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Ágrip  

Kannað var hvort keppniseiginleikar íslenska hestsins í alþjóðlega staðlaðri 

íþróttakeppni væru sambærilegir á Norðurlöndunum fjórum, Danmörku, Finnlandi, 

Noregi og Svíþjóð. Keppni á íslenska hestinum hefur aukist til muna á síðustu árum 

og fjöldi móta í ýmsum greinum eru haldin um heim allan. Stefnt er að því að bæta 

keppniseiginleikum inn í kynbótamat íslenska hestsins á næstunni en rannsóknir hafa 

sýnt fram á að keppnisgögn eru vel til þess fallin að nota sem grunn kynbótamats. Í 

fyrstu mun þróun kynbótamatsins aðeins fela í sér viðbót íslenskra keppnisgagna. 

Næstu skref munu hugsanlega fela í sér viðbót keppnisgagna frá öðrum löndum og því 

nauðsynlegt að kanna þau. Keppnisgögn frá Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð 

voru notuð en þau voru fengin úr upprunaættbók íslenska hestsins, Worldfengur.com. 

12 ára tímabil var skoðað, frá árinu 2004 til ársins 2016. Til grundvallar lágu 

niðurstöður úr forkeppni fullorðinna í 1.flokki og meistaraflokki í keppnisgreinunum 

tölti (T1 og T3), slaktaumatölti (T2 og T4), fjórgangi (V1 og V2), fimmgangi (V1 og 

V2) og gæðingaskeiði (PP1). Tölfræðigreiningar voru gerðar með SAS 

forritapakkanum og kynbótafræðigreiningar með DMU forritapakkanum með REML 

aðferðafræði. Erfðastuðlar keppniseiginleikanna voru metnir og innbyrðistengsl þeirra 

könnuð. Í stuttu máli var jákvæð og almennt há erfðafylgni á milli 

keppniseiginleikanna sem gefur til kynna að keppnishæfni er sameiginlegur 

erfðaþáttur hrossanna í löndunum fjórum. Mat á arfgengi sambærilegra eiginleika á 

milli landanna var breytilegt og sér í lagi hjá Finnlandi sem og í greinunum 

slaktaumatölti og gæðingaskeiði. Mismunurinn skýrist af öllum líkindum vegna 

munar í forvali keppnishrossa og reynslu knapa. Einnig kemur til mismunandi 

keppnismenning innan landanna fjögurra og breytileg áhersla á keppnisgreinar. 

Almennt má segja að keppniseiginleikar séu sambærilegir á milli landa í alþjóðlega 

staðlaðri íþróttakeppni sem gefur vísbendingu um að hægt verði að byggja 

kynbótamat keppniseiginleika á niðurstöðum frá Norðurlöndunum fjórum.  

  

 

Lykilorð: íslenski hesturinn, keppniseiginleikar, Danmörk, Finnland, Noregur,  

Svíþjóð, erfðastuðlar, kynbótamat 
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1 Inngangur 

Á undanförnum árum hefur hlutverk íslenska hestsins sem keppnishests færst mikið í aukana 

um heim allan og hefur frammistaða og árangur í keppni gert hann enn vinsælli og 

verðmætari. Samhliða því að keppniseiginleikar íslenska hestsins verða eftirsóttari með auknu 

verðmæti er skortur á haldbærum upplýsingum um þessa eiginleika í kynbótamatinu þar sem 

það byggir eingöngu á upplýsingum úr kynbótadómi. Ræktendur keppnishrossa hafa því lítið 

til að byggja úrval sitt á. Með auknum rannsóknum og þekkingu er hugsanlega hægt að 

byggja ræktun keppniseiginleika á sama grunni og ræktun kynbótahrossa. Niðurstöður fyrri 

rannsókna benda til þess að keppniseiginleikar séu vel til þess fallnir að byggja kynbótamat 

íslenska hestsins á (Elsa Albertsdóttir, 2010). Greina þarf keppnisgögn frá fleiri löndum til að 

sjá hvort keppniseiginleikar íslenska hestsins séu þeir sömu óháð landi. Ef svo reynist er hægt 

að byggja kynbótamatið á breiðari grunni og ræktendur fá meiri og ítarlegri upplýsingar en 

áður. 

1.1 Íslenski hesturinn  

Það eru fá hestakyn sem búa yfir jafnmikilli fjölhæfni og íslenski hesturinn og eru það einna 

helst gangtegundirnar fimm sem gera hann einstakan á heimsvísu. Uppruna íslenska hestsins 

má rekja langt aftur í aldir en hann kom til landsins með landnámsmönnum fyrir um ellefu 

hundruð árum. Talið er að bestu og traustustu reiðhestarnir hafi verið meðferðis en samgöngur 

og þar með búseta í landinu byggðust að miklu leyti á hestinum (Gísli B. Björnsson og Hjalti 

J. Sveinsson, 2004). Íslenski hesturinn hefur verið ræktaður í aldanna rás með mjög lítilli 

blöndun við önnur kyn og því er íslenska hestakynið talið vera eitt það elsta og 

hreinræktaðasta í heiminum (Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir og Jón Hallsteinn Hallsson, 

2007). Íslenski hrossastofninn er lokaður erfðahópur (Þorvaldur Kristjánsson, 2005) og hefur 

ákveðinn erfðagrunnur varðveist í hrossakyninu sem byggt hefur verið á frá upphafi (Kári 

Arnórsson, 2004).  

Hlutverk hestsins hefur verið fjölbreytt í gegnum tíðina og hafa áherslur í ræktun hans fylgt 

þeim tíðaranda sem verið hefur við lýði hverju sinni. Áður var hann nýttur sem samgöngutæki 

og vinnuhestur (Gísli B. Björnsson og Hjalti J. Sveinsson, 2004) en í kjölfar vélvæðingar um 

miðja tuttugustu öld breyttust áherslur og var mörkuð sú stefna að rækta bæri eingöngu 

reiðhross. Helsta áherslan var á ræktun alhliðahrossa með góða fóta- og líkamsbyggingu, gott 

geðslag og fjölbreytta liti sem henta áttu breiðum hópi fólks til reiðar, jafnt börnum sem 
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fullorðnum (Kári Arnórsson, 2004). Frá þessum tíma hefur áhersla á keppni bæst við enda 

þykir hesturinn búa yfir miklum kostum bæði sem íþrótta- og skeiðhestur (Kristinn Hugason 

og Þorkell Bjarnason, 1990).  

1.2. Ræktun  

1.2.1. Upprunaættbók íslenska hestsins 

Upprunaættbók íslenska hestsins, Worldfengur.com er miðlægur gagnagrunnur fyrir 

hreinræktuð íslensk hross innanlands sem utan. Kerfið byggir á skýrsluhaldi Búnaðarsamtaka 

Íslands í hrossarækt, Feng kerfinu, sem upphaflega kom fram 1991. Þar grundvölluðust 

skráningar á einkvæmum númerum allra hrossa (fæðingarnúmer) og byrjað var að nota árið 

1987 (Kristinn Hugason og Jón Baldur Lorange, 1992). Alþjóðlegi gagnagrunnurinn 

Worldfengur.com var formlega tekinn í notkun árið 2001 og hefur þróast mikið síðan. Í 

gagnagrunninum er m.a. að finna upplýsingar um kynbótamat sem og niðurstöður frá 

kynbótasýningum og keppnum hvers einstaklings ef til eru (Þorvaldur Árnason og Ágúst 

Sigurðsson, 2004; Jón Baldur Lorange, 2011). 

1.2.2. Ræktunarmarkmið  

Vel skilgreint ræktunarmarkmið er forsenda þess að árangur náist í öllu ræktunarstarfi 

(Bourdon, 2000). Ísland er viðurkennt upprunaland íslenska hestsins og er sameiginlegur 

ræktunarstuðull notaður í öllum aðildarlöndum hans (Kári Arnórsson, 2004). 

Ræktunarmarkmið íslenska hestakynsins kemur fram í reglugerð um uppruna og ræktun 

íslenska hestsins og þar segir að hann skuli nýtast jafnt til útreiða, ferðalaga og í keppni 

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

annars vegar almenn og hins vegar sértæk. Almennu markmiðin taka til heilbrigðis, frjósemi, 

endingar, litar og stærðar. Sértæku markmiðin ná til sköpulags og reiðhestahæfileika íslenska 

hestsins. Þau fela m.a. í sér að rækta fjölhæfan, fallegan og geðgóðan gæðing, gangrúman, 

glæsilegan og viljugan (Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, e.d.). 

1.2.3. Kynbótafræðileg greining og kynbótamat 

Kynbótamat grundvallast á kynbótagildi einstaklinga, sem gefur upplýsingar um hverju þeir 

skila til afkvæma sinna. Öryggi matsins ræðst af gæðum og magni upplýsinga sem liggja fyrir 

við útreikningana hverju sinni (ætterni, einstaklingsdómur og dómar afkvæma). Með 

kynbótagildi er átt við þann hluta svipfars sem stjórnast eingöngu af erfðum og hægt er að 
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skilgreina sem samanlögð meðaláhrif allra erfðavísa sem hafa áhrif á magnbundna eiginleika 

(Kristinn Hugason, 1991). Til að hægt sé að reikna út matið þarf kynbótafræðileg greining að 

liggja fyrir. Hún grundvallast á mati á erfðastuðlum svo sem arfgengi erfða- og svipfarsfylgni 

auk greininga á áhrifum umhverfis, hvoru tveggja tilviljunarkenndir og kerfisbundnir þættir. 

Svipfarsbreytileiki samanstendur af erfða- og umhverfisbreytileika og er arfgengi sá hluti sem 

segir til um hlutfall erfðabreytileikans. Föst hrif eru mat á kerfisbundnum umhverfisáhrifum, 

en það eru allir þeir þættir sem hafa sömu kerfisbundnu áhrif á hvern einstakling innan 

ákveðins hóps (Bourdon, 2000; Lynch og Walsh, 1998). Með því að meta áhrif fastra hrifa má 

leiðrétta fyrir þeim og þannig auka öryggi niðurstaðna (Albertsdóttir E., Eriksson S., 

Sigurðsson Á. og Árnason Þ., 2010). Svipfarsfylgni segir til um hver fylgnin er á milli 

svipfarsmælinga eins eiginleika við annan en erfðafylgni gefur til kynna hve stórt hlutfall 

sameiginlegra erfðavísa liggja að baki tveimur eiginleikum (Bourdon, 2000). 

Eins og áður sagði byggir kynbótamat á kynbótafræðilegri greiningu og er tölfræðilegum 

aðferðum beitt til að spá fyrir um kynbótagildi einstaklings. BLUP aðferð (Best Linear 

Unbiased Prediction; bestu línulegu óskekkta spáin) hefur verið notuð við útreikning á 

kynbótamati íslenskra hrossa frá árinu 1986 og er hún talin besta aðferð sem völ er á í þessum 

tilgangi. Kynbótamat fyrir íslensk hross er reiknað út árlega og byggist það á dómum hrossa 

frá kynbótasýningum. Til grundvallar mats á hverju hrossi fyrir sig liggja allar tiltækar 

upplýsingar sem eru hæsti aldursleiðrétti kynbótadómur hvers einstaklings og einkunnir 

skyldra hrossa og afkvæma ef þau eru til staðar. Þá eru erfða- og umhverfisáhrif metin 

samtímis á grunni sömu gagna og leiðrétt er fyrir áhrifum fastra umhverfisáhrifa; dómsári, 

landi, aldri og kynferði og verða dómarnir þannig samanburðahæfir (Kristinn Hugason, 1991, 

Þorvaldur Árnason, 2014). Núverandi kynbótamat er í stöðugri þróun, það er í dag alþjóðlegt 

og byggir á kynbótadómum allra aðildarlanda Alþjóðasamtaka eigenda íslenska hestsins 

(FEIF, 2017b). 

1.3 Keppni á íslenska hestinum 

Keppni á íslenska hestinum hefur verið stunduð í aldanna rás en heimildir gefa til kynna að 

óformlegar kappreiðar hafi verið iðkaðar frá örófi alda. Á Íslandi hófst hins vegar formleg og 

regluleg keppni í Reykjavík skömmu fyrir aldamótin 1900 þegar skipulagðar voru kappreiðar 

að erlendri fyrirmynd, brautir mældar og notast við tímatökubúnað. Kappreiðar þar sem keppt 

var í stökki og skeiði voru eina form hestaíþrótta sem stundað var hérlendis fram til miðrar 

síðustu aldar þegar gæðingakeppni íslenska hestsins fór að ryðja sér rúms. Hún snérist um að 

verðlauna þann hest sem búinn var bestu reiðhestakostunum og var litið til ganghæfni, 
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fegurðar og vilja hestsins en upphaflega var í gæðingakeppni notaður sami dómstigi og hjá 

kynbótahrossum (Þorgeir Guðlaugsson, 2004). Enn þann dag í dag er gæðingakeppnin vinsæl 

keppni á Íslandi og nær hún sífellt meiri útbreiðslu á meginlandi Evrópu (Sigurbjörn 

Bárðarson, munnleg heimild, 1.maí 2017). Á sjöunda áratug síðustu aldar fór ný tegund 

keppni að líta dagsins ljós, íþróttakeppni. Uppruna hennar má rekja til meginlands Evrópu 

þegar hestamannafélög þar fóru að halda keppnir ætlaðar íslenska hestinum. Með tilkomu 

þessarar tegundar keppni var lögð aukin áhersla á reiðmennsku knapans samhliða gæðum 

hestsins. Íþróttakeppnin var tekin upp á Íslandi í lok áttunda áratugar síðustu aldar og núorðið 

er keppt í íþróttakeppni í mörgum flokkum í mismunandi greinum víða um heim (Þorgeir 

Guðlaugsson, 2004).  

1.3.1. Alþjóðasamtök íslenska hestsins (FEIF) 

Með tilkomu íþróttakeppninnar færðust samskipti á milli nokkurra landa í aukana, þar sem 

voru íslenskir hestar. Í kjölfarið voru samtökin FEIF (International Federation of Icelandic 

Horse) stofnuð árið 1969, en íslenskt heiti þeirra er Alþjóðasamtök eigenda íslenska hestsins. 

Meginmarkmið með stofnun samtakanna var að aðildarþjóðir ynnu sameiginlega að 

hagsmunum íslenska hestsins og brautargengi hans. Fyrsta verkefni samtakanna var að efna til 

Evrópumóts íslenska hestsins sem haldið var í Þýskalandi árið 1970 (Þorgeir Guðlaugsson, 

2004). Allt frá því hafa helstu viðfangsefni FEIF snúist um íþróttir, keppni og menntun 

jafnframt því að viðhalda góðu tengslaneti og stuðla að velferð og hreinræktun íslenska 

hestakynsins á alþjóðavettvangi. Alþjóðlegar reglur gilda í keppnum og kynbótadómum sem 

samtökin hafa samið og haldið utan um. Reglur sem snúa að keppni kallast FIPO reglur en 

þær sem snúa að kynbótadómum FIZO reglur. Í dag eru aðildarlönd FEIF 21 talsins (FEIF, 

2017d) og fimm aðalnefndir eru innan samtakanna sem taka til ræktunar-, æskulýðs-, útreiða-, 

mennta- og keppnismála (FEIF, 2017a). Meðal annars hafa nokkrar þessara nefnda staðið 

fyrir útlistingu á menntun innan Íslandshestamennskunnar og eru nú eru innan FEIF 

skilgreind fjögur menntunarstig (FEIF, 2017c). 

1.3.2. Íþróttakeppni 

Íþróttakeppni hefur haslað sér völl sem ein vinsælasta keppnisíþrótt innan 

Íslandshestamennskunnar um heim allan. Í íþróttakeppni gilda ákveðnar reglur við 

skipulagningu löglegra innlendra og alþjóðlegra móta íslenska hestsins (FEIF, 2017e). Með 

alþjóðlegum keppnisreglum og lögum verður árangur milli landa samanburðarhæfur (Þorgeir 

Guðlaugsson, 2004). Fyrir tilstilli Alþjóðasamtakanna hafa orðið til alþjóðakeppnisreglur um 
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íslenska hestinn, svokallaðar FIPO reglur, en þær liggja til grundvallar öllum innlendum og 

alþjóðlega löglegum mótum. Reglur þessar eru uppfærðar árlega og eru breytingar kynntar 

mótshöldurum, dómurum og keppendum í öllum aðildarlöndum á ári hverju (FEIF, 2017e). 

Af og til verða breytingar á vægi einstakra gangtegunda og áherslubreytingar á útfærslum 

sýninga auk þess sem reglur t.d. varðandi búnað og annað eru í sífelldri endurskoðun (Hulda 

G. Geirsdóttir, munnleg heimild, 25.apríl 2017). Þá halda samtökin utan um stöðulista með 

árangri allra keppenda íþróttakeppninnar sem taka þátt á alþjóðlegum mótum innan og á milli 

allra aðildarlandanna. Upplýsingar um stöðu hvers keppnispars innan hverrar greinar eru 

birtar með reglulegu millibili inni á heimasíðu samtakanna (FEIF, 2017e). 

1.3.3. Keppnisfyrirkomulag og greinar 

Íþróttakeppnin fer fram við mismunandi aðstæður en allar viðurkenndar keppnisgreinar eiga 

að fara fram á löglegum 250 metra völlum og 200–250 metra löngum skeiðbrautum. Allar 

greinarnar eru dæmdar af að minnsta kosti þremur viðurkenndum dómurum sem lokið hafa 

hestaíþróttadómaraprófi og hlotið tilskilin réttindi til að dæma samkvæmt FIPO reglum. 

Heimilt er að hafa þrjá til fimm dómara en þegar þeir eru fimm talsins eru hæsta og lægsta 

einkunn í hringvallagreinum strikuð út og meðaltal reiknast út frá þremur aðaleinkunnum. 

Gefnar eru einkunnir í heilum og hálfum tölum á einkunnaskala frá 0 til 10 að báðum tölum 

meðtöldum. Gefin er aðaleinkunn fyrir hvert keppnispar en á bak við hverja þeirra eru 

sundurliðaðar einkunnir fyrir hvert atriði sem sýna á í viðkomandi keppnisgrein. Íþróttakeppni 

gengur út á samspil knapa og hests en einkunnir og þar með niðurstöður byggjast á nokkrum 

lykilatriðum. Þau eru reiðfærni og samband knapa við hest sinn, mýkt og slökun, form og 

hreyfingar hests og útfærsla sýningar knapa á hesti sínum. Þær keppnisgreinar sem tilheyra 

íþróttakeppni eru tölt, slaktaumatölt, fjórgangur og fimmgangur og teljast þær til 

hringvallagreina. Gæðingaskeið og keppni í skeiði (100 metra, 150 metra og 250 metra) eru 

íþróttakeppnisgreinar sem fara fram á beinni braut og fimikeppni fer fram á ákveðnu 

afmörkuðu reiðsvæði (FEIF, 2017e). 

1.3.4. Flokkaskipting 

Íþróttakeppnin býður upp á nokkra aldurs- og styrkleikaflokka en skammstöfun viðkomandi 

greinar gefur upplýsingar um hver greinin er og hvaða flokk um ræðir þar sem bókstafurinn 

segir til um heiti greinarinnar og tölustafurinn um styrkleikaflokk. Í fullorðinsflokki er boðið 

upp á mismunandi styrkleika í flokkum en þeir eru mismargir hjá löndunum. Meistaraflokkur 

og 1.flokkur eru efstu styrkleikaflokkarnir en sá fyrrnefndi er ætlaður reyndu keppnisfólki en 
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allir sem náð hafa tilskildum aldri í flokki fullorðinna geti tekið þátt í honum og er 

fyrirkomulagið þannig að einn keppir á vellinum í einu. Skammstöfunin á greininni 

(tölustafurinn) gefur til kynna hver flokkurinn er en tölustafurinn einn merkir meistaraflokk, 

undantekning er á greininni slaktaumatölt (T2). Keppni í opnum flokki er merkt með 

skammstöfun þar sem tölustafirnir tveir, þrír og fjórir, (F2, V2, T3, T4) tilheyra þeim flokki. 

Gæðingaskeið (PP1) er eins í öllum flokkum en það er tilgreint í hvaða flokki er verið að 

keppa hverju sinni (FEIF, 2017e). 

1.3.5. Keppnishæfni 

Eins og áður sagði skipar keppni veglegan sess í heimi íslenska hestsins. Hestar eru 

misjafnlega úr garði gerðir út frá erfðum, atlæti, tamningu og þjálfun. Keppnishæfni má 

skilgreina sem getu hrossa til að afkasta við staðlaðar keppnisaðstæður. Afköstin byggjast á 

hvoru tveggja, ganghæfni og geðslagi og vilja hrossa. Þátttaka hrossa í mismunandi 

keppnisgreinum ræðst af því hvernig styrkleikar þeirra eru á mismunandi gangtegundum en 

geta knapa hefur auk þess áhrif þar á (Elsa Albertsdóttir, munnleg heimild, 10.apríl 2017). 

1.3.6. Keppni á Norðurlöndum 

Íslenski hesturinn hefur náð mikilli útbreiðslu á Norðurlöndunum. Samkvæmt upplýsingum úr 

gagnagrunninum Worldfengur.com um núverandi fjölda íslenskra hesta á Norðurlöndunum 

utan Íslands (Danmörk, Finnland, Færeyjar, Noregur og Svíþjóð) eru þeir 107.340 talsins. 

Mikill áhugi er fyrir keppni og sýningum á íslenska hestinum í þessum löndum og fjölmörg 

hestamannafélög með mikla starfsemi tengda íslenska hestinum (Ásta Möller ofl., 2009).  

Í Færeyjum eru mun færri hross en á hinum Norðurlöndunum og keppnisþátttaka lítil. 

Íslandshestamennskan er um margt svipuð á umræddum Norðurlöndum, þ.e. hestahald, 

hestamennska og innflutningur á hrossum eru sambærileg. Fjöldi hesta í löndunum er þó 

mismunandi og gæði þeirra einnig (Hulda G. Geirsdóttir, munnleg heimild, 10.apríl 2017). 

Erfðaframfarir eru mismiklar hjá hestum innan landa (Þorvaldur Árnason, munnleg heimild, 

3.desember 2016). Keppni og reiðmennska er misvel á veg kominn og áhersla á 

keppnisgreinar ekki sú sama hjá þeim. Markaðssetning íslenska hestsins er mismunandi eftir 

löndunum og fjöldi búsettra Íslendinga sem hafa áhrif á framgang hans einnig (Hulda G. 

Geirsdóttir, munnleg heimild, 10.apríl 2017).  

Af löndunum fjórum eru flestir íslenskir hestar í Danmörku eða um 39.000, í Svíþjóð eru 

þeir 31.000. Töluvert færri hross eru í Noregi, eða 13.000 og fæst eru þau í Finnlandi eða um 

3.600 hestar. Fjöldi meðlima í Íslandshestafélögum er í samræmi við hestafjöldann í 
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löndunum (Eiðfaxi, 2016). Tiltölulega margir íslenskir aðilar tengdir Íslandshestum hafa flutt 

og sest að í Danmörku á síðustu áratugum og haft atvinnu af þeim. Það sama má segja um 

Svíþjóð þar sem mikilla íslenskra áhrifa gætir og margir hafa sömuleiðis atvinnu af íslenska 

hestinum. Í Noregi eru töluverð umsvif í kringum hann, nokkuð margir atvinnumenn en 

hlutfall Íslendinga ekki eins hátt og í hinum tveimur löndunum. Ekki hafa margir atvinnu af 

íslenska hestinum í Finnlandi en örfáir heimamenn eru starfandi tengt honum. Í Danmörku, 

Svíþjóð og Noregi er aðstaða til iðkunar góð og nokkur fjöldi mótssvæða er dreifður um 

löndin. Finnland hefur hins vegar fá keppnissvæði, þrjá löglega keppnisvelli, á afmörkuðum 

stöðum (Hulda G. Geirsdóttir, munnleg heimild, 22.apríl 2017). 

Reiðkennsla, sýningar og mótahald er nokkuð öflugt hjá íslenska hestinum í Danmörku og 

hefur mikið færst í aukana á síðustu 15 árum. Innan landsins hafa töluvert margir atvinnu af 

íslenska hestinum og mikill áhugi er á öllum keppnisgreinum íþróttakeppninnar. 

Atvinnuknapar þar í landi hafa margir hverjir sérhæft sig í ákveðinni íþróttakeppnisgrein, allir 

í einhverri og hefur áhugi og keppni í öllum greinum íþróttakeppninnar því þróast nokkuð 

jafnt (Sigrún Erlingsdóttir, munnleg heimild, 20.apríl 2017). Því til stuðnings er árangur 

danskra knapa og hesta almennt góður í öllum íþróttakeppnisgreinum samkvæmt alþjóðlega 

stöðulistanum (FEIF, 2017e).  

Í Svíþjóð er markviss reiðkennsla á mörgum stöðum í landinu og er mikil breidd í gæðum 

hestanna. Mikil hefð er fyrir eiginleikanum skeiði þar í landi sem rekja má til þess að ákveðnir 

knapar, þar af margir frá Íslandi, hafa lagt áherslu á skeiðið. Góður árangur fremstu manna 

Svíþjóðar hefur skilað aukinni þátttöku í keppni til að mynda í gæðingaskeiði (Hulda G. 

Geirsdóttir, munnleg heimild, 10.apríl 2017) og ber árangur sænskra knapa og hesta á 

stöðulista FEIF í gæðingaskeiði því vitni (FEIF, 2017e). Þá hafa stóðhestar sem hafa háa 

einkunn fyrir eiginleikann skeið bæði í kynbótadómi og í keppni verið vinsælir til notkunar 

þar í landi (Reynir Örn Pálmason, munnleg heimild, 22.apríl 2017).  

Mikil umsvif eru í reiðkennslu og þjálfun í Noregi og eru gæði hrossanna góð þar í landi 

(Hulda G. Geirsdóttir, munnleg heimild, 22.apríl 2017). Norðmenn hafa verið sterkir í 

fjórgangskeppnum á íslenskum hestum síðustu ár samkvæmt alþjóðlega stöðulista FEIF 

(FEIF, 2017e). Hugsanlega má rekja þá sterku stöðu til góðs bakgrunns í reiðmennsku á 

erlendum fjórgangs hestakynjum en skeiðreiðmennska þar í landi er ekki eins mikil (Reynir 

Örn Pálmason, munnleg heimild, 22.apríl 2017). Í Finnlandi eru lítil umsvif í reiðkennslu 

miðað við hin löndin (Reynir Örn Pálmason, munnleg heimild, 22.apríl 2017). Breiður hópur 

reiðmanna í Finnlandi stundar keppni en fjöldi atvinnuknapa og úrvalskeppnishrossa er ekki 

mikill samanborið við hin löndin. Fjöldi hestaíþróttadómara er misjafn í löndunum en fæstir 
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eru þeir í Finnlandi og flestir í Svíþjóð (Hulda G. Geirsdóttir, munnleg heimild, 22.apríl 

2017). 

1.4. Aðrar rannsóknir 

1.4.1. Erlendar rannsóknir 

Mörg hrossakyn eru til í heiminum og eru ræktunarmarkmið þeirra ólík. Koenen, Aldridge og 

Phillipsson (2004) fóru í grein sinni yfir ræktunarmarkmið samtaka sem rækta íþróttahesta af 

varmblóðskyni. Fram kom að hjá 19 ræktunarsamtökum í Evrópu fólu markmið oftast í sér 

eiginleikana byggingu, ganghæfni, geðslag, heilbrigði og keppniseignleika. Fram kom einnig 

að æskilegir eiginleikar, út frá vægi og erfðafræðilegra tengsla þeirra í milli, ættu að ráða för í 

því hvert ræktunin stefndi (Koenen, Aldridge og Philipsson, 2004). Keppniseiginleikar í 

löndum eru metnir á mismunandi hátt hjá hrossum. Richard og Legarra (2010) mátu til að 

mynda keppniseiginleika út frá ákveðnu líkani þar sem 1.000 hross voru skoðuð sem höfðu 

tekið þátt í 10–50 keppnum. Mat á eiginleikunum var byggt á röðun (e. ranking) hrossanna í 

keppni, þ.e. í hvaða sæti þau lentu í stað einkunna sem þau hlutu. Í niðurstöðum kom fram að 

höfundar töldu að frekar ætti að líta til þess hvernig hestar raðast í keppni en til einkunna 

þeirra, því þær endurspegli ekki gæði hestanna nægjanlega. Þannig fáist réttmætara mat þar 

sem margir þættir hafa áhrif á hvaða einkunn er gefin einstaklingi hverju sinni.  

Erfðatengsl eru nauðsynleg ef meta á sambærilega eiginleika hrossa. Í rannsókn sem gerð 

var árið 2008 á tengslum milli evrópskra keppnishrossa, var sýnt fram á að erfðatengsl væru 

m.a. forsenda fyrir alþjóðlegu kynbótagildi hjá graðhestum sem sýndir eru í keppni. Í 

rannsókninni voru skoðuð tengsl á milli fimm hópa keppnishrossa sem staðsettir voru í 

Danmörku, Hollandi, Svíþjóð og Þýskalandi. Niðurstöður leiddu í ljós að erfðatengsl fundust 

milli allra hópanna í öllum löndunum og var sú ályktun dregin að hægt sé að meta erfðafylgni 

milli líkra eiginleika og mismunandi samtaka séu erfðatengsl fyrir hendi (Thóren Hellsten, 

Jorjani og Philipsson, 2008).  

1.4.2. Íslenskar rannsóknir 

Íslenski hrossastofninn er einsleitur og því mikilvægt að varðveita erfðafjölbreytileika hans 

þar sem ekkert utanaðkomandi erfðaefni kemur inn í hann. Mikið er til af upplýsingum um 

íslenska hestinn og dýpt ætternisgagna er mikil. Út frá ætternisgögnum er hægt að skoða 

skyldleika innan stofnins en aukin skyldleikaræktun getur haft neikvæð áhrif á frammistöðu 

og ýmsa eiginleika. Því er mikilvægt að hámarka erfðaframlag innan stofnsins (Þorvaldur 

Kristjánsson, 2005) svo erfðaframfarir geti átt sér stað (Bourdon, 2000). 
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Í BS verkefni Heiðrúnar Sigurðardóttur (2012) voru kannaðar erfðaframfarir í einstökum 

eiginleikum einstaklinga sem fæddir voru á Íslandi á tímabilinu 1990–2010. Niðurstöður 

sýndu fram á að erfðaframfarir voru í öllum eiginleikum rannsóknarinnar, 0,57 stig á ári, mest 

í fegurð í reið, tölti og í vilja og geðslagi. Einnig kom fram að erfðaframfarir eru í samræmi 

við úrvalsstyrkleika hvers eiginleika, mestar erfðaframfarir eru þar sem úrvalsstyrkleiki er 

mestur. Jafnframt var í niðurstöðum Heiðrúnar bent á að erfðaframfarir og úrvalsstyrkleika 

keppniseiginleika beri að meta þar sem ræktun keppnishrossa hafi að öllum líkindum verið 

stunduð í langan tíma og skýring á þróun erfðaframfara sé m.a. vegna áherslu á ræktun 

keppnishrossa. 

Í öllu kynbótastarfi leitast ræktendur við að rækta þá einstaklinga sem hafa bestu 

samsetningu erfðavísa, þ.e. hæsta kynbótagildið. Eins og fram kom í rannsókn Thóren 

Hellsten o.fl (2008) er forsenda kynbótagilda sú að erfðatengsl séu til staðar en sýnt var fram 

á erfðatengsl milli hópa ákveðins hestakyns í mismunandi löndum. Sambærileg rannsókn á 

íslenska hrossastofninum var gerð og erfðatengsl íslenska hestsins metin á milli landa. Bentu 

niðurstöður til þess að nokkuð mikil erfðatengsl væru til staðar. Jafnframt hefur komið fram 

að hægt sé að bera saman kynbótamat einstakra hrossa á milli landa með svipaðri nákvæmni 

og innan landa (Þorvaldur Árnason, Ágúst Sigurdsson og Jón Baldur Lorange, 2006).  

Í rannsókn Elsu Albertsdóttur (2010) kom fram að forval hefur marktækan erfðaþátt og 

sterk erfðatengsl við kynbótaeiginleika, sérstaklega eiginleika með háa vægisstuðla. 

Niðurstöður hennar sýndu fram á að kynbótaeiginleikar hafa sterk erfðatengsl við 

keppniseiginleika. Einnig var kannað hvort hægt væri að bæta upplýsingagildi 

kynbótamatsins með því að bæta keppniseiginleikum íslenska hestsins inn í 

kynbótamatskerfið með því að samþætta kynbótamat keppniseiginleika og kynbótaeiginleika 

sem dæmdir eru á kynbótasýningum. Metnir voru erfðastuðlar keppniseiginleika og 

erfðafylgni milli kynbóta- og keppniseiginleika. Niðurstöður sýndu fram á að metin arfgengi 

voru meðalhá fyrir alla keppniseiginleikana og kom það í ljós að sterk erfðatengsl eru á milli 

þessara eiginleika. Var sú ályktun dregin að keppniseiginleikar séu hæfir til þess að byggja 

kynbótamat á. 

14 



1.5. Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvort helstu keppniseiginleikar íslenska hestsins (tölt, 

fjórgangur, fimmgangur og skeið) í staðlaðri íþróttakeppni væru sambærilegir milli 

Danmerkur, Finnlands, Norges og Svíþjóðar og rýna í hugsanlegan mismun. Ástæða þess er 

að fyrir liggur að samþætta kynbótamat kynbóta- og keppniseiginleika. 
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2 Efni og aðferðir  

2.1 Lýsing á gögnum 

2.1.1. Keppnisgögn  

Þessi rannsókn byggir á gögnum sem voru fengin hjá Bændasamtökum Íslands úr 

upprunaættbók íslenska hestsins sem vistuð er á veraldarvefnum, www.Worldfengur.com. 

Frumgögnin voru 30.415 keppnisniðurstöður úr íþróttakeppni á tímabilinu 2004 – 2016, frá 

fjórum löndum, Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð. Gögnin innihéldu niðurstöður úr 

forkeppni í tveimur efri styrkleikaflokkum fullorðinsflokks í fimm greinum: tölti, 

slaktaumatölti, fjórgangi, fimmgangi og gæðingaskeiði. Fjórir keppniseiginleikanna 

samanstóðu af tveimur undirgreinum þ.e. T1 og T3 (tölt); T2 og T4 (slaktaumatölt); V1 og V2 

(fjórgangur); og F1 og F2 (fimmgangur), en sameining undirgreinanna var gerð til einföldunar 

á þeirri forsendu að um sambærilega eiginleika væri að ræða, einungis í mismunandi 

styrkleikaflokki. Val á tveimur efri styrkleikaflokkunum grundvallast á því að þar er talið að 

um sambærilegri keppnisniðurstöður sé að ræða að teknu tilliti til knapaáhrifa.  

Aðeins voru niðurstöður löglegra móta, þar sem keppt var eftir alþjóðlegum keppnisreglum 

(FIPO), notaðar við tölfræðiúrvinnslu. Það á að tryggja að um sambærilega viðburði er að 

ræða óháð staðsetningu. Keppnisfyrirkomulag íþróttagreinanna er eftirfarandi (FEIF, 2017e);  

Tölt (T13). Í töltkeppni er sýnt hægt tölt, tölt með hraðamun og greitt tölt. Jafnt vægi er á 

öllum atriðum og er aðaleinkunn reiknuð út frá því. 

Slaktaumatölt (T24). Í slaktaumatölti er sýnd frjáls ferð á tölti, hægt tölt og hægt til milliferðar 

tölt þar sem aðeins önnur hönd knapans er á taum og taumurinn á að liggja greinilega slakur 

frá munni hestsins í hönd knapans. Við útreikning aðaleinkunnar er einfalt vægi á frjálsu og 

hægu ferðinni en tvöfalt fyrir atriðið þar sem taumur er gefinn slakur . 

Fjórgangur (V12). Í fjórgangi eru sýndar fjórar gangtegundir en fimm atriði. Sýnt er hægt tölt, 

hægt til milliferðar brokk, fet, hægt til milliferðar stökk og greitt tölt. Einfalt vægi er á öllum 

atriðum inn í aðaleinkunn. 

Fimmgangur (F12). Í fimmgangi eru sýndar fimm gangtegundir en það er hægt til milliferðar 

tölt, hægt til milliferðar brokk, fet, hægt til milliferðar stökk og skeið þar sem ýmist eru farnir 

tveir til þrír skeiðsprettir eftir styrkleikaflokki. Aðaleinkunn í fimmgangi er reiknuð þannig að 

tvöfalt vægi á atriðum fyrir gangtegundirnar tölt og skeið en einfalt vægi á öðrum. 
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Gæðingaskeið (PPI). Í gæðingaskeiði er keppt á beinni braut sem skipt er í fjóra hluta. Ríða 

skal hesti á feti, brokki eða tölti inn í svokallaðan trektarkafla (0–25 metra). Í trektarkaflanum 

skal setja hestinn á stökk og láta stökkva inn í niðurtökukaflann (25–50 metra) þar sem leggja 

skal hestinn af stökki á skeið. Hesturinn á að skeiða af krafti 100 metrar þar til hann kemur 

kemur inn á 50 metra að kafla en þar á knapi að hægja niður og vera kominn á fet fyir lok þess 

kafla. Einkunn er gefin fyrir fimm atriði. Fyrir niðurtöku, fyrir fyrri skeiðkafla og seinni 

skeiðkafla, niðurhægingu og tíma. Einfalt vægi er á öllum atriðum við útreikning 

aðaleinkunnar. 

Sú einkunn sem skráð er í gagnagrunn Worldfengs og var notuð við úrvinnslu þessarar 

rannsóknar er meðaltal aðaleinkunnar úr forkeppni. Til að tryggja að niðurstöður yrðu sem 

réttastar var augljósum villum eytt út sem og röngum færslum, en nokkuð var um skráningu á 

viðburðum sem fylgdu ekki stöðluðum íþróttakeppnisreglum í upprunalegum gögnum. Enn 

fremur var tryggt að einungis voru notaðar einkunnir þar sem að minnsta kosti þrjár 

niðurstöður voru fyrir hendi fyrir hvern keppniseiginleika innan mótstilfellis, annars er hætta á 

að leiðrétting fyrir mótstilfelli leiðrétti burt t.d.erfðamun milli hrossa. 

2.1.2. Keppnisþátttaka mismunandi landa 

Samkvæmt upplýsingum úr gagnagrunni Worldfengs er þátttaka í íþróttakeppni mismunandi í 

löndunum fjórum. Í töflu 1 má sjá upplýsingar um fjölda viðburða í hverju landi fyrir sig og 

hversu margir einstaklingar hafa keppt í viðkomandi grein og fjölda aðaleinkunna í hverri 

keppnisgrein.  
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Tafla 1 Sundurliðun á fjölda viðburða, einstaklinga og aðaleinkunna í hverri keppnisgrein hjá íslenska hestinum 
innan landanna, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar á árunum 2004 til 2016.  

  Keppnisgreinar 

Lönd Gildi T13 T24 V12 F12 PP1 Samtals 

DK Fjöldi 
viðburða 

84 72 83 75 57 371 

 Fjöldi 
einstaklinga 

807 311 787 411 235 2551 

 Fjöldi 
einkunna 

2493 1186 2691 1418 622 8410 

FI Fjöldi 
viðburða 

32 30 32 26 18 138 

 Fjöldi 
einstaklinga 

229 84 253 89 50 705 

 Fjöldi 
einkunna 

796 280 902 362 139 2479 

NO Fjöldi 
viðburða 

41 38 41 42 41 203 

 Fjöldi 
einstaklinga 

735 160 697 297 182 2071 

 Fjöldi 
einkunna 

2273 545 2306 1126 574 6824 

SE Fjöldi 
viðburða 

102 96 100 100 82 480 

 Fjöldi 
einstaklinga 

1197 389 1147 714 431 3878 

 Fjöldi 
einkunna 

3818 1227 3712 2576 1369 12702 

* Skammstafanir keppnisgreina í sviga: Tölt (T13), slaktaumatölt (T24), fjórgangur (V12), fimmgangur (F12) og 
gæðingaskeið (PP1). 
* Skammstafanir landa í sviga: Danmörk (DK), Finnland (FI), Noregur (NO) og Svíþjóð (SE). 
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Niðurstöður töflu 2 sýna að ekkert hross keppti í tveimur löndum, heldur 

eingöngu í sínu heimalandi. 
Tafla 2. Fjöldi niðurstaðna í hverri keppnisgrein í tveimur löndum (fyrir ofan skálínu) og 
fjöldi íslenskra hesta sem kepptu í tiltekinni keppnisgrein í tveimur löndum á árunum 2004 - 
2016 (fyrir neðan skálínu) þegar tvíbreytukeyrslur voru notaðar. 

  Lönd 
Keppnisgreinar Lönd DK FI NO SE 
T13 DK  0 0 0 
 FI 1029  0 0 
 NO 1477 962  0 
 SE 1896 1409 1867  
T24 DK  0 0 0 
 FI 395  0 0 
 NO 440 244  0 
 SE 651 468 532  
V12 DK  0 0 0 
 FI 1036  0 0 
 NO 1421 949  0 
 SE 1808 1382 1780  
F12 DK  0 0 0 
 FI 496  0 0 
 NO 658 385  0 
 SE 1048 792 971  
PP1 DK  0 0 0 
 FI 282  0 0 
 NO 394 232  0 
 SE 621 476 592  
* Skammstafanir keppnisgreina í sviga: Tölt (T13), slaktaumatölt (T24), fjórgangur (V12), fimmgangur (F12) og 
gæðingaskeið (PP1). 
* Skammstafanir landa í sviga: Danmörk (DK), Finnland (FI), Noregur (NO) og Svíþjóð (SE). 

2.1.3. Aldur og kyn keppnishrossa 

Aldur keppnishrossa var á bilinu 5 - 23 vetra. Til einföldunar út frá tölfræðilegri greiningu og 

fyrri rannsóknum (Albertsdóttir, Eriksson, Näsholm, Strandberg og Árnason, 2006) var aldri 

hrossa skipt i fjóra flokka: 5 - 6 vetra hross; 7 - 10 vetra hross; 11 - 16 vetra hross; og 17 - 23 

vetra hross. Hryssur voru með 74 % og hestar 26 % keppnisniðurstaðna. Ekki var unnt að 

greina í sundur geldinga og stóðhesta. Bæði kynin kepptu í öllum aldursflokkum allra greina í 

löndunum fjórum.  

2.1.4. Ættarskrá  

Ættarskrá hrossa innihélt 36.816 einstaklinga en 10 kynslóðir voru raktar aftur fyrir þau hross 

sem komu fram í gagnaskrá. Ekki var gert ráð fyrir skyldleikarækt í útreikningum. 
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2.2 Framkvæmd 

2.2.1. Lýsandi tölfræði 

Tölfræðigreiningar voru unnar í SAS forritapakka (SAS Institute Inc., 2002–2012). Tekin var 

saman lýsandi tölfræði keppnisgreinanna innan landanna fjögurra. Normaldreifni 

keppniseiginleikanna var metin með marktektarprófinu Anderson–Darling þar sem miðað var 

við marktektarmörkin p ≤ 0,005 og reyndust keppniseiginleikarnir vera nokkuð normaldreifðir 

(Tafla 3). Tafla 3 sýnir heildarfjölda einkunna, meðaltöl, staðalfrávik, hæstu og lægstu gildi, 

samhvörfun og topplögun (Skewness og Kurtosis) normalkúrfunnar. Samhvörfun mælir 

hversu samhverf tíðnidreifingin er um miðju og topplögun mælir hversu hátt tíðnidreifingin 

rís í normalkúrfunni. 

Tafla 3. Fjöldi einkunna, meðaltal, staðalfrávik, spönn einkunna, samhvörfun og topplögun innan hverrar 
keppnisgreinar íslenska hestsins á Norðurlöndunum fjórum (DK, FI, NO, SE) á tímabilinu 2004 til 2016. 

Keppnis- 
Greinar 

Lönd  Fjöldi 
eink. 

Meðaltal Staðal-
frávik 

Lægsta 
gildi 

Hæsta 
gildi 

Sam- 
hvörfun 

 

Topp-
lögun 

 
T13 DK  2493 5,74 0,83 2,93 8,57 0,07 0,25 
 FI  796 5,11 0,89 2,40 7,73 0,00 0,46 
 NO  2273 5,63 0,97 2,23 8,40 -0,17 0,14 
 SE  3818 5,70 0,83 2,77 8,27 -0,27 0,30 
T24 DK  1186 5,92 0,86 2,97 8,33 -0,05 0,19 
 FI  280 5,20 0,91 2,77 7,87 0,06 0,01 
 NO  545 5,91 0,87 2,93 8,63 -0,32 0,13 
 SE  1227 5,87 0,88 2,80 8,23 -0,04 -0,02 
V12 DK  2691 5,80 0,62 3,63 8,00 0,12 0,34 
 FI  902 5,17 0,71 2,80 6,97 -0,36 -0,05 
 NO  2306 5,74 0,82 3,17 8,03 -0,29 0,06 
 SE  3711 5,77 0,68 3,35 8,10 -0,29 0,23 
F12 DK  1418 5,36 0,92 2,47 7,53 - 0,29 - 0,27 
 FI  362 4,71 0,90 2,70 7,10 - 0,06 - 0,78 
 NO  1126 5,38 0,97 2,00 7,53 - 0,49 - 0,11 
 SE  2576 5,30 0,93 2,43 8,07 - 0,40 - 0,14 
PP1 DK  622 4,71 1,75 0,71 8,59 -0,22 -1,00 
 FI  140 3,61 1,48 0,84 6,88 0,07 -0,91 
 NO  574 4,51 1,67 0,59 8,42 0,01 -0,73 
 SE  1369 4,56 1,87 0,17 9,05 -0,14 -0,82 
* Skammstafanir keppnisgreina í sviga: Tölt (T13), slaktaumatölt (T24), fjórgangur (V12), fimmgangur (F12) og 
gæðingaskeið (PP1) 
* Skammstafanir landa í sviga: Danmörk (DK), Finnland (FI), Noregur (NO) og Svíþjóð (SE) 
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2.2.2 Mat á föstum hrifum og erfðastuðlum  

Marktækni fastra hrifa var metin með GLM fervikagreiningu (General linear models) í SAS 

(Institute Inc., 2002-2012). Upphaflega voru skoðuð þau föstu hrif sem þótti rökrétt að hefðu 

áhrif á keppnisframmistöðu hrossa, en það voru hrifin; kyn, aldur, aldursflokkur, samhrif kyns 

og aldurs, fæðingarár, keppnisár, mótstilfelli og land. Almennt reyndust hrifin marktæk en þó 

ekki í öllum greinum innan allra landa. Hrif kyns, aldursflokks og mótstilfellis reyndust 

hámarktæk og voru þau því notuð við mat á erfðastuðlum, en sambærileg hrif voru notuð við 

mat á erfðastuðlum í fyrri rannsókn (Albertsdóttir, ofl., 2006).  

Erfðastuðlar voru metnir með einbreytu- og tvíbreytukeyrslum með DMU 

forritunarpakkanum (Madsen og Jensen, 2013) þar sem greiningar voru gerðar með línulegum 

einstaklingslíkönum. (Sam-)Dreifnistuðlar voru metnir með aðferð hámarkslíkinda (AI-

REML, average information-restricted maximum likelihood) og aðfella staðalskekkju metinna 

erfðastuðla reiknuð út frá andhverfu skyldleikafylkisins. Ef samhvörfun lausna reyndist erfið 

t.d. sökum þess að erfðadreifnifylkin voru á mörkunum að vera neikvætt ákvörðuð (non-

positive definite, þ.e. með neikvæð eigingildi) var EM algorithma (expectation-Maximization 

algorithm) beitt í stað AI algorithma til að ná fram samhvörfun lausna. 

 

Eftirfarandi einstaklingslíkan var notað til að meta dreifnistuðla:  

Yijkm = kyni  + aldursflokkurj + sýningk + einstaklingurm + pem + eijkm 

Í líkaninu stendur Y ijkm einkunn fyrir hvern metinn keppniseiginleika innan lands hjá m-ta 

einstakling (m, 9205 er heildarfjöldi hrossa sem kepptu í öllum metnum keppnisgreinum í 

löndunum fjórum) . Kyni er fast hrif i-ta hrifs (þar sem i=1,2) en kyn er ýmist hestur 

(stóðhestur eða geldingur) eða hryssa. Sýningj er fast j-ta hrif mótstilfellis (þar sem j = 

1,2…,….1192). Aldursflokkurk er föst hrif fjögurra aldursflokka (þar sem flokkaskiptingin er 

5 og 6 vetra hross; 7-11 vetra hross; 12-16 vetra hross; 17-23 vetra hross. Einstaklingurm er 

slembihrif samleggjandi erfða m –ta einstaklings ~ND(0,Aσ2
a) (þar sem A er skyldleikafylki 

hrossa), pem eru kerfisbundin umhverfisáhrif m-ta einstaklings ~IND(0,Iσ2
pe) og eijkm er 

slembihrif leifar ~ IND(0, σ2
e). 
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3 Niðurstöður  

3.1. Mat á erfðastuðlum  

3.1.1. Einbreytukeyrsla 

Niðurstöður fyrir metna erfðastuðla keppniseiginleikanna innan landanna, reiknaða í 

einbreytukeyrslu er að finna í töflu 4. Þar má einnig sjá fjölda móta, hrossa og endurmælinga í 

hverri grein í hverju landi fyrir sig á tímabilinu sem skoðað var, frá 2004–2016. Mismikil 

keppnisþátttaka var í löndunum og innan keppnisgreinanna en mest var hún í Svíþjóð og 

minnst í Finnlandi. Oftast var keppt í fjórgangi og tölti eða að jafnaði þrisvar sinnum oftar en í 

slaktaumatölti og í gæðingaskeiði.  
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Tafla 4. Fjöldi einkunna (endurmælinga) og fjöldi íslenskra hrossa sem tóku þátt í hverri grein í hverju landi, mat 
á erfðastuðlum úr einbreytukeyrslum keppniseiginleikanna og tvímælingagildi á árunum 2004–2016. Lágstafir 
sýna staðalskekkju dreifniliðanna (S.E.). 

 
* Skammstafanir keppnisgreina í sviga: Tölt (T13), slaktaumatölt (T24), fjórgangur (V12), fimmgangur (F12) og 
gæðingaskeið (PP1) 
* Skammstafanir landa í sviga: Danmörk (DK), Finnland (FI), Noregur (NO) og Svíþjóð (SE) 
* σ2

pe : kerfisbundin umhverfisbreytileiki  
* σ2

a : erfðabreytileiki  
* σ2

e : umhverfisbreytileiki  
* σ2

p : svipfarsbreytileiki 
* t : tvímælingargildi (σ2

pe +σ2
a)/σ2

p)  
* h2 : arfgengi (σ2

a/σ2
p) 

Svipfarsbreytileiki gefinna einkunna innan greina allra landa var á bilinu 0,41–3,01 þar sem 

hann var jafnan mestur í gæðingaskeiði af keppnisgreinunum en minnstur í fjórgangi. 

Varðandi mismunandi lönd var mesti svipfarsbreytileiki í einkunnum gefnum í Noregi en 

minnsti í Danmörku og Svíþjóð. Heilt yfir var hæsta gildi svipfarsbreytileika í gæðingaskeiði í 

Svíþjóð.  
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Tvímælingagildi fyrir alla eiginleikana í löndunum fjórum var að meðaltali 0,67. Þær 

greinar sem fram fóru á hringvelli voru með tvímælingagildi frá 0,61–0,78 en eiginleikinn 

gæðingaskeið var með lægra tvímælingagildi eða á bilinu 0,44–0,57, lægst í Svíþjóð og hæst í 

Noregi. Hæsta tvímælingagildi keppniseiginleikanna í öllum löndunum var í Noregi í 

keppnisgreininni fjórgangi, 0,78. 

Talsverður breytileiki var í metnu arfgengi eiginleikanna þar sem einna mesti 

stöðugleikinn var í greinunum tölti (0,24-0,44) og fjórgangi (0,25–0,43). Fyrir aðrar greinar 

(T24, F12 og PP1) skáru Finnland og Noregur sig greinilega úr þar sem metið arfgengi var 

ýmist hverfandi lágt (0,00) eða mjög hátt (0,73). Ástæðu mishás arfgengis er að finna í því 

hvernig svipfarsbreytileikinn skiptist milli kerfisbundins umhverfisbreytileika og 

erfðabreytileika þar sem umhverfisbreytileikinn var mjög stöðugur óháð um hvaða land eða 

grein var að ræða. Ef að svipfarsbreytileikinn skýrðist að mestu leyti af háum kerfisbundnum 

umhverfisbreytileika samhliða mjög lágum erfðabreytileika var arfgengið mjög lágt en ef að 

kerfisbundinn umhverfisbreytileiki var hverfandi og stærstur hluti svipfarsbreytileikans 

skýrðist af erfðabreytileika var metið arfgengi mjög hátt. Mjög háu og mjög lágu arfgengi 

fylgdi jafnan há staðalskekkja mismunandi breytileika. Í Danmörku og Svíþjóð voru 

niðurstöður fyrir fimmgang (0,28 og 0,26) og gæðingaskeið (0,14 og 0,09) nokkuð áþekkar. 

Hvað slaktaumatölt varðar virtust einnig áreiðanlegustu niðurstöðurnar vera fyrir Danmörk og 

Svíþjóð þó svo talvert hafi munað á matinu (0,05 og 0,30) 

3.1.2. Tvíbreytukeyrslur 

Keppniseiginleikarnir voru einnig metnir með tvíbreytukeyrslu og eru niðurstöður þeirra 

sýndar í töflu 5. Ekki var hægt að meta erfðastuðla á milli allra landa í slaktaumatölti og 

gæðingaskeiði líklegast vegna of fárra niðurstaðna en samhvörfun lausna náðist ekki. Í 

slaktaumatölti fékkst eingöngu mat hjá Finnlandi við Svíþjóð og í gæðingaskeiði fékkst ekki 

mat á milli Finnlands og Noregs.  

24 



 

Tafla 5. Meðaltal og spönn metinna erfðastuðla að jafnaði úr þremur tvíbreytukeyrslum 
keppniseiginleika íslenska hestsins á Norðurlöndunum (DK,FI,NO,SE) á árunum 2004–2016. Lágstafir 
sýna staðalskekkju dreifniliða 

 
* Skammstafanir keppnisgreina í sviga: Tölt (T13), slaktaumatölt (T24), fjórgangur (V12), 
fimmgangur (F12) og gæðingaskeið (PP1) 
* Skammstafanir landa í sviga: Danmörk (DK), Finnland (FI), Noregur (NO) og Svíþjóð (SE) 
* Fyrir slaktaumatölt fékkst aðeins samhvörfun lausna í tvíbreytukeyrslu milli Finnlands og 
Svíþjóðar 
- Niðurstöður fengust ekki 

Almennt var ekki mikill munur á milli einbreytu- og tvíbreytukeyrslum 

keppniseiginleikanna. Niðurstöður sýndu fram á að þegar keppniseiginleikarnir voru 

metnir í tvíbreytukeyrslu studdu þeir hver við annan í þeim löndum þar sem mikill 

munur var innan sömu greinar úr einbreytukeyrslum. Almennt var 

umhverfisbreytileikinn svipaður innan hverrar greinar hvert sem landið var.  

Arfgengi í keppniseiginleikanum tölti var á bilinu 0,24–0,45 og voru hæstu gildin 

fyrir Finnland og Noreg. Hærri arfgengisgildi skýrast af hlutfallslega hærri 

erfðabreytileika miðað við kerfisbundinn umhverfisbreytileika í Finnlandi og hærri 

erfðabreytileika í Noregi samanborið við Danmörku og Svíþjóð. 
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Fyrir slaktaumatölt voru Danmörk og Svíþjóð með mjög áþekk gildi í öllum 

metnum erfðastuðlum þessarar greinar. Í Finnlandi fékkst aðeins ein niðurstaða á mati 

erfðastuðla en það var mat við Svíþjóð. Arfgengi landanna fyrir slaktaumatölt var frá 

0,28–0,61, hæst var það í Noregi og skýrist það af háum erfðabreytileika og lágum 

kerfisbundnum umhverfisáhrifum.  

Mjög svipað mat var á öllum metnum erfðastuðlum fjórgangs í Danmörku og 

Svíþjóð. Í Finnlandi var arfgengismat fjórgangs hæst allra landanna. Það var einnig 

nokkuð hátt í Noregi. Erfðabreytileikinn í Finnlandi var hærri en breytileiki 

kerfisbundinna umhverfisáhrifa þar, á meðan svipað mat var á þessum tveimur 

stuðlum í Noregi.  

Í keppniseiginleikanum fimmgangi var metið arfgengi líkt og í einbreytukeyrslu 

keppniseiginleikanna mjög misjafnt eftir löndum, hæst í Noregi og lægst í Finnlandi. 

Kerfisbundnu umhverfisáhrifin voru fremur há í Finnlandi en breytileikinn í erfðum 

var hæstur í Noregi. Í Danmörku og Svíþjóð voru allir stuðlar þessarar greinar nokkuð 

áþekkir. 

Fyrir keppniseiginleikann gæðingaskeið var mat á arfgengi á breiðu bili, hæst var 

það í Finnlandi en lægst í Noregi. Í Finnlandi var erfðabreytileikinn hæstur en lægstur 

var hann í Noregi. Þessu var öfugt farið varðandi kerfisbundna umhverfisbreytileikann 

þar sem hann var hæstur í Noregi og lægstur í Finnlandi, sá erfðastuðull var einnig 

nokkuð hár í Svíþjóð. Í þessum keppniseiginleika var umhverfisbreytileiki frekar hár í 

öllum löndunum og langmesti svipfarsbreytileikinn var í þessum eiginleika hjá öllum 

löndunum eða á bilinu 2,03–3,00. 

3.2. Fylgni keppniseiginleika innan og milli Norðurlandanna fjögurra 

Svipfarsfylgni, kerfisbundin umhverfisfylgni og erfðafylgni sambærilegra 

keppniseiginleika var metin milli landa, auk þess sem erfðafylgni var metin á milli 

landa og keppnisgreina innan landa. Í töflu 6 má sjá svipfarsfylgnina. Sem fyrr 

fengust ekki niðurstöður fyrir slaktaumatölti milli Finnlands og Danmerkur annars 

vegar og Finnlands og Noregs hins vegar, sem og í gæðingaskeiði á milli Finnlands og 

Noregs.  
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Tafla 6. Svipfarsfylgni (rp) keppnisgreina íslenska hestsins milli Norðurlandanna (DK, FI, NO, SE) á 
árunum 2004–2016. 

  Lönd 
Keppnis-
greinar Lönd DK FI NO 

T13 FI 0,45   
 NO 0,69 0,72  
 SE 0,63 0,57 0,66 
T24 FI -   
 NO 0,64a -  
 SE 0,66 0,65 0,66a 
V12 FI 0,63   
 NO 0,63 0,72  
 SE 0,65 0,45 0,72 
F12 FI 0,16   
 NO 0,66 0,03a  
 SE 0,56 0,25 0,66 
PP1 FI 0,46a   
 NO 0,46a -  
 SE 0,36 -0,01a 0,48a 
* Skammstafanir keppnisgreina í sviga: Tölt (T13), slaktaumatölt (T24), fjórgangur (V12), fimmgangur 
(F12) og gæðingaskeið (PP1) 
* Skammstafanir landa í sviga: Danmörk (DK), Finnland (FI), Noregur (NO) og Svíþjóð (SE) 
- Niðurstöður fengust ekki 

Svipfarsfylgni keppniseiginleika milli Norðurlandanna fjögurra var á bilinu -0,01–

0,72 (tafla 6). Hæstu gildin (0,72) fengust fyrir tölt milli Finnlands og Noregs og fyrir 

fjórgang milli Finnlands og Noregs annars vegar og Noregs og Svíþjóðar hins vegar. 

Svipfarsfylgni var almennt lægst fyrir gæðingaskeið og milli Svíþjóðar og Finnlands 

var engin svipfarsfylgni eða -0,01. Svipfarsfylgni fimmgangs skar sig úr er horft er til 

hringvallagreinanna (T13, T24, V12 og F12) þar sem hún var nokkuð lægri.  
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Tafla 7.  Kerfisbundin umhverfisfylgni (rpe) fyrir ofan skálínu og erfðafylgni (rg) fyrir neðan skálínu 
hjá keppniseiginleikunum íslenska hestsins í löndunum (DK, FI, NO, SE) á árunum 2004–2016. 

  Lönd 
Keppnis-
greinar Lönd DK FI NO SE 

T13 DK  0,43 0,96 0,98 
 FI 0,82  1,00 0,82 
 NO 1,00 1,00  0,90 
 SE 0,76 0,86 0,92  
T24 DK      -           - 0,89 
 FI -            -          - 
 NO 1,00           -  1,00 
 SE 1,00 1,00 0,94  
V12 DK  1,00 1,00 1,00 
 FI 0,84  1,00 0,35 
 NO 0,84 1,00  0,99 
 SE 0,83 1,00 1,00  
F12 DK  0,22 1,00 0,75 
 FI 0,86  0,84 0,16 
 NO 0,99 1,00  1,00 
 SE 1,00 0,98 1,00  
PP1 DK  1,00 1,00 0,80 
 FI 1,00           - 1,00 
 NO 0,99           -  1,00 
 SE 1,00 -0,38 1,00  
* Skammstafanir keppnisgreina í sviga: Tölt (T13), slaktaumatölt (T24), fjórgangur (V12), fimmgangur 
(F12) og gæðingaskeið (PP1) 
* Skammstafanir landa í sviga: Danmörk (DK), Finnland (FI), Noregur (NO) og Svíþjóð (SE) 
- Niðurstöður fengust ekki 
 
Tafla 7 sýnir að niðurstöður fyrir kerfisbundna umhverfisfylgni meðal allra 

keppniseiginleikanna var á bilinu 0,16 – 1,00. Lægst var hún í fimmgangi á milli 

Finnlands og Svíþjóðar en almennt var fylgnin há, oft 100% hjá nokkrum 

keppniseiginleikum á milli mismunandi landa. Óháð keppnisgrein var Finnland það 

land sem alltaf hafði lægstu kerfisbundnu fylgnina við annað land.  

Erfðafylgni allra keppniseiginleikanna var á bilinu 0,76 – 1,00 og höfðu nokkuð 

margir eiginleikar erfðafylgni 1,00 við önnur lönd (tafla 7). Alltaf fékkst mat á 

erfðafylgni milli allra landanna í tölti, fjórgangi og fimmgangi en í nokkrum tilvikum 

þurfti að beita ítrekað EM algorithma til að ná samhvörfun lausna og gekk það ekki 

sem fyrr segir  í slaktaumatölti og gæðingaskeiði milli allra landa. 
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Tafla 8. Erfðafylgni keppnisgreina íslenska hestsins; tölts, slaktaumatölts, fjórgangs, fimmgangs og 
gæðingaskeiðs milli Norðurlandanna (DK, FI, NO, SE) á árunum 2004–2016. Staðalskekkja 
dreifniliðanna er niðurskrifuð. 

   Lönd 
Keppnis-
greinar 

Lönd  DK FI NO 

T13 DK     
 FI  0,820,27   
 NO  1,000,11 1,000,31  
 SE  0,760,18 0,860,25 0,920,13 
T24 DK     
 FI  -    
 NO  0,990,29

a     -  
 SE  1,000,33 1,0010,43 0,940,36

a 

V12 DK     
 FI  0,840,39   
 NO  0,840,38 1,000,33  
 SE  0,830,18 1,000,34 1,000,11 
F12 DK     
 FI     0,8611,65   
 NO     0,990,12 0,18312,54

a  
 SE     1,000,19 0,982,19 1,000,23 
PP1 DK     
 FI  1,001,37

a   
 NO  0,990,44

a     -   
 SE  1,000,76 -0,38 1,19

a 1,0023,31
a 

* Skammstafanir keppnisgreina í sviga: Tölt (T13), slaktaumatölt (T24), fjórgangur (V12), fimmgangur 
(F12) og gæðingaskeið (PP1) 
* Skammstafanir landa í sviga: Danmörk (DK), Finnland (FI), Noregur (NO) og Svíþjóð (SE) 
aVið mat á erfðastuðlum með REML aðferðinni þurfti ítrekað að nota EM algorithma til að taka við af 
AI algorithma til að ná samhvörfun lausna 
*Ekki fékkst samhvörfun lausna við mat á erfðastuðlum 
-Niðurstöður fengust ekki 

Í töflu 8 má sjá að sterk (0,76-1,00) erfðafylgni var á milli sambærilegra 

keppniseiginleika í mismunandi löndum. Undantekningar frá því var í gæðingaskeiði 

(-0,38) í Svíþjóð og í Finnlandi og í fimmgangi (0,18) í Finnlandi og í Noregi. Þessum 

fylgnistuðlum fylgdi þó talsverð há staðalskekkja og almennt má segja að fylgni 

gæðingaskeiðs milli landa hafði háa staðalskekkju sem og fimmgangur þegar 

Finnland átti í hlut og slaktaumatölt milli Finnlands og Svíþjóðar. 
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Tafla 9. Erfðafylgni mismunandi keppnisgreina íslenska hestsins innan landanna (DK, FI, NO, SE) á 
árunum 2004–2016. Staðalskekkja dreifniliðanna er niðurskrifuð. 

  Keppnisgreinar 
Lönd Keppnis-

greinar 
 

T13 T24 V12 F12  

DK T24 0,870,35     
 V12 0,960,05 0,910,25    
 F12 0,960,13 0,550,37 1,000,21   
 PP1 0,920,39 0,410,88 0,960,43 0,860,23  
FI T24 1,005,05     
 V12 0,930,06 0,9911,03    
 F12 0,9811,23 -0,02623,10 1,002,07   
 PP1 0,882,15 0,33122,28

 -0,841,09 0,9435,77  
NO T24 0,860,19     
 V12 0,980,02 0,940,12    
 F12 0,950,09 0,850,13 0,990,12   
 PP1 0,911,72 1,000,97 0,630,88 0,770,33  
SE T24 1,000,12     
 V12 0,950,05 0,920,15    
 F12 0,910,16 0,990,12 0,960,23   
 PP1 0,100,55 -0,070,69 0,320,43 0,550,23  
* Skammstafanir keppnisgreina í sviga: Tölt (T13), slaktaumatölt (T24), fjórgangur (V12), fimmgangur 
(F12) og gæðingaskeið (PP1) 
* Skammstafanir landa í sviga: Danmörk (DK), Finnland (FI), Noregur (NO) og Svíþjóð (SE) 
 
Tafla 9 sýnir að erfðatengsl keppniseiginleika innan landa voru almennt há, sér í lagi 

varðandi eiginleikana tölt, fjórgang og fimmgang innan Danmerkur, Svíþjóðar og 

Noregs. Eiginleikinn tölt hafði nokkuð sterka fylgni við aðra eiginleika utan eins, 

gæðingaskeiðs í Svíþjóð þar sem fylgnin var 0,10, þess ber geta að þar var um háa 

staðalskekkju að ræða. Slaktaumatölt hafði sterka fylgni við fjórgang í öllum 

löndunum og við fimmgang í Noregi og Svíþjóð. Þessi eiginleiki skar sig nokkuð úr 

sérstaklega í Finnlandi, fylgni fylgdi alltaf há staðalskekkja og hverfandi lítil fylgni 

var við fimmgang Á milli fjórgangs og tölts í öllum löndunum var almennt sterk 

erfðafylgni og eins á milli slaktaumatölts og fimmgangs. Sterk fylgni var á milli 

fimmgangs og bæði tölts og fjórgangs í öllum löndunum, en breytileg fylgni við aðrar 

greinar. Gæðingaskeið er sá eiginleiki sem hefur breytilegustu erfðafylgnina á milli 

mismunandi keppnisgreina innan landanna. Í Danmörku og Noregi virðist góð 

frammistaða í gæðingaskeiði fylgja almennt góðri frammistöðu í öðrum greinum en 

þess ber að geta að há staðalskekkja fylgdi jafnan mati á erfðafylgni gæðingaskeiðs. 

Staðalskekkja gæðingaskeiðs var há í flestum tilvikum landanna við aðrar greinar 

nema við fimmgang og að undanskildu tölti og fjórgangi í Danmörku. 
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4 Umræða  

Góðir keppnishestar eru afar verðmætir og keppnishæfni íslenskra hesta er eftirsóttur 

eiginleiki. Verðmæti hrossa byggir oftar en ekki á frammistöðu í keppni auk þess sem 

kynbótadómur og kynbótamat hefur þar áhrif á. Viðbót keppniseiginleika inn í 

kynbótamat íslenskra hrossa gerir ræktendum betur kleift að rækta ákveðna gerð 

hrossa, keppnishross. Hægt er að  að byggja ræktun keppniseiginleika á sama grunni 

og ræktun kynbótahrossa (Elsa Albertsdóttur, 2010) sem er mikilvæg þekking í þágu 

ræktunar íslenska hestsins. Fyrirhugað er að kynbótamatið verði samþætt 

næstkomandi haust (Elsa Albertsdóttir, munnleg heimild, 20.apríl 2017) þannig að 

það byggi bæði á kynbóta- og keppniseiginleikum. Fyrst um sinn munu einungis 

íslensk keppnisgögn verða notuð en teljist keppniseiginleikar sambærilegir í öðrum 

löndum verður þarlendum gögnum bætt við. Í ljósi þess er mikilvægt að greina og 

meta keppniseiginleika hrossa innan landa og á milli þeirra.  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna keppniseiginleika íslenska hestsins í 

alþjóðlega staðlaðri íþróttakeppni í Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð. Gögnin 

byggðu á endurteknum keppnisniðurstöðum hrossa úr fimm greinum 

íþróttakeppninnar þar sem hver einstaklingur keppti að jafni 3,3 sinnum. Að baki 

niðurstöðum voru ríflega níu þúsund einstaklingar sem tóku þátt í efstu 

styrkleikaflokkum íþróttakeppni, opnum flokki og meistaraflokki. Eingöngu voru 

notaðar niðurstöður frá löglegum mótum en þá eiga allar umhverfisaðstæður t.d. vellir 

að vera staðlaðar til að tryggja samanburðarhæfni á milli landa og móta. Stöðlunin 

liggur enn fremur í því að allir dómarar hafa tilskilin leyfi til að dæma og fara eftir 

sömu reglum, alþjóðlegum keppnisreglum íslenska hestsins.  

Könnuð voru áhrif mismunandi hrifa á frammistöðu hrossa í keppni og reyndust 

kyn, aldur og mótstilfelli hámarktæk líkt og í fyrri rannsókn (Albertsdottir ofl., 2006). 

Þar var einnig leiðrétt fyrir styrkleikaflokki við mat á erfðastuðlum keppniseiginleika 

en það var ekki hægt í þessu tilfelli þar sem skráning erlendis var nær 

undantekningarlaust í opnum flokki. Kyn og aldur hefur áhrif á niðurstöður þar sem 

styrkur og þroski eru mismunandi eftir kyni (hryssa, geldingur/stóðhestur) og tamning 

og reynsla hrossa eftir aldri þeirra. Aldur keppnishrossa er á mjög breiðu bili en 

samkvæmt tölfræðilegri greiningu og út frá ályktun fyrri rannsókna (Albertsdóttir ofl., 

2006) var leiðrétt fyrir aldursflokki í stað aldurs.  
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Áhrif mótstilfella getur falist í staðsetningu þeirra og tímasetningu auk þess hversu 

umfangsmikil mótin eru, hvort um sé að ræða stórmót á borð við Norðurlanda- og 

heimsmeistaramót þar sem mörg lönd taka þátt eða minni mót á afmörkuðu landsvæði 

í ákveðnu landi. Á smærri mótum eru oft þrír dómarar og reiknast einkunn allra inn í 

heildarniðurstöður en á stærri mótum gefa fimm dómarar einkunn og reiknast hæsta 

og lægsta einkunn ekki inn í heildina. Með því að leiðrétta fyrir mótstilfelli leiðréttist 

ekki aðeins fyrir umfangi og staðsetningu móta heldur einnig á hvaða tíma mótin eru 

haldin, bæði milli og innan ára, en árin sem hestarnir eru í keppni geta verið ólík, m.a. 

vegna breytinga á áherslum og kröfum í keppnisreglum og eins vegna breytinga á 

tíðaranda í keppnisheiminum.  Í rannsókn Richard og Legarra (2010) kom það fram 

að mikilvægt er að skoða þá þætti sem áhrif hafa á einkunnagjöf hestanna því þeir eru 

margir og endurspegla ekki alltaf gæði þeirra. Því er mikilvægt að leiðrétta fyrir 

mismunandi gæðum móta þar sem það getur haft áhrif á röðun hrossa og endanlegri 

útkomu þeirra. 

4.1. Þátttaka í keppni 

Keppniseiginleikarnir reyndust flestir nokkuð normaldreifðir og voru þeir því tækir til 

frekari kynbótafræðilegrar úrvinnslu. Talsverður munur var á milli landa hvað varðar 

keppnisþáttöku innan þeirra og í mismunandi greinum. Skýringa er mögulega að leita 

í mismunandi ræktunarsögu og útbreiðslu íslenska hestsins í löndunum sem og ólíkri 

þróun reiðmennsku og keppni. Meðaltöl einkunna voru breytileg eftir greinum. Þau 

voru þó á svipuðum skala innan hverrar greinar milli landa sem bendir til þess að 

dómsskalinn sé notaður á sambærilegan hátt í öllum löndunum.  

Það er þó ljóst að reynsla í keppni, reiðmennska og jafnvel gæði hrossa séu ekki þau 

sömu í öllum löndunum.  

Minnst var þátttaka í Finnlandi og keppnisárangur einnig almennt lakastur. Af 

keppnisgreinunum var næst oftast keppt í tölti en talsverður munur var þó á fjölda 

niðurstaðna á milli landa í greininni en um 3000 einkunnir skildu að þau lönd sem 

höfðu flestar og fæstar niðurstöður. Mismunandi fjöldi einkunna innan landa getur 

haft áhrif á niðurstöður í mati á erfðastuðlum. Takmörkuð þátttaka einkenndi 

slaktaumatölt, þar eru hlutfallslega fæstu mótin voru í boði og færri hross kepptu. 

Hugsanleg ástæða þess er að að styttra er síðan farið var að keppa í þessari grein en 

hinum sem skoðaðar voru og reynsla knapa og dómara í greininni ekki sú sama og í 

öðrum.  
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Flestar keppnisniðurstöður lágu fyrir í fjórgangi. Mikill munur einkenndi 

keppnisárangur hrossa milli landa í þessari grein en Finnland skar sig verulega frá 

hinum löndunum þar sem meðaltal var mun lægra og rúmlega einum heilum munaði í 

einkunn á hæst gefnu einkunninni í greininni, samanborið við hin löndin en þetta var 

jafnframt mesti munur milli landa innan keppnisgreina. Líkt og með aðrar greinar er 

skýringuna líklegast að finna í mun á reynslu knapa og hrossa í keppni. Í fimmgangi 

var meðaltal og hæstu einkunnir ávallt lægri samanborið við aðrar greinar, að 

undanskildu í Finnlandi. Oftast var keppt í fimmgangi í Svíþjóð þar sem enn fremur 

hæstu einkunnir voru gefnar, og á það einnig við um keppnisgreinina gæðingaskeið.  

Leitast var eftir áliti reynslumikilla alþjóðalegra íþróttadómara og reiðkennara á 

því sem lýsir keppnisþátttöku í Norðurlöndunum fjórum. Þar kom fram að sú menning 

sem einkennir keppni á íslenskum hestum í löndunum styður við fengnar niðurstöður 

þessarar rannsóknar t.a.m. að í Svíþjóð sé mikil áhersla lögð á skeið og hafa áhrif frá 

sterkum skeiðknöpum skilað sér inn í greinina og orðið til þess að gæði eiginleikans 

skeiðs og færni og reynsla í skeiðreiðmennsku er meiri í Svíþjóð en hinum löndunum 

(Hulda G. Geirsdóttir, munnleg heimild, 19.apríl 2017). Enn fremur er vert að benda á 

að erfðaframfarir í skeiði eru mestar í Svíþjóð af öllum löndum innan FEIF (Þorvaldur 

Árnason, munnleg heimild, 3.desember 2016). Í gæðingaskeiði voru fæstar 

niðurstöður allra keppniseiginleikanna og lægsta meðaltal allra greina óháð landi, þó 

virðist notkun á dómsskalanum vera svipuð milli landa. 

4.2. Kynbótafræðilegt mat á keppnisgreinum 

Mat á erfðastuðlum var nánast það sama hvort sem notuð var einbreytu- eða 

tvíbreytukeyrsla á keppniseiginleikana. Þetta gefur vísbendingu um vissan stöðugleika 

í gögnunum og þar af leiðandi í niðurstöðum rannsóknarinnar. Í þeim greinum sem 

lítil þátttaka var, fylgdi jafnan nokkuð há staðalskekkja mati á erfðastuðlum. Í þeim 

tilfellum sem munur var á milli einbreytu- og tvíbreytukeyrslum var 

undantekningarlaust um háa staðalskekkja að ræða. Þar virtust þó eiginleikarnir styðja 

hver við annan með þeim hætti að matið varð stöðugra og minna munaði á mati 

sambærilegra greina milli landa. Engin ,,fýsísk“ tenging var á milli keppnisþátttöku 

sambærilegra greina milli landa, þ.e. ekkert hross keppti í sömu grein í tveimur 

mismunandi löndum. Það getur aftrað því að hægt sé að meta erfðastuðla sérstaklega 

þegar þátttaka er lítil og fá hross standa að baki einkunnum. Oftast náðist þó 

samhvörfun lausna en metnum dreifniliðum fylgdi þó jafnan há staðalskekkja. 

33 



 

Forsenda matsins er líklegast sterk erfðatenging hrossa í mismunandi löndum. Mat 

sem fylgir hárri staðalskekkju getur þó aldrei orðið meira en vísbending en ekki er 

hægt að draga af því beinharðar ályktanir. Metin umhverfisdreifni var mjög svipuð 

óháð landi innan sömu greinar að undanskildu gæðingaskeiði. Líkanið virðist því hafa 

á svipaðan hátt náð utan um þann breytileika sem ýmst orsakaðist af erfðum eða því 

sem tengir endurteknar mælingar hrossa. Mishátt metið arfgengi skýrist þar af 

leiðandi í því hvort breytileiki svipfars var hlutfallslega meira eða minna skýrður af 

erfðabreytileika eða kerfisbundum umhverfisbreytileika.  

Tvímælingagildi keppniseiginleikanna var nokkuð hátt og sambærilegt innan 

greina milli landa sem er rökrétt framhald af stöðugum umhverfisbreytileika. 

Tvímælingagildið gefur til kynna að talsverð fylgni er á milli endurtekinnar þátttöku 

hrossa. Stöðugleiki í frammistöðu hrossa hlýtur að grundvallast fyrst og fremst af 

gæðum þeirra þó svo hlutur knapa sé verulegur og jafnvel dómara. Ekki var mögulegt 

að meta áhrif knapa þar sem stærstur hluti þeirra keppir aðeins á einum eða tveimur 

hrossum en fyrri rannsóknir (Albertsdóttir ofl., 2006) hafa sýnt fram á að áhrifin eru 

hámarktæk. Reynsla og fjöldi dómara innan hvers lands eru einnig þættir sem geta 

haft áhrif á niðurstöðurnar en dómarar hafa mismikla menntun og reynslu í starfi sínu. 

Í sumum tilfellum dæma sömu dómarar endurtekið sömu hross innan landa og 

hugsanlegt er að það hafi áhrif á niðurstöður með þeim hætti að fyrri árangur og 

jafnvel orðspor knapa og hrossa leiði til þess að svipaðar einkunnir eru gefnar milli 

móta. Þeir keppniseiginleikar sem fram fara á hringvelli voru með hærra 

tvímælingargildi en eiginleikinn gæðingaskeið.  

Gæðingaskeið er mikil tæknigrein þar sem einungis er sýnd ein gangtegund, þó 

vegur niðurtaka og niðurhæging fimmtung af aðaleinkunn. Í raun getur hross fengið 

einkunn í gæðingaskeiði, þó lág sé, skeiði hann lítið sem ekki neitt þ.e. aðeins skeiðað 

við niðurtöku og niðurhægingu. Í áframhaldandi rannsóknum ætti líklegast að sía 

gögnin betur og eyða út slíkum færslum áður en mat á erfðastuðlum er gert. Mat á 

keppnishæfni í skeiði hlýtur að grundvallast af því að hross geti raunverulega skeiðað 

heilan sprett og knapinn sé fær um að framkvæma það. Lágt tvímælingagildi og 

óstöðugleiki í mati á erfðastuðlum getur orsakast af fyrrsögðu. Hins vegar geta hross 

verið misupplögð og skeiðað prýðilega stundum og alls ekki annars. 

Tölt er sú gangtegund sem mesta vægi hefur í ræktunarmarkmiði íslenska hestsins 

(Ráðgjafamiðstöð Landbúnaðarins, e.d.) og má segja að gott tölt einkenni góðan 

reiðhest. Tölt er sá eiginleiki sem hvað mestu erfðaframfarirnar eru í af 
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kynbótaeiginleikum (Heiðrún Sigurðardóttir, 2012) og hvar einna mest forvalið er í á 

kynbótasýningum (Elsa Albertsdóttir, 2010) en það lýsir sér í því að hross sem eru 

talin góð á tölti mæta frekar og þau sem eru léleg á tölti mæta ekki. Þar af leiðandi má 

leiða líkur að því að flest þau hross sem taka þátt í töltkeppnum séu ekki valin af 

handahófi. Metið arfgengi tölts var nokkuð sambærilegt í löndunum en hæst var það í 

Finnlandi með hlutfallslega mestan erfðabreytileika miðað við kerfisbundinn 

umhverfisbreytileika en þessu var öfugt farið í Noregi. Það getur helgast af því að 

minna forval er á þeim hrossum sem mæta á töltkeppni í Finnlandi samhliða því að 

gæði knapa er á þröngu bili en það kemur heim og saman við upplýsingar um 

mismunandi færni og reynslu í keppni á milli landanna (Hulda G. Geirsdóttir, 

munnleg heimild, 19.apríl, 2017).  

Keppnismenning landanna getur einnig haft áhrif á niðurstöður en fram hefur 

komið að í sumum löndum eru nánast allir innan hestamennskunnar sem taka þátt í 

keppnum á meðan þeir reynslumestu og jafnvel eingöngu atvinnumenn innan 

ákveðinna landa taka þátt (Reynir Örn Pálmason, munnleg heimild, 15. apríl 2017). 

Slíkt leiðir til ákveðins forvals knapa sem getur skýrt mismun í eiginleikum milli 

landa. Metin erfðafylgni tölts í mismunandi löndum var mjög sterk og því virðist þessi 

kepnniseiginleiki vera sambærilegur milli landa. Sterk erfðafylgni var á milli tölts 

bæði við fjórgang og fimmgang en góð töltgeta skiptir máli í þeim öllum. 

Niðurstöður metinnar erfðafylgni sýndu að keppniseiginleikinn slaktaumatölt er 

líklegast sá hinn sami í löndunum fjórum. Umhverfisbreytileiki og tvímælingagildi 

voru sem fyrr sambærileg á milli landanna en hins vegar var metið arfgengi, 

erfðabreytileiki og kerfisbundin umhverfisbreytileiki mjög mismikill. Það virðist því 

sem tilhögun á þátttöku hrossa í greininni, undirbúningur og áhersla á vali hrossa sé 

mjög mismunandi milli landa. Á milli landanna virðast þó vera nokkuð sterk tengsl 

milli slaktaumatölts og annarra keppnisgreina nema í Svíþjóð við gæðingaskeið og í 

Finnlandi við fimmgang. Erfitt er að álykta um eiginleikann þar sem staðalskekkja 

erfðastuðlanna var almennt há enda fáar einkunnir sem liggja til grundvallar.  

Velta má fyrir sér hvers vegna um svo fáar einkunnir sé um að ræða í þessum 

eiginleika en líklega hefur það áhrif hversu stutt er síðan byrjað var að keppa í 

slaktaumatölti samanborið við hinar greinarnar og þar af leiðandi hefur orðið minni 

kynning á greininni. Það leiðir af sér minni kunnáttu og reynslu knapa og jafnvel  

dómara. Greinin hefur stundum verið kynnt sem töltkeppni fyrir alhliðahross og því 

eðlilegt að sterk erfðatengin sé milli hennar og fimmgangs og jafnvel gæðingaskeiðs. 
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Niðurstöður um nær engin erfðatengsl milli slaktaumatölts og fimmgangs í Finnlandi 

og milli slaktaumatölts og gæðingaskeiðs í Svíþjóð koma því á óvart. Í fyrri rannsókn 

(Albertsdóttir ofl., 2006) á keppniseiginleikum var ályktað sem svo að nota ætti 

samsetta keppniseiginleika sem grunn fyrir kynbótamat á keppniseiginleikum en þar 

var samsetti keppniseiginleikinn tölt byggður á gögnum úr tölti (T1 og T3) og 

slaktaumatölti (T2 og T4) og gefa þessar niðurstöður vísbendingu um réttmæti þeirrar 

ályktunar. 

Mat á arfgengi fjórgangs var nokkuð stöðugt sér í lagi í Svíþjóð og Danmörku en 

líkt og í tölti hæst í Finnlandi með Noreg fast á hæla sér. Hærra mat á arfgengi skýrist 

af hlutfallslega hærri erfðabreytileika og í Noregi var mjög sterk fylgni milli 

endurtekinna mælinga. Þetta er mjög svipað mynstur á mati á erfðastuðlum og var í 

keppniseiginleikanum tölti en góðar líkur eru á því að um marga sömu hesta sé að 

ræða í þessum tveimur eiginleikum. Svipfarsbreytileikinn var lægstur í fjórgangi hjá 

öllum löndunum sem gefur til kynna að minnsta dreifing keppnisniðurstaðna sé í 

greininni á meðal þeirra allra. Erfðafylgni fjórgangs milli landa var mjög há og 

almennt hægt að álykta svo að eiginleikinn sé sambærilegur. Fjórgangur ásamt tölti 

eru þær greinar sem mest er keppt í og eru hestar og knapar ef til vill meira þjálfaðir 

og betur undirbúnir fyrir þessa keppnisgrein almennt í samanburði við hinar. 

Fjórgangur var með afar sterka jákvæða erfðafylgni við eiginleikana tölt, 

slaktaumatölt og fimmgang. Þarna er eins og áður segir almenn keppnishæfni hrossa 

sem stendur að baki slíkri niðurstöðu, skyldir einstaklingar ná sambærilegum árangri í 

keppni.  

Mat á arfgengi fimmgangs var svipað í Danmörku og Svíþjóð en í Finnlandi og 

Noregi var verulega mikill munur á arfgengi. Það var allt frá því að vera mikið 

erfanlegur eiginleiki yfir í það að allur svipfarsbreytileikinn skýrðist af kerfisbundnum 

umhverfisbreytileika þ.e. áhrif knapa, dómara og þess háttar voru mikilvægir 

skýringarþættir í mismunandi frammistöðu hrossa í Finnlandi. Þess ber að geta að 

svipað mynstur var í fimmgangi og slaktaumatölti innan Finnlands og Noregs nema 

öfugt farið. Vissulega fylgdi mat á erfðastuðlum há staðalskekkja innan landanna 

tveggja og því takmarkað hægt að draga ályktanir af niðurstöðunum nema það sem 

áður segir varðandi færni og reynslu knapa ásamat forvali hrossa sem mæta til keppni. 

Sterk erfðatengsl var milli fimmgangs í ólíkum löndum að því undanskildu að milli 

Finnlands og Noregs voru tengslin lítil en jafnframt metin með afar hárri 

staðalskekkju. Sterk erfðatengsl voru milli allra landanna, varðandi fimmgang og tölt 
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annars vegar og fimmgang og fjórgang hinsvegar en gangtegundin tölt sameinar 

þessar keppnisgreinar að hluta til. Fimmgangur og gæðingaskeið voru almennt með 

sterka eða meðalsterka erfðatengingu og sömu sögu er að segja um slaktaumatölt 

nema í Finnlandi þar sem tengslin eru engin. 

Líkt og í slaktaumatölti og fimmgangi var metið arfgengi gæðingaskeiðs mjög 

breytilegt þar sem Svíþjóð og Danmörk voru svipuð en sem fyrr ótryggt og ýmist afar 

hátt eða lágt mat í Finnlandi og Noregi. Með sama hætti og í slaktaumatölti var í 

Finnlandi kerfisbundni umhverfisbreytileikinn enginn en í hinum löndunum þremur 

var hann frekar hár. Mesti munur var í mati á kerfisbundnu umhverfisþáttum á milli 

landa þegar þessi grein átti í hlut. Gæðingaskeið er mikil tæknigrein og ekki á færi 

allra knapa að keppa í þeirri grein. Upplag hestanna sem og þjálfun þeirra sem keppa í 

greininni, tækni og reynsla knapa og dómara hafa mikið um það að segja hver 

niðurstaðan verður.  

Svipfarsbreytileikinn var langhæstur í gæðingaskeiði og er eðli greinarinnar 

talsvert frábrugðið hinum greinunum að því leyti að einkunnin veltur á einni 

gangtegund sem getur auðveldlega mistekist og hljóta hross þá núll í einkunn fyrir 

skeiðið og afar lága aðaleinkunn hafi aðrir þættir tekist eins og áður hefur verið rætt. 

Hafa verður í huga að í þessari grein voru fæstar niðurstöður og að um háa 

staðalskekkju var að ræða sem dregur úr áreiðanleika niðurstaðna. Metin erfðafylgni 

gæðingaskeiðs milli landa var í öllum tilfellum nálægt 100% nema milli Finnlands og 

Svíþjóðar. Matinu fylgdi jafnan há staðalskekkja og út af fyrir sig því ekki alveg 

áreiðanlegt.  

Að framansögðu um vinsældir greinarinnar í Svíþjóð og færni þeirra er horft er til 

frammistöðu á heimsmeistaramótum þar sem ólíkar þjóðir leiða saman hesta sína má 

álykta sem svo að finnskar niðurstöður í gæðingaskeiði lýsa skeiðhæfni hrossa ekki 

nógu vel né með sama hætti ef til vill og í öðrum löndum. Gæðingaskeið hafði háa 

erfðafylgni við eiginleikann tölt í öllum löndunum nema Svíþjóð þar sem fylgnin var 

hverfandi. Mjög misjafnt var eftir löndum hvort gæðingaskeið tengdist slaktaumatölti 

og fjórgangi erfðaböndum og almennt fylgdi matinu há staðalskekkja. Í Danmörku og 

Noregi virðist góð frammistaða í gæðingaskeiði tengjast velgengni í öðrum greinum. 

Erfitt er að skýra út þessa mismiklu og mismunandi fylgni greinanna en engin skýr 

lína virðist liggja milli eiginleikanna í löndunum. Mögulega er um að ræða misstóra 

erfðahópa innan landanna eða að áhrif reiðmennsku séu það mikil að erfðasamsetning 

hrossa skíni ekki nógu skýrt í gegnum frammistöðu þeirra. 
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4.3. Samantekt á sambærileika og ósambærileika landanna 
 
Erfðatengsl sambærilegra eiginleika innan landa gefa það til kynna að um sömu 

eiginleika er að ræða hjá löndunum fjórum. Há staðalskekkja fylgdi sumu mati sem 

skýrist að einhverju leiti vegna takmarkaðrar þátttöku í vissum keppnisgreinum. 

Danmörk og Svíþjóð voru sambærileg varðandi flesta keppniseiginleika, Noregur 

fylgdi þeim gjarnan en talsverðar sveiflur voru á sumu mati. Vegna fárra gagna í 

Finnlandi var þar há staðalskekkja sem dró úr áreiðanleika niðurstaðna þar en 

vísbendingar voru þó um að eiginleikar væru sambærilegir í hinum Norðurlöndunum 

þremur. Í áframhaldandi rannsóknum og úrvinnslu er ljóst að áríðandi er að leiðrétt sé 

fyrir mikilvægum föstum hrifum líkt og mótstilfelli og jafnvel þyrfti að gera enn betur 

grein fyrir styrkleikamun hrossa og knapa með frekari síun gagna og nákvæmari 

skráningu. Það myndi draga úr svipfarslegum mun á greinum innan landa sem 

líklegast er tilkomin vegna mislangrar ræktunarsögu, markaðssetningu og 

keppnismenningu landanna sem og forvali knapa og hesta að ónefndum áhrifum 

dómara. Samsetning keppniseiginleika (Albertsdóttir ofl., 2006) og stöðlun einkunna 

innan landa gæti einnig verið nálgun til að staðla svipfarsgögn frekar á milli landa. 
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5 Ályktanir 

Niðurstöður erfðafylgni sýndu fram á að keppniseiginleikar eru erfðafræðilega 

svipaðir eiginleikar á milli landa í alþjóðlega staðlaðri íþróttakeppni. Því er hægt að 

álykta að um sömu eiginleika sé að ræða á milli landa. Mismunandi mat á arfgengi 

fyrir sambærilega eiginleika milli landa getur helgast af mismunandi aðstæðum hvort 

sem litið er til ræktunaráherslu, keppnsireynslu eða keppnismenningu. Það er því 

mikilvægt að keppnisgögn sem notuð eru til frekari kynbótafræðilegrar úrvinnslu séu 

stöðluð og örugg. Líkanið sem verður notað til greininga þarf að taka til kerfisbundins 

mismunar milli landa þannig að leiðrétt sé fyrir mismiklu forvali hrossa og knapa sem 

mæta til keppni. Framtíðarrannsóknir ættu að miða að því að sía enn betur gögn til 

úrvinnslu svo að unnið sé með árangur sem endurspeglar raungetu hrossa í keppni þar 

sem gerð er enn betur grein fyrir styrkleikamun knapa. 
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