 

A comparison of rein tension of the rider’s dominant and non-dominant hand and the 

influence of the horse’s laterality. Comparative Exercise Physiology 7(2); 57–63  

McGreevy, P. & McLean, A. (2010). Equitation Science. Bretland: Wiley-Blackwell. 

Nicodemus, M. C. & Clayton, H. M. (2003). Temporal variables of four-beat, stepping gaits 

of gaited horses. Applied Animal Behaviour Science, 80, 133-142.  

Sigríður Björnsdóttir. (2014a). Beislisbúnaður – Hesturinn beislaður. Munnur hestins. Sótt 

2.apríl 2016 af http://mouthofthehorse.com/is/fraedsla/beislisbunadur/ 

Sigríður Björnsdóttir. (2014b). Bygging og virkni – Ólík hlutverk munnsins. Munnur hestsins. 

Sótt 30.mars 2016 af http://mouthofthehorse.com/is/fraedsla/bygging_og_virkni/ 

Sigríður Björnsdóttir. (2014c). Reiðmennska. Munnur hestins. Sótt 2.apríl 2016 af 

http://mouthofthehorse.com/is/fraedsla/reidmennska/ : 3. 

Theodór Arnbjörnsson. (1931). Hestar. Reykjavík: Búnaðarfélag Íslands. 

Warren-Smith A.K., Curtis R.A., Greetham L., McGreevy P.D. (2007). Rein contact between 

horse and handler during specific equitation movements, Applied Animal Behaviour 

Science, 108:157 (2007).  

Zips, S., Peham, C., Scheidl, M., Licka, T., og Girtler, D. (2001). Motion pattern of the toelt 

of Icelandic horses at different speeds. Equine Veterinary Journal, 33, 109-111. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://mouthofthehorse.com/is/fraedsla/beislisbunadur/
http://mouthofthehorse.com/is/fraedsla/bygging_og_virkni/
http://mouthofthehorse.com/is/fraedsla/reidmennska/


 20 

Töfluskrá 

Tafla 1. Hér má sjá þau gögn sem fengust og unnið var úr. ..................................................... 21 

Tafla 2. Meðaltöl á meðalþrýsting fyrir hvern hest og meðaltal á mismun (vinstri-hægri) ..... 22 

Tafla 3. Meðaltöl á meðalþrýsting hjá hverjum knapa og meðaltal á mismun (vinstri-hægri) 22 

Tafla 4.  Meðaltal á mun hjá hestum milli vinstri og hægri taums fyrir hvora hönd fyrir sig. 22 

Tafla 5. Meðaltal á mun hjá knöpum milli vinstri og hægri taums á hvora hönd fyrir sig. ..... 22 

 

Myndaskrá 

Mynd 1. Skýringamynd af taumþrýstingsbúnaðinum. ............................................................... 8 

Mynd 2. Meðaltöl mælinga allra hesta á meðalþrýting vinstri og hægri taums með 

staðalfrávikum. ......................................................................................................................... 10 

Mynd 3. Meðaltöl mælinga allra knapa á meðalþrýting vinstri og hægri taums með 

staðalfrávikum. ......................................................................................................................... 11 

Mynd 4. Munur á taumþrýstingi milli hesta á vinstri og hægri taum milli þess þegar riðið er á 

hægri og vinstri hönd með staðalfrávikum. .............................................................................. 12 

Mynd 5. Munur á taumþrýstingi milli knapa á vinstri og hægri taum milli þess þegar riðið er á 

hægri og vinstri hönd með staðalfrávikum. .............................................................................. 13 

 

 

  

file:///C:/Users/Not/Desktop/BS%20Verkefni/Sigurlína-BS%20ritgerdin%202016.docx%23_Toc450117371
file:///C:/Users/Not/Desktop/BS%20Verkefni/Sigurlína-BS%20ritgerdin%202016.docx%23_Toc450117372
file:///C:/Users/Not/Desktop/BS%20Verkefni/Sigurlína-BS%20ritgerdin%202016.docx%23_Toc450117372
file:///C:/Users/Not/Desktop/BS%20Verkefni/Sigurlína-BS%20ritgerdin%202016.docx%23_Toc450117373
file:///C:/Users/Not/Desktop/BS%20Verkefni/Sigurlína-BS%20ritgerdin%202016.docx%23_Toc450117373
file:///C:/Users/Not/Desktop/BS%20Verkefni/Sigurlína-BS%20ritgerdin%202016.docx%23_Toc450117374
file:///C:/Users/Not/Desktop/BS%20Verkefni/Sigurlína-BS%20ritgerdin%202016.docx%23_Toc450117374
file:///C:/Users/Not/Desktop/BS%20Verkefni/Sigurlína-BS%20ritgerdin%202016.docx%23_Toc450117375
file:///C:/Users/Not/Desktop/BS%20Verkefni/Sigurlína-BS%20ritgerdin%202016.docx%23_Toc450117375


 21 

Viðauki I 

Tafla 1. Hér má sjá þau gögn sem fengust og unnið var úr. 

 

Hestur Knapi hönd
Hæsta gildi 

vinstri taums

Lægsta gildi 

vinstri taums

Munur á hæsta 

og lægsta gildi 

vinstri taums

Meðalstuðningur 

á vinstri taum

Hæsta gildi 

hægri taums

Lægsta gildi 

hægri taums

Munur á hæsta 

og lægsta gildi 

hægri taums

Meðalstuðningur 

á hægri taum

Munur á meðalst. 

vi.taums og hæ. 

taums
1 1 1 34.1 0.5 33.6 6.5 26.8 0.2 26.5 3.9 2.6

1 2 1 18.5 0.2 18.3 4.9 22.7 0.5 22.2 4.6 0.3

1 3 1 28.6 0.5 28.1 8.0 32.1 0.0 32.1 7.3 0.7

1 4 1 24.7 1.4 23.3 8.8 22.5 1.8 20.7 7.9 0.9

1 1 2 43.0 0.5 42.5 6.5 34.6 0.2 34.3 7.8 -1.4

1 2 2 19.0 0.5 18.5 4.1 19.7 0.5 19.2 4.3 -0.2

1 3 2 23.8 0.5 23.3 6.7 24.2 0.5 23.7 5.2 1.6

1 4 2 37.7 0.5 37.2 5.3 27.0 1.8 25.3 7.5 -2.2

2 1 1 80.7 12.2 68.4 36.2 66.7 0.1 66.5 32.6 3.6

2 2 1 43 1.2 41.8 12 36.6 2 34.6 11.8 0.2

2 3 1 61.5 4.3 57.2 28.5 58.1 0.1 58 28 0.5

2 4 1 57.4 5.5 51.9 26.6 56.1 4.5 51.5 24.3 2.3

2 1 2 110.7 16.6 94.1 50.4 99 11.6 87.4 43.4 6.9

2 2 2 49.2 2.2 47.1 16.2 42.9 2.5 40.4 13.7 2.5

2 3 2 61.2 3.4 57.9 27.2 55.8 0.1 55.7 22.7 4.5

2 4 2 70.4 5.8 64.6 26.1 66.1 0.1 66 21.1 5

3 1 1 84.1 6.5 77.6 32.2 89.6 0.1 89.5 30.7 1.5

3 2 1 75.6 4.8 70.8 27.5 86.6 6.6 80 33.1 -5.6

3 3 1 85.2 6.7 78.5 40.6 98 10.1 87.9 46.8 -6.3

3 4 1 129 9.6 119.4 53.3 119.7 10.1 109.6 52.4 0.9

3 1 2 128.5 7 121.5 43.5 123.2 9.3 113.9 43.8 -0.3

3 2 2 92 4.8 87.2 29.4 85.8 0.1 85.7 31.3 -2

3 3 2 101.6 6 95.6 41.4 93.2 0.1 93.1 43 -1.6

3 4 2 102.8 5.8 97 39.8 94.7 0.1 94.6 41 -1.1

4 1 1 91.3 9.6 81.7 34.9 87.9 0.1 87.8 32 2.9

4 2 1 44.4 2.4 42 16.4 41.7 2.3 39.4 15.7 0.7

4 3 1 77.8 7.7 70.1 33.3 74.5 0.1 74.4 33.6 -0.3

4 4 1 61.2 6.7 54.5 23.9 54 0.1 53.9 26.2 -2.4

4 1 2 80.2 4.1 76.1 31.1 75 0.1 74.9 34.3 -3.2

4 2 2 52.6 3.1 49.5 17.9 54 3 51 16.3 1.6

4 3 2 95.8 7.9 87.9 34.7 87.1 0.1 87 33.1 1.7

4 4 2 64.8 5.5 59.3 25 64.9 5.8 59.1 30.2 -5.2

5 1 1 36.5 2.4 34.1 13.4 48.5 3.5 44.9 20 -6.6

5 2 1 49 2.4 46.6 14.7 57.8 0.1 57.7 19.5 -4.7

5 3 1 63.6 5.8 57.9 27.9 69.9 0.1 69.8 33.6 -5.8

5 4 1 37.7 2.6 35.1 14.6 44.7 3.5 41.2 18.4 -3.8

5 1 2 60.8 4.6 56.2 21.4 72 0.1 71.8 21 0.4

5 2 2 56.2 3.8 52.4 22.4 66.9 0.1 66.8 21.7 0.7

5 3 2 73.7 6.2 67.5 38.1 77.8 0.1 77.7 34.5 3.6

5 4 2 64.8 5.8 59.1 22.6 59.6 0.1 59.5 19.2 3.4

6 1 1 35.3 2.2 33.1 14.1 39.1 1.3 37.9 12 2

6 2 1 25.2 1 24.3 7.5 16.9 0.8 16.2 5.8 1.7

6 3 1 42.7 3.4 39.4 15.4 49 2 47 14 1.4

6 4 1 51.9 2.6 49.2 15.9 48.7 3.8 44.9 15.1 0.8

6 1 2 34.6 1 33.6 12.1 37.6 1.8 35.9 11.4 0.7

6 2 2 28.3 1 27.4 7.4 33.6 0.8 32.8 5.9 1.5

6 3 2 39.1 2.4 36.7 15.7 42.7 3.5 39.1 16.3 -0.7

6 4 2 53.6 4.1 49.5 18.4 51.8 3.5 48.2 16.8 1.6

7 1 1 75.9 5.8 70.1 29.8 52 4 48 20.9 8.9

7 2 1 61.7 3.6 58.1 19.9 46.7 3.5 43.2 15.6 4.3

7 3 1 54.3 5 49.2 26.4 40.1 0.1 40 15.1 11.3

7 4 1 88.4 13.7 74.7 37.7 59.6 0.1 59.5 27 10.7

7 1 2 92.5 3.8 88.6 25.4 78.8 0.1 78.7 26.6 -1.2

7 2 2 53.1 3.6 49.5 16.9 52.8 0.1 52.7 17.6 -0.7

7 3 2 51.1 3.1 48 20.5 51 0.1 50.9 19.4 1.1

7 4 2 69.6 10.1 59.6 32.1 61.1 0.1 61 29.3 2.8

8 1 1 84.5 8.4 76.1 30.5 73.7 0.1 73.6 27.1 3.4

8 2 1 62.9 2.2 60.8 18.2 69.4 2.5 66.9 18.9 -0.7

8 3 1 74.4 3.8 70.6 31.9 75.8 4.3 71.5 31.3 0.6

8 4 1 69.6 6.7 62.9 29.7 61.1 0.1 61 23.8 5.9

8 1 2 84.8 4.8 80 29 83.8 0.1 83.7 25 4

8 2 2 61.5 2.6 58.8 17.3 59.6 2.3 57.3 17.1 0.2

8 3 2 96.1 3.8 92.2 28.7 119.2 4.8 114.4 28.5 0.2

8 4 2 79.5 6.5 73 29.7 75.8 0.1 75.6 29.7 -0.1
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Tafla 2. Meðaltöl á meðalþrýsting fyrir hvern hest og meðaltal á mismun (vinstri-hægri) 

 

 

Tafla 3. Meðaltöl á meðalþrýsting hjá hverjum knapa og meðaltal á mismun (vinstri-hægri) 

 

Tafla 4.  Meðaltal á mun hjá hestum milli vinstri og hægri taums fyrir hvora hönd fyrir sig. 

 

Tafla 5. Meðaltal á mun hjá knöpum milli vinstri og hægri taums á hvora hönd fyrir sig. 

 

 


