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Ágrip 

Íslenski hesturinn er fjölnotakyn sem nýtist á margan hátt. Sýnd kynbótahross eiga að 

gefa af sér hross sem hægt er að nýta í þau öll þau hlutverk sem kyninu er ætlað. 

Markmið rannsóknarinnar var tvíþætt annars vegar að safna gögnum um 

frístundahross sem nýtt eru í hestatengda ferðaþjónustu og kortleggja þá eiginleika 

sem einkenna eiga þau. Hins vegar var markmiðið að bera frístundahross saman við 

hóp sýndra hrossa í kynbótadómi. Sá samanburður fólst í hlutfalli sýndra foreldra og 

meðaleinkunna þeirra fyrir valda eiginleika. Kynbótamati foreldra þeirra fyrir valda 

eiginleika, hvaða feður standa helst að baki frístundahrossunum og hvaða forfeður 

standa að baki þeim. 

Við úrvinnslu verkefnisins var notast við gagnasafn sem inniheldur 

upplýsingar um 454 frístundahross sem nýtt eru í hestatengda ferðaþjónustu. Til 

samanburðar voru fengin gögn hjá Bændasamtökum Íslands um hæsta kynbótadóm 

allra sýndra hrossa fæddra á árunum 1999-2007 alls 5705 hross.  Forritið EVA_inbred 

var notað til þess að reikna út erfðahlutdeild helstu forfeðra og formæðra að 

frístundahrossum og öllum hrossum sem fædd voru árið 2004 (7246 hross) en það ár 

var valið þar sem það er meðalfæðingar ár frístundahrossanna. Erfðahlutdeild hvers 

og eins forföður var reiknuð út samkvæmt aðferð Wolliams og Thompson (1994). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að sá eiginleiki sem verðmætastur er hjá 

frístundahrossum er sá að knapar óháð getu og reynslu á hestbaki geti riðið 

hrossunum. Eiginleikarnir vilji og næmni eru bein tengdir því hvort hesturinn búi yfir 

þeim kostum, því er mikilvægt að frístundahross séu þjál og spennulaus. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna einnig að frístundahross eru afurð hins 

skipulega ræktunarstarf. Það sést helst á því hversu stór hluti þeirra er undan sýndum 

feðrum sem hlotið hafa háan kynbótadóm. Að baki frístundahrossa standa einnig 

sömu forfeður og formæður og  hrossastofnsins alls þótt örlítill munur sé á 

erfðahlutdeild einstakra hesta á milli hópanna. Álykta má því út frá rannsókn þessari 

að frístundahross séu afurð hins skipulega ræktunarstarfs en séu lakari að gæðum en 

sýnd hross eru almennt einkum og sér í lagi í flestum þeim eiginleikum sem dæmdir 

eru í kynbótadómi. 

 

Lykilorð: Frístundahross, kortlagning eiginleika, samanburður á metnum gæðum 
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1. Inngangur 

Íslenski hesturinn er fjölhæfur ganghestur sem nýtist breiðum hópi fólks í mismunandi 

hlutverkum. Hann er notaður til almennra útreiða, lengri og styttri ferðalaga, í keppni 

af ýmsu tagi og til sjúkraþjálfunar, svo dæmi séu tekin. Hæst dæmdu kynbótahrossin 

eiga að gefa af sér hross sem geta nýst í öll þessi hlutverk. Þannig er stefnan að 

verðlauna í kynbótadómi ákveðna grunnþætti í sköpulagi hestsins, ganglagi og 

geðslagi sem eru nauðsynlegir öllum hrossum, óháð þeim verkefnum sem þau eiga að 

sinna (Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins á.á.a).  

Íslenski hesturinn hefur fylgt þjóðinni síðan land byggðist. Skipulögð 

ræktunarstarfsemi hefur að öllum líkindum ekki verið stunduð hér á landi fyrr á 

öldum, þótt einhver dæmi séu til um hrossarækt fornmanna. Náttúruúrval hefur haft 

mest um það að segja hvaða gripir veldust til undaneldis (Kristinn Hugson, 1991). 

Markviss ræktun á íslenska hestinum sem reiðhests má segja að hafi byrjað eftir að 

vélaöld hafði rutt sér til rúms. Búnaðarþing árið 1951 samþykkti bókun þar sem sagði 

m.a. „Búnaðarþing ályktar, að fyrst um sinn beri að móta hrossaræktina með sérstöku 

tilliti til ræktunar á sterku, geðgóðu og viljugu hestakyni, ásamt úrvals reiðhestakyni“ 

(Búnaðarþing, 1951). Þetta er fyrsti vísirinn að opinberu ræktunarmarkmiði. Íslenski 

hesturinn hefur síðustu áratugina náð mikilli útbreiðslu um víða veröld sem reiðhestur 

og samkvæmt nýjustu upplýsingum eru aðildarlönd FEIF (alþjóðasamtök eigenda 

íslenska hestsins) 21 talsins (FEIF, á.á.). Alls eru rúmlega 269.000 íslenskir hestar 

skráðir lifandi í Veraldarfeng (e.Worldfengur) í þessum löndum. Alls eru 

hestamannafélög á Íslandi 45 talsins og aðildarfélagar í þeim 14.462 (Sportfengur, 

á.á.). Mikill vöxtur hefur orðið í hestatengdri ferðaþjónustu á Íslandi á undanförnum 

árum  og samkvæmt upplýsingum frá Ferðamálastofu Íslands heimsóttu árið 2014 alls 

998.600 erlendir ferðamenn landið. Af þeim sóttu 12,35% í hestatengda afþreyingu 

það árið eða um 123.000 manns (Oddný Þóra Óladóttir, 2015). Það er því mikil og 

vaxandi eftirspurn eftir hrossum í hestatengda ferðaþjónustu. Gagnrýnt hefur verið að 

dómskerfi kynbótahrossa hafi ekki verðlaunað í gegnum tíðina þá þætti sem einkenna 

eiga frístundahestinn, eins og þjálni og spennuleysi. Það er því áhugavert fyrir 

ræktunarstarfið að safna gögnum um frístundahross og kanna hvort þau séu afsprengi 

hins skipulega ræktunarstarfs. 
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1.1 Ræktunarmarkmið íslenskrar hrossaræktar 

Ræktunarmarkmið fyrir íslenska hestinn er víðfeðmt og á að ná til þess fjölbreytileika 

í verkefnum sem honum er ætlað. Þannig má skipta ræktunarmakmiðinu í annars 

vegar almenn ræktunarmarkmið og hins vegar sérstök ræktunarmarkmið. Hið almenna 

ræktunarmarkmið miðar að því að rækta fjölhæfan, taktfastan og öruggan, viljugan og 

geðprúðan hest sem fer glæsilega í reið. Þá skal hann vera heilbrigður, frjósamur og 

endingargóður. Hvað sköpulagið varðar er stefnt að því að rækta hina léttbyggðari 

gerð íslenska hestsins með mikilli áherslu á styrk, skrokksmýkt og vöðvastælta 

líkamsbyggingu. Sköpulagið á að stuðla að mikilli ganghæfni og eðlisgóðum 

höfuðburði og á sama tíma taka mið af almennt viðurkenndum fagurfræðilegum 

þáttum (Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, á.á.a).  

Almennt er talið að heppileg stærð á íslenskum hesti sé á bilinu 135 til 145 cm á 

hæstar herðar mælt með stangarmáli (Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins á.á.a). 

Sérstök ræktunarmarkmið snúa að sköpulagi og hæfileikum. Ræktunarmarkmiðið í 

hverjum eiginleika fyrir sig felst í lýsingu á einkunnum 9,5 til 10 í kynbótadómi. Alls 

eru dæmdir átta eiginleikar í sköpulagi og sjö eiginleikar í hæfileikum og gefin er 

einkunn á kvarðanum frá 5 til 10 í heilum og hálfum, fyrir hvern eiginleika. Misjafnt 

vægi er á hverjum eiginleika eins og sjá má í töflu 1 hér fyrir neðan 

(Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins á.á.a). 

 

1.Tafla.  Vægi þeirra eiginleika í % sem dæmdir eru í kynbótadómi. 

Sköpulag   Hæfileikar   

Höfuð 3,0 Tölt 15,0 

Háls, herðar og bógar 10,0 Brokk 7,5 

Bak og lend 3,0 Skeið 10,0 

Samræmi 7,5 Stökk 4,5 

Fótagerð 6,0 Vilji og geðslag 9,0 

Réttleiki 3,0 Fegurð í reið 10,0 

Hófar 6,0 Fet 4,0 

Prúðleiki 1,5 

  Samtals 40   60 
 

Í gegnum tíðina hafa orðið töluverðar breytingar á dómskala kynbótahrossa. Árið 

1950, fyrir tilstuðlan Gunnars Bjarnasonar þáverandi hrossaræktarráðunautar, var 

unnið stórmerkilegt brautryðjandastarf þegar byrjað var að dæma íslensk 

kynbótahross á dómstiga þar sem einkunnir voru gefnar. Einkunnirnar komu í stað 

umsagna sem áður voru viðhafðar þegar hrossin voru flokkuð í verðlaunaflokka á 
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grunni sköpulags og kosta. Fyrstu reglur um kynbótadómstiga við hrossadóma eru frá 

17.apríl 1950 (Kristinn Hugason, 1997). Í dómstiganum frá 1950 voru einungis þrír 

eiginleikar metnir fyrir sköpulag en sjö eiginleikar fyrir hæfileika. Metnir 

sköpulagseiginleikar voru yfirsvipur (höfuð; háls, herðar og bógar; bak og lend), 

samræmi og fætur (leggir; sinar; liðamót; hófar). Í hæfileikum voru eiginleikarnir fet, 

tölt, brokk, skeið, stökk, vilji og geðslag metnir. En einnig var gefin einkunn fyrir 

hraða á öllum gangtegundum að undanskildu feti (Ingimar Sveinsson, 2010). Nokkrar 

breytingar voru gerðar á dómstiganum fyrir landsmót hestamanna 1954 og 1958 en 

dómstigi líkur þeim sem nú er tók gildi stuttu síðar. Heildarvægi hæfileika var á 

þessum árum 60% en sköpulags 40%. Árið 1961 var þessu breytt og sköpulag og 

kostir látnir vega jafnt í lokaeinkunn (Kristinn Hugason, 1997).  

Árið 1979 var ákveðið að dómseiginleikum sköpulagsdóma yrði fjölgað og 

greina þannig byggingu kynbótahrossa betur í sundur. Þannig var þeim eiginleikum 

sem taldir voru upp hér áður breytt. Yfirsvipur var greindur niður í höfuð, háls, herðar 

og bóga og bak og lend. Eiginleikanum samræmi var ekki breytt en eiginleikanum 

fætur var skipt upp í fótagerð, réttleika og hófa (Kristinn Hugason, 1992). 

Árið 1986 varð næsta stóra breyting á dómstiganum þegar eiginleikinn tölt fékk 

stórhækkað vægi og fór þá úr 8,3% í 14,3%, sjá töflu 2 (Kristinn Hugason, 1992). 

Árið 1990 voru aftur ráðist í stórbreytingar á dómskerfinu, ákvörðuð voru ný vægi 

dómstigans og samþykkt að dæmt skyldi á víðari kvarða en áður var gert. Vægi á 

hálsi, herðum og bógum var hækkað en vægi á höfði og baki og lend haft óbreytt. 

Vægi á samræmi var lækkað en um leið var lögð sérstök áhersla á að auka 

raunverulegt vægi samræmis í dómunum með aukinni dreifingu einkunna fyrir þann 

eiginleika sem verið hafði mjög miðlægur í dómunum. Þá var vægið fyrir fegurð í reið 

aukið en lækkað á geðslagi. Samtímis var athyglinni beint að þeim þáttum í sköpulagi 

hestsins er ráða styrk hans og endingu. Því var t.d. vægi á fótagerð og hófum hækkað 

en lækkað á réttleika (Kristinn Hugason, 1997). Það ár var þannig gerð endurskoðun á 

stigun á eiginleikum íslenskra hrossa með því augnamiði að auka dreifingu einkunna 

en með því að auka dreifingu einkunna næst að spanna betur þann erfðabreytileika 

sem býr í íslenska hrossastofninum (Kristinn Hugason, 1992). 

Aukin dreifing einkunna auðveldar einnig ræktunar- og áhugafólki um 

hrossarækt að greina misjöfn gæði hrossa í einstökum eiginleikum (Kristinn Hugason, 

1992). Árið 2000 var ákveðið að breyta heildarvægi sköpulags og hæfileika í 

aðaleinkunninni í það horf sem það var í upphafi dómstigans en þá var sköpulagið 
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látið vega 40% í aðaleinkunn en hæfileikar 60% (Ingimar Sveinsson, 2010). Síðustu 

breytingar sem gerðar hafa verið innan dómstigans voru gerðar árið 2010. Þá var vægi 

skeiðs innan dómstigans aukið úr 9% í 10%, vægi fets aukið úr 1,5% í 4% en vægi 

vilja og geðslags lækkað úr 12,5% í 9% (Ingimar Sveinsson, 2010). 

 

2.Tafla. Vægi einstakra eiginleika í dómskala kynbótadóms hrossa í % frá 1950. 

Sköpulag 1950 1954 1958 1961 1979 1986 1990 2000 2010 

Yfirsvipur 7,0 8,75 14,0 20,0 

    

  

Höfuð 

    

5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 

Háls, herðar, bógar 

    

7,5 7,5 10,0 10,0 10,0 

Bak og lend 

    

7,5 7,5 7,5 3,0 3,0 

Samræmi 7,0 8,75 14,0 10,0 10,0 10,0 7,5 7,5 7,5 

Fætur 6,0 7,5 12,0 20,0 

    

  

Fótagerð 

    

6,3 6,3 7,5 6,0 6,0 

Réttleiki 

    

7,5 7,5 5,0 3,0 3,0 

Hófar 

    

6,3 6,3 7,5 6,0 6,0 

Prúðleiki 

       

1,5 1,5 

Samtals 20 25 40 50 50 50 50 40 40 

Hæfileikar 

        

  

Tölt 8,0 12,5 10,0 8,3 8,3 14,3 14,3 15,0 15,0 

Brokk 6,0 7,5 6,0 6,7 6,7 5,7 5,7 7,5 7,5 

Skeið 12,0 12,5 10,0 8,3 8,3 7,1 7,1 9,0 10,0 

Stökk 8,0 10,0 8,0 5,0 5,0 4,3 4,3 4,5 4,5 

Vilji 14,0 17,5 14,0 10,0 10,0 8,6 8,6 

 

  

Geðslag 8,0 10,0 8,0 6,7 6,7 5,7 4,3 

 

  

Vilji og geðslag 

       

12,5 9,0 

Fegurð í reið 

   

5,0 5,0 4,3 5,7 10,0 10,0 

Fet 4,0 5,0 4,0 

    

1,5 4,0 

Hraði 20,0 

       

  

Samtals 80 75 60 50 50 50 50 60 60 

 

1.2 Framkvæmd kynbótadóma á Íslandi 

Fyrsta kynbótasýning Búnaðarfélags Íslands (BÍ) á hrossum var haldin árið 1906 í 

Þjórsártúni. Næstu áratugina þar á eftir jókst umfang sýningahaldsins. Eingöngu var 

þó um sveita- og héraðssýningar að ræða. Fyrsta landssýningin á kynbótahrossum var 

haldin árið 1947 á landbúnaðarsýningunni í Reykjavík, og fyrsta landsmót BÍ og 

landssambands hestamanna (LH) var haldið á Þingvöllum árið 1950 (Kristinn 

Hugason, 1997). Kynbótahross eru dæmd út frá sköpulagi og hæfileikum. Öll hross 

sem koma til dóms skulu vera vel undirbúinn, hraust og ósár, vel fóðruð og hirt. Hross 

sem sýnd eru í reið skulu hafa náð fjögurra vetra aldri miðað við almanaksárið 
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(Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins á.á.b). Öll hreinræktuð íslensk hross eiga að vera 

skráð í gagnagrunninn Veraldarfeng. Hross getur einungis komið til kynbótadóms sé 

það grunnskráð í Veraldarfeng og örmerkt (Reglugerð nr.442/2011). Úr öllum 

hrossum sem til dóms mæta þarf að vera búið að taka DNA-sýni og staðfesting á því 

liggi fyrir. Til viðbótar sé um stóðhest að ræða þurfa að liggja fyrir DNA sýni úr 

foreldrum og við fimm vetra aldur þarf að liggja fyrir úr þeim blóðsýni og einnig 

röntgenmyndir ef hækilliðum (Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins á.á.b). 

Kynbótadómurinn fer þannig fram að fyrst kemur hrossið til mælinga, síðan í 

framhaldi sköpulagsdóm og að lokum til dóms á reiðhesthæfileikum. Í lok hverrar 

sýningar er svo yfirlitssýning þar sem öll hæfileikadæmd hross eiga þátttökurétt. Þar 

sem aðstæður eru til staðar fer dómur og mælingar á sköpulaginu fram innandyra 

(Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins á.á.b). Á stóðhestum eru framkvæmdar ellefu 

mælingar áður en þeir fara í mat á sköpulagi og á hryssum er mælingarnar sjö talsins 

(Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins á.á.c). Þær eru gerðar til að fá mat á stærð og 

stærðarhlutföllum hrossa og er það hvoru tveggja í senn til að afla upplýsinga um 

stærð hrossanna og fá fram gögn til að auðvelda kynbótadómurum mat á sköpulagi.  

Hæfileikar eru metnir á beinni braut, u.þ.b. 250 metra langri og 2-3 metra breiðri. 

Dómarar eru staðsettir í 25-40 metra fjarlægð frá brautinni og skulu hafa góða yfirsýn 

yfir hana. Við hæfileikadóm eru farnar að hámarki 5 ferðir í hvora átt eftir brautinni til 

að sýna reiðhestkosti gripsins (Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins á.á.b). 

Kynbótadómarar annast dóma á íslenskum hrossum og skulu þeir hafa lokið 

háskólagráðu í  búfjárfræðum. Einnig þurfa þeir að standast sérstakt hæfnispróf 

Bændasamtaka Íslands. Að jafnaði starfa þrír dómarar á hverri kynbótasýningu, 

undantekning er gerð á fjölda dómara ef hross á sýningu eru færri en 35 

(Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins á.á.b). 

1.3 Eiginleikar frístundahrossa 

Hvað merkingu orðsins frístundahestur varðar hefur það enga nákvæmlega skilgreinda 

merkingu og er notað í ólíku samhengi. Stundum er jafnvel talað mjög almennt um 

íslenska hestinn sem frístundahest: Hann hafi áður fyrr verið vinnuhestur og aðal 

samgöngutæki þjóðarinnar en sé nú  frístundahestur (Kristinn Hugason & Þorkell 

Bjarnason, 1990). Hitt er þó algengara að tala um frístundahest sem sérgreindan flokk 

hesta innan þess notkunarsviðs sem íslenski hesturinn hefur í dag og er þá átt við 

hross sem notuð eru til almennrar afþreyingar frekar en markvissrar ástundunar með 
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skýrt skilgreindan árangur í huga (Ásdís Haraldsdóttir, 1999). Núorðið er algengt t.d. í 

auglýsingum á sölusíðum á vefnum og víðar að auglýsa frístundahestinn eða 

frístundahross sem sérstakan flokk hrossa. Raunverulega má segja að sú merking 

orðsins frístundahestur sem nú er almennt viðhöfð hafi skapast á þeim aldarfjórðungi 

sem tilvitnanirnar hér á undan ná til. Því má segja að það sem einkennir frístundahross 

sem sérstakan flokk hrossa sé að þau séu umfram annað þjál og spennulaus, þau hafi 

þægilegan vilja; ekki ásækin en séu þó ekki löt eða körg. Einnig að þau séu jafnlynd 

þannig að þeir sem stunda hestamennsku sem frístundaiðju geti gengið að hrossunum 

nokkuð vísum sem viðfangi. Gangeiginleikar séu með þeim hætti að knapanum líði 

vel á hestinum. Hrossin eru þó vitaskuld innbyrðis ólík að ýmsu leyti innan flokksins 

frístundahross. Auk vitaskuld jaðartilvika eða undantekninga, s.s. að gæðingar sem 

eru til afreka á keppnisbrautum fallnir, séu notaðir sem frístundahestar eða að 

frístundahestum sé teflt fram í keppni. Sérstaklega skal hnykkt á að orðið 

frístundahestur hefur ekkert með aðalatvinnu knapans eða eigandans að gera. Hross 

sem notuð eru með fullnægjandi árangri í hestatengdri ferðaþjónustu eru líklegast 

dæmigerð frístundahross að eðli  (Kristinn Hugason, munnleg heimild, 20.mars.2017).    

1.4 Ræktunarmarkmið nokkurra erlendra hrossakynja 

Hesturinn er talinn hafa verið tekinn sem húsdýr töluvert síðar en mörg önnur dýr. 

Nánar tiltekið á Eurasiu steppunum fyrir um það bil 4000-6000 árum síðan 

(Budiansky, 1998). Hrossakyn eru margbreytileg og talið er að yfir 300 hrossakyn séu 

til í heiminum (Ingimar Sveinsson, 2010). Hrossakyn eru yfirleitt flokkuð í fjóra 

flokka, þeir eru; kaldblóðshesta, heitblóðshesta, varmblóðshesta og smáhesta. Þessi 

flokkun hefur ekkert með blóðhita hrossanna að gera heldur byggir á skaplyndi þeirra 

og notkun. Þannig teljast til kaldblóðshesta flest dráttarkyn en þau eru að jafnaði 

rólynd og geðgóð. Heitblóðshestar eru fyrst og fremst hreinræktaðir Arabar og enski 

veðreiðahesturinn (e.thoroughbred), en þeir eru taldir vera örgeðja, næmir og fjörugir. 

Í flokki varmblóðshesta teljast flest léttbyggð reiðhestakyn heimsins og nokkur af 

minni dráttarkynjum (Ingimar Sveinsson, 2010). Samkvæmt FAOSTAD 

(e.tölfræðideild Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna) voru til í 

heiminum árið 2014 rúmar fimmtíu og átta milljónir hrossa (FAO, á.á.).  

Mismunandi ræktunarmarkmið eru til fyrir ólík kyn hrossa. Í yfirlitsgrein 

Koenen, Aldridge og Phillipsson (2004) var farið yfir ræktunarmarkmið 

hrossaræktarsamtaka sem rækta íþróttahesta af varmblóðskyni. Þeir fengu 19 
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ræktunarsamtök varmblóðshesta víðsvegar að úr Evrópu til þess að svara spurningum 

um hversu mikilvægir fyrirfram ákveðnir eiginleikar væru í ræktunarstefnum þeirra 

hrossakynja. Við það kom í ljós að þeir eiginleikar sem oftast eru innifaldir í 

ræktunarmarkmiðum fyrir þessi kyn eru; bygging, keppniseiginleikar, ganghæfni, 

geðslag og heilbrigði (Koenen, Aldridge, & Philipsson, 2004). Ályktun þeirra er sú að 

ræktunarmarkmið þessara samtaka eru oft á tíðum skilgreind á huglægan hátt og vægi 

einstakra eiginleika ekki nægilega vel tengd ræktunarmarkmiðunum. Það gerir það að 

verkum að gegnsæi í ræktunarmarkmiðum þessara hestakynja er of lítið. Þeir hvetja 

því viðkomandi ræktunarstamtök til þess að bæta skilgreiningar sínar á 

ræktunarmarkmiðum. Ákjósanlegir eiginleikar, með tilliti til vægis þeirra og 

erfðafræðilegra tengsla þeirra í milli, ættu að ráða för í því hvert stefnt væri (Koenen, 

Aldridge, & Philipsson, 2004). Hér á eftir er gefið yfirlit yfir ræktunarmarkmið 

nokkurra mismunandi kynja, með sérstaka áherslu á fjölnota kyn. 

 

Danski reiðhesturinn (d. Dansk varmblod) 

Reiðhestakyn þetta telst til varmblóðskynja og er mjög ungt kyn. Það var staðfest 

formlega sem sérstakt kyn árið 1962. Frá þeim tíma hefur það komist í fremstu röð 

reiðhestkynja heimsins (Ingimar Sveinsson, 2010). 

Danski reiðhesturinn er háfættur, fasmikill og lipur reiðhestur með mikla 

hæfileika til keppni í hindrunarstökki eða hlýðnikeppni (e. dressur) á alþjóðlegu stigi. 

Markmiðið er að rækta stóran fagurlega byggðan hest sem er 165-170 cm á hæstar 

herðar. Til þess að ná að rækta framúrskarandi íþróttahest sem er ákafur í að leggja sig 

fram, skal hann hafa samstarfsvilja og vera fljótur að læra. Höfuðið svipmikið með 

stór og vel opinn augu. Hálsinn skal vera meðallangur, vel settur, mjúkur með fallegri 

yfirlínu og klipinni kverk. Herðarnar langar og háar. Bakið hæfilega langt og bolurinn 

sívalur. Lendin á að vera löng, vöðvuð og vel löguð og taglið fallega borið. Fætur 

skulu vera sterkir og þurrir átöku. Fótstaðan rétt og hófar rétt lagaðir og sterkbyggðir. 

Mikil áhersla er lögð á góða endingu og að kynið sé laust við alla erfðagalla (Dansk 

varmblod, 2006). Eftirfarandi er lýsing á hæfileikum danska reiðhestakynsins eftir því 

hvort þeir nýtast sem keppnishestar í hlýðnikeppni eða hindrunarstökki: 

Hestur sem hentar til keppni í hlýðnikeppni skal vera skrefmikill og 

sjálfberandi í hreyfingum, með góða lyftu fram- og afturfóta á öllum 

grunngangtegundum. Fetið skal vera skrefmikið og taktgott. Brokkið fjaðurmagnað, 

skrefmikið með miklum burði afturfóta. Stökkið rúmt, taktgott og með miklum burði 
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afturfóta og úrvals jafnvægi og viljinn kjarkmikill. Hestur sem hentar til keppni í 

hindrunarstökki þarf að búa yfir snörpu og rúmu stökki með mikilli afkastagetu og 

góðri tækni. Hann skal vera lipur og jafnvægisgóður á hægu stökki. Viljinn þarf að 

vera auðsveipur en umfram allt kjarkmikill (Dansk varmblod, 2006). 

 

Írski dráttarhesturinn 

Írski dráttarhesturinn telst til kaldblóðshesta (Ingimar Sveinsson, 2010). 

Almennt ræktunarmarkmið kynsins er að rækta hesta með byggingu, hreyfingar og 

geðslag í samræmi við ímynd þess og á það að stuðla að traustum og fjölhæfum hesti. 

Ræktunarmarkmið hvað varðar stærð gefur færi á allmiklum breytileika en írski 

dráttarhesturinn skal vera á hæstar herðar frá 158-170 cm. Hvað varðar litaflóru 

kynsins þá er stefnt að því að rækta jarpa, gráa, rauða, svarta, brúna og bleikálótta 

hesta. Öll auðkenni, s.s. skjótt eða önnur litaeinkenni eru ekki æskileg (Horse Sport 

Ireland, 2017). Sérhæfð ræktunarmarkmið ná til þeirra eiginleika sem prýða eiga 

hestinn. Höfuðið skal vera myndarlegt en án grófleika, s.s.grófra kjálka. Ennið á að 

vera breitt og augun vingjarnleg. Eyrun skulu vera stór og eyrnastaðan falleg. Hálsinn 

langur og höfuðið fallega sett. Hálsinn skal vera fallega vöðvaður og réttlagaður. 

Framfætur skulu vera fagurlega skapaðir með löngum og þróttmiklum armlegg, 

stuttum framfótarlegg með sterku og greinilegu framfótarhné. Kjúkan skal vera í 

samræmi við fótstöðu hestins. Hófar eiga að vera stórir úr sterku efni og vel opnir í 

hælanna. Bolurinn skal vera djúpur með góðu fjaðurmagni rifbeina. Bakið sterklega 

byggt, lendin löng og vel sköpuð en ekki breið og gróf. Hreyfingar hestsins skulu vera 

frjálslegar og bera merki um fjaðurmagn liða og góðan burð herða (Horse Sport 

Ireland, 2017). 

 

Ameríski kvartmílu hlauparinn (e. Quarter horse) 

Höfuðið er stutt og breitt með smáum kvikum eyrum. Augun eiga að vera vel opin og 

vítt á milli þeirra, fíngerð nasaop fyrir ofan grunna snoppu. Kjálkarnir skulu vera 

sterklegir og bera vott um styrk hestsins. Hálsinn meðallangur og herðarnar háar og 

aflíðandi. Bringan breið, virkjamikil og breitt milli framfóta. Þróttlegur og vöðvaður 

armleggur. Bakið vöðvað og breitt. Lendin skal vera ákaflega vöðvuð og jafnvaxin 

niður á læri hestsins. Afturfætur sterklegir og hófar vel opnir í hæla. Stærð skal vera á 

bilinu 145- 154 cm (Lynghaug, 2009). 
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Hollenskir íþróttahestar 

Hin konunglega ættbók hollenskra hesta (KWPN) nær til nokkurra kynja, þ.e. 

íþróttahesta af varmblóðskyni, vinnuhrossa af kaldblóðskyni (e. harness horses) og 

Gelder hrossa, en það er ákveðið kyn kennt við héraðið Gelderland á austurströnd 

Hollands (Breeding, 2017). Hvað íþróttahestinn varðar er markmiðið að rækta hesta 

sem eru í fremstu röð í hlýðnikeppni eða hindrunarstökki. Hvað byggingu varðar eru 

eftirsóttir eiginleikar að hesturinn sé framhár og með burðarmikið bak (e.uphill 

building), samræmið glæsilegt, hann sé fótahár, hálsinn klipinn í kverk og hesturinn sé 

glæsilegur á velli. Þeir eiginleikar sem sóst er eftir í hæfileikum eru m.a. mikið 

gangjafnvægi, gangskil og að hesturinn sé sjálfberandi á öllum gangi. Hesturinn skal 

eiga auðvelt með að greikka og stytta sporið án þess að missa takt. Heiðarleiki í 

geðslagi ásamt miklum vilja og næmni er eitt af því sem prýða góðan íþróttahest af  

hollensku varmblóðskyni  (Breeding, 2017). 

 

Írski íþróttahesturinn 

Ræktunarmarkmið fyrir írska íþróttahestinn (e. Irish sport horse) er að rækta 

göfuglyndan, nútímalegan hest sem samsvarar sér vel. Hann skal vera heilbrigður og 

nýtast til íþróttakeppni með afbragðs góðar grunngangtegundir. Hann á að vera 

auðsveipur til reiðar með gott geðslag og vera nothæfur bæði sem frístundahestur og 

keppnishestur. Markmiðið er að rækta hest sem nýtist sem keppnishestur í 

hindrunarhlaupi og hlýðnikeppni á öllum stigum keppnisfærni. (Horse Sport Ireland, 

2017).  

1.3 Mat á kynbótagildi með BLUP aðferðinni 

Í Veraldarfeng er að finna alþjóðlegt kynbótamat fyrir öll hross af íslensku kyni.  

Kynbótamatið er reiknað með BLUP aðferðinni fyrir einstaklingslíkan. BLUP er 

skammstöfun á Best Linear Unbiased Predicton, sem má íslenska sem besta línulega 

óskekkta spá um kynbótagildi gripanna. Kynbótagildið er svo unnið út frá 

upplýsingum um alla mælda eiginleika í tiltækum gögnum og ættarupplýsingum sem 

vega eftir skyldleika gripanna. Leiðrétt er fyrir áhrifum fastra umhverfisþátta og með 

því eru kynbótadómar hrossa frá mismunandi löndum, árum, aldursflokkum og 

kynferði gerðir samanburðarhæfir (Þorvaldur Árnason, 2014). 

Aðferðin var formlega tekin í notkun árið 1986 (Kristinn Hugason, 1991). 

Árið 1992 var umfangsmikil endurnýjun á þeim forritum sem notuð voru til 

útreikninga og tengdum mælieiginleikum fjölgað úr 10 í 14 (Þorvaldur Árnason, 
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2014). Niðurstöður útreikninganna eru settar fram á normaldreifðum kvarða um 

meðaltalið 100 og staðalfrávikið 10 stig (Kristinn Hugason, 1991). Á síðustu árum 

hefur kynbótamat fyrir prúðleika á fax og tagl, fet og hægt tölt verið bætt við. 

Jafnframt varð ljóst að eldri og yngri gögn voru ósamstæð og þörf fyrir nýjar 

erfðagreiningar og þróun nýs reiknilíkans varð brýn. Árið 2004 var nýtt reiknilíkan 

tekið í notkun og kynbótamatið reiknað með nýjum forritum (Þorvaldur Árnason, 

2014). Það eru margir kostir sem fylgja þessari aðferð við kynbótamat og má þar 

nefna: Öryggið við mat á kynbótagildi er hámarkað og væntanleg kynbótaframför 

sömuleiðis ef valið er eftir niðurstöðu kynbótamatsins. Aðferðin gefur óskekkt mat á 

kynbótaframför og á breytingum á umhverfisáhrifum. (Kristinn Hugason, 1991) 

Fyrir sérhvern eiginleika er notað ákveðið reiknilíkan sem má einfalda og skrifa sem 

= föst hrif dómslanda og sýningarárs + föst hrif kynferðis og aldursflokks + 

slembidreifð kynbótagildi gripanna + slembidreifð umhverfisáhrif (sem ekkert hægt 

að leiðrétt fyrir). Allar dómseinkunnir eru frá þeim dómi er hrossið nær hæstri 

aldursleiðréttri aðaleinkunn samkvæmt þeim vægisstuðlum sem nú er í gildi við 

kynbótadóma (Þorvaldur Árnason, 2014). 

1.5 Erfðaframlag 
Erfðaframlag er skilgreint sem hlutfall þeirra erfðavísa í stofni, sem upphaflega eru 

komnir frá einum forföður eða formóður (Wolliams & Thompson, 1994). Þannig má 

finna í ættartölum hesta skyldleika ákveðins forföður við stofninn og meta þannig 

erfðahlutdeild hans í heildinni (James, 1972). Formúlan sem notuð er til þess að 

reikna erfðahlutdeild forföður eða formóður í stofni er hér fyrir neðan og má skýra á 

eftirfarandi hátt. Ai j stendur fyrir skyldleikann á milli forföður (i) og einstaklings sem 

reiknað er fyrir (j). N er stofnstærð tegundar (Gandini, Samoré, & Pagnacco, 1997). 

Hólmfríður Kristjánsdóttir gerði BS verkefni árið 2012 sem bar nafnið 

„Skyldleikarækt í íslenska hrossastofninum“. Í því verkefni kannaði hún hvaða 

ræktunargripir eru  helstu forfeður og -mæður í íslenska hrossastofninum fyrir 

árganganna 1990, 1995, 2000, 2005 og 2010. Við þá athugun kom í ljós að Hrafn frá 

Holtsmúla á mesta erfðahlutdeild í öllum þeim árgöngum (Hólmfríður Kristjánsdóttir, 

2012).  
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1.6 Markmið rannsóknarinnar 
Hugmyndin með rannsókninni er að kanna að hvaða leyti hross sem eru nýtt í 

ferðaþjónustu eru afsprengi skipulegs ræktunarstarfs og í hve ríkum mæli dæmd 

kynbótahross gefa af sér hross sem nýtast í þá starfsemi. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar munu vonandi svara þeirri spurningu hversu vel hið opinbera 

ræktunarmarkmið íslenska hestsins endurspeglar hin mismunandi hlutverk hans. 

Verkefnið mun einnig gefa yfirsýn yfir þá eiginleika sem helst einkenna 

frístundahross en skilgreining á þeim er mikilvæg fyrir ræktunarstarfið. 

Markmið rannsóknarinnar er því tvíþætt: Annars vegar að safna gögnum um 

frístundahross sem nýtt eru í hestatengda ferðaþjónustu og kortleggja hvað einkennir 

þau hvað varðar geðslag, ganglag og nýtingu. Hins vegar er markmið verkefnisins að 

bera þennan hóp frístundahrossa saman við öll sýnd kynbótahross, sem eru fædd á 

sama árabili og frístundahrossinn. Samanburðurinn felst í eftirfarandi: Hlutfall 

foreldra sem sýnd eru í kynbótadómi og meðaleinkunnir þeirra fyrir valda eiginleika, 

kynbótagildi einstaklinganna og foreldra þeirra fyrir sömu eiginileika. Hvaða feður 

það eru sem standa helst að baki hópi frístundahrossa og hvaða forfeður eiga mesta 

erfðahlutdeild í þeim hópi. 
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2 Efni og aðferðir 
 

2.1 Gögn 
Við úrvinnslu verkefnisins var notast við gagnasafn sem inniheldur upplýsingar um 

454 frístundahross sem nýtt eru í hestatengda ferðaþjónustu. Alls eru frístundahrossin 

frá sex mismunandi aðilum í slíkri starfsemi. Eigendur eða umráðamenn þessara 

hrossa voru beðnir um að meta hrossin fyrir ákveðna skilgreinda eiginleika sem 

einkenna eiga þau. Matið var framkvæmt á línulegum kvarða, ýmist frá 1-3 eða 1-5 og 

einkunnir voru gefnar í heilum tölum. Eiginleikarnir áttu að lýsa hverjum hesti hvað 

varðar vilja og geðslag: Vilji, næmni, hjarðhegðun og ganglag: Töltupplag en einnig 

var lagt mat á heilsufar hrossanna: Heilsa. Þá var hæð hrossanna flokkuð af eigendum 

í 3 hæðarflokka þar sem engar mælingar á hrossunum lágu fyrir. Að lokum var 

hverjum hesti gefin heildareinkunn sem lýsti því hversu vel hrossið hentar í 

starfsemina. Þeir eiginleikar sem metnir voru á kvarðanum 1-5 voru vilji, næmni, 

töltupplag, heilsa og heildareinkunn. Þeir eiginleikar sem metnir voru á kvarðanum 1-

3 voru nýting, hæð á herðar og hjarðhegðun. Nánari lýsingu á dómkvarðanum sem 

ferðaþjónustuhrossin voru metin á má finna í viðauka 1. Einnig voru fengnar 

upplýsingar um aldur hrossanna sem og hversu mörg ár hrossin hafa verið í 

hestatengdri ferðaþjónustu en með þeim upplýsingum var hægt að áætla á hvaða aldri 

hrossið var tekið til notkunar í starfseminni.  

Með eiginleikanum vilja er átt við hversu vel sá vilji er hrossið býr yfir hentar í 

hestatengda ferðaþjónustu. Með eiginleikanum næmni er reynt að fá mat á það hversu 

næmur hestur er fyrir knapa og nærumhverfi. Eiginleikinn töltupplag lýsir því hversu 

hreingengur hesturinn er á tölti með þeim frávikum sem geta verið allt frá hreinu 

brokki yfir í hreint lull. Eiginleikinn nýting á að segja til um hversu vanur knapi þarf 

að vera til þess að ríða hrossinu. Reynt var að fá aðilana til þess að svara 

spurningunum á eins hlutlægan hátt og hægt er. Upplýsingar um 

ferðaþjónustufyrirtæki þessi má finna í viðauka 2.  

Frístundahrossin eru fædd á árabilinu 1986 til 2012. Meðalaldur þeirra er 14,4 ár 

og kynjahlutfall skiptist þannig að 58,4% þeirra eru hestar (geldingar) og 41,6% 

hryssur. Aðrar upplýsingar um þessi hross voru fengnar úr Veraldarfeng en það var: 

Kynbótamat einstaklinganna og kynbótadómar ef þeir voru fyrir hendi. Upplýsingar 
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um kynbótamat föður og móður, kynbótadómar föður og móður ef þeir voru fyrir 

hendi og allar ætternisupplýsingar.  

Til samanburðar við frístundahross voru fengin gögn hjá Bændasamtökum Íslands 

um hæsta kynbótadóm allra sýndra hrossa fæddra á árunum 1999-2007. Ástæðan fyrir 

því að sýnd kynbótahross sem fædd eru á þessu árabili voru skoðuð er sú að þetta er 

algengasta fæðingarbil frístundahrossanna. Alls voru sýnd kynbótahross 5705 talsins. 

Kynjahlutfall er þannig að 21,3% þeirra eru stóðhestar og 78,7% þeirra hryssur. 

Reiknað var meðaltal sköpulags, hæfileika og aðaleinkunnar í kynbótadómi. Einnig 

var reiknað meðaltal eiginleikanna háls, herðar og bógar; fótagerð; hófar; tölt; skeið; 

vilji og geðslag og fet, fyrir báða hópa. Ástæðan fyrir vali á eiginleikum þessum var 

til að fá frekari samanburð og lýsingu á báðum hópunum. Þá voru ætternisupplýsingar 

um þessi hross fengnar úr Veraldarfeng til þess að leggja mat á hvaða forfeður og 

formæður standa að baki þessum hópum. 

 

2.2 Aðferðir 
Hugbúnaðarforritið Excel var notað til reikna út lýsandi tölfræði fyrir metna eiginleika 

hjá frístundahrossum; meðaltal, staðalfrávik, hágildi og lággildi. Þá var fylgni 

(Pearson correlation) á milli metinna eiginleika reiknuð með proc corr í SAS (SAS 

Enterprise Guide 6.1). Excel var einnig notað til að reikna út meðaltal á 

kynbótagildum einstaklinganna í hópum frístundahrossa og kynbótahrossa fyrir 

aðaleinkunn, aðaleinkunn sköpulags og hæfileika, ásamt völdum eiginleikum. Þeir 

eiginleikar eru: Háls, herðar og bógar, fótagerð, hófar, tölt, skeið, vilji og geðslag og 

fet. Sömu útreikningar voru framkvæmdir fyrir foreldra einstaklinganna í hópunum 

tveimur. Þá var proc ttest notað til að kanna með t-prófun (Student´s t test) hvort um 

marktækan mun væri að ræða á meðaltölum á milli hópa frístunda- og kynbótahrossa. 

Forritið EVA_inbred (Sørensen, Sørencen, Baumung, Borchersen, & Berg, 

2008) var notað til þess að reikna út erfðahlutdeild helstu forfeðra og formæðra að 

frístundahrossum og öllum hrossum sem fædd voru árið 2004 (7246 hross) en sá 

hópur var valin þar sem það er meðalfæðingar ár frístundahrossanna. Ættir 

einstaklinganna í hópunum tveimur voru raktar eins langt aftur og ætternisgögn í 

Veraldarfeng ná til með fortran forriti (Fortran 77). Erfðaframlag hvers og eins 

forföður var reiknað út samkvæmt aðferð Wolliams og Thompson (1994) 
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3 Niðurstöður 

3.1 Kortlagning eiginleika frístundahrossa 
Lýsandi tölfræði fyrir alla metna eiginleika frístundahrossa má sjá í töflu 3. Reiknað 

var meðaltal, staðalfrávik, lággildi og hágildi. Mestur breytileiki er í aldurstengdum 

eiginleikum en minnstur breytileiki í eiginleikunum hjarðhegðun og heilsu. 

Meðalaldur frístundahrossa í gagnasafninu er 14,4 ár og staðalfrávikið 5,1. Mikill 

munur er á elsta og yngsta hesti í gagnasafninu en sá yngsti er 5 vetra en sá elsti 31 

vetra. Meðaltal vilja er rétt rúmlega meðalvilji eða 3,3 með staðalfrávikið 0,8 og 

meðaltal næmni er 3,0 með staðalfrávikið 0,9. Töltupplag er með meðaltalið 3,2 og 

staðalfrávikið 0,8. Nýting er með meðaltalið 2,1 og staðalfrávikið 0,8. Hjarðhegðun er 

með meðaltalið 1,0 og lágt staðalfrávik eða 0,3. Hæð á herðar er 2,1 með staðalfrávík 

0,7. Heilsa hefur meðaltalið 1,1 með staðalfrávikið 1,1. Heildareinkunn er með 

meðaltalið 4,0 og staðalfrávikið 0,9. 

3.Tafla. Meðaltal, staðalfrávik og lág- og hágildi í aldri og aldurstengdum 

eiginleikum og í metnum eiginleikum frístundahrossa. 

  Meðaltal Staðalfrávik Lággildi Hágildi 

Aldur 14,4 5,1 5 31 

Aldur við innkomu 9,2 3,5 4 22 

Ár í starfsemi 5,1 4,2 1 20 

Vilji 3,3 0,8 1 5 

Næmni 3,0 0,9 1 5 

Töltupplag 3,2 0,8 1 5 

Nýting 2,1 0,8 1 3 

Hjarðhegðun 1,0 0,3 1 3 

Hæð á herðar 2,1 0,7 1 3 

Heilsa 1,1 0,4 1 5 

Heildareinkunn 4,0 0,9 1 5 
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Fylgni á milli allra metinna eiginleika frístundahrossa má sjá í töflu 4. Eiginleikarnir 

aldur, ár í starfsemi og aldur við innkomu hafa marktæka fylgni. Ár í starfsemi hefur 

marktæka fylgni við eiginleikann nýtingu. Eiginleikinn vilji hefur hámarktæka fylgni 

við eiginleikann næmni. Einnig hefur hann hámarktæka neikvæða fylgni við 

eiginleikann nýtingu. Eiginleikinn vilji hefur neikvæða fylgni við eiginleikann 

heildareinkunn. Eiginleikinn næmni hefur hámarktækta neikvæða fylgni við 

eiginleikann nýtingu. Eiginleikinn næmni hefur hámarktæka neikvæða fylgni við 

heildareinkunn. Eiginleikinn nýting hefur neikvæða marktæka fylgni við eiginleikann 

hæð á herðar. Eiginleikinn nýting hefur hámarktæka fylgni við heildareinkunn.  

4.Tafla. Fylgni á milli allra metinna eiginleika sem lýsa eiga frístundahrossum. Aldur 

við innkomu þýðir aldur við innkomu í hestatengda ferðaþjónustu. 

A AI ÁS V NÆ T N H HH HE E

Aldur (A) .

Aldur við 

innkomu (AI)
0,57*** .

Ár í starfsemi 

(ÁS)
0,74*** -0,14* .

Vilji (V) 0,04 0,12* -0,05 .

Næmni (NÆ) -0,004 0,05 -0,04 0,53*** .

Töltupplag (T) 0,005 -0,02 0,03 -0,03 0,005 .

Nýting (N) -0,09 0,07 0,16*** -0,57*** -0,48*** 0,05 .

Hjarðhegðun 

(H)
-0,004 0,03 -0,04 0,01 0,06 -0,02 0,05 .

Hæð á herðar 

(HH)
-0,04 0,03 -0,07 0,07 -0,01 -0,04 -0,12** -0,05 .

Heilsa (HE) 0,12* 0,1* 0,06 -0,08 -0,08 0,05 -0,09 -0,02 0,06 .

Heildareinkunn 

(E)
0,095* 0,03 0,09* -0,14** -0,18*** -0,08 0,47*** 0,04 0,02 -0,06 .

 
( * p≤0,05; **p≤0,01; ***p≤0,001) 
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3.2 Samanburður á  frístunda- og sýndum hrossum 
Tafla 5 sýnir meðaltal einkunna sýndra hrossa í kynbótadómi í hvorum hópi fyrir sig. 

Af 454 frístundahrossum voru 23 þeirra sýnd í kynbótadómi. Í hópi frístundahrossa 

var eitt af þeim 23 hrossum dæmt í kynbótadómi áður en eiginleikinn fet var tekinn 

upp að nýju. Því eru 22 frístundahross með kynbótadóm fyrir eiginleikann fet. Þau 

frístundahross sem sýnd voru í kynbótadómi eru að meðaltali með lægri einkunn í 

öllum völdum dómseiginleikum heldur en sýndu hrossin. 

5.Tafla. Meðaltal eiginleika sýndra frístundahrossa og sýndra hrossa í kynbótadómi. 

 

Frístundahross 

n=23 

Sýnd hross 

n=5705 

Sköpulag 7,88 7,93 

Hæfileikar 7,52 7,84 

Aðaleinkunn 7,67 7,88 

Háls, Herðar og bógar 8,04 8,12 

Fótagerð 7,74 7,86 

Hófar 7,91 7,97 

Tölt 7,76 8,11 

Skeið 6,30 6,69 

Vilji og geðslag 7,99 8,29 

Fet 7,39 7,56 

 

Tafla 6 sýnir meðaltal kynbótamats frístundahrossa og sýndra hrossa í kynbótadómi. 

Af 454 frístundahrossum voru 431 með kynbótamat. Sýnd hross í kynbótadómi eru 

með marktækt hærra kynbótamat fyrir alla eiginleika, fyrir utan eiginleikana fótagerð 

og fet þar sem enginn marktækur munur var á hópunum. 

6.Tafla. Meðaltal  kynbótamats frístundahrossa og sýndra hrossa í kynbótadómi 

  
Frístundahross 

n=431 
Sýnd hross 

n=5705 

Sköpulag 99,97 104,4*** 

Hæfileikar 100,0 105,6*** 

Aðaleinkunn 100,0 106,2*** 

Háls, herðar og bógar 99,8 103,5*** 

Fótagerð 100,7 101,0 

Hófar 99,9 102,7*** 

Tölt 99,9 105,2*** 

Skeið 100,4 102,7*** 

Vilji og geðslag 99,9 105,0*** 

Fet 100,0 100,1 

(***p≤0,001) 
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Tafla 7 sýnir meðaltal kynbótamats feðra frístundahrossa og sýndra hrossa í 

kynbótadómi. Feður sýndra hrossa eru marktækt hærri í öllum eiginleikum 

kynbótamats fyrir utan eiginleikanna fótagerð; skeið og fet þar sem enginn marktækur 

munur var á hópunum. 

7.Tafla. Meðaltal kynbótamats feðra  frístundahrossa og sýndra hrossa í 

kynbótadómi. 

  
Frístundahross 

n=429 
Sýnd hross 

n=5701 

Sköpulag 105,7 108,7*** 

Hæfileikar 107,2 111,3*** 

Aðaleinkunn 108,1 112,5*** 

Háls, herðar og bógar 104,7 106,9*** 

Fótagerð 102,2 101,6 

Hófar 102,7 105,8*** 

Tölt 106,3 110,7*** 

Skeið 104,6 105,0 

Vilji og geðslag 106,2 110,7*** 

Fet 100,6 100,2 

(***p≤0,001) 

 

Tafla 8 sýnir meðaltal kynbótamats mæðra frístundahrossa og sýndra hrossa í 

kynbótadómi. Í hvorum hópi um sig voru nokkur hross ekki undan móður sem skráð 

var í Veraldarfeng eða voru ekki með kynbótamat. Mæður sýndra hrossa eru marktækt 

hærri í öllum eiginleikum kynbótamats. 

8.Tafla. Meðaltal kynbótamats mæðra frístundahrossa og sýndra hrossa í 

kynbótadómi. 

  
Frístundahross 

n=400 

Sýnd hross 
n=5648 

Sköpulag 95,0 100,1*** 

Hæfileikar 94,1 99,9*** 

Aðaleinkunn 93,4 99,9*** 

Háls, herðar og bógar 95,6 100,1*** 

Fótagerð 99,4 100,3** 

Hófar 97,5 99,8*** 

Tölt 94,5 99,8*** 

Skeið 97,4 100,2*** 

Vilji og geðslag 94,7 99,5*** 

Fet 99,4 100,2** 

(**p≤0,01; ***p≤0,001) 

 



18 

 

Tafla 9 sýnir hlutfall sýndra feðra frístundahrossa og sýndra hrossa í kynbótadómi. 

Alls voru 354 frístundahross undan sýndum feðrum og 5434 sýnd hross. Af sýndum 

feðrum frístundahrossa voru 334 þeirra með dóm fyrir eiginleikann vilja og geðslag í 

kynbótadómi, aðrir höfðu hlotið dóm áður en eiginleikunum vilja og geðslagi var 

slegið saman. Af sýndum feðrum frístundahrossa voru 216 þeirra með dóm fyrir 

eiginleikann fet og 3763 af feðrum sýndra hrossa. Ástæðan er að einhverjir feðranna 

voru sýndir áður en byrjað var að dæma fet í kynbótadómi að nýju. Feður sýndra 

kynbótahrossa eru með marktækt hærra meðaltal fyrir sex eiginleika kynbótadóms en 

þeir eiginleikar eru aðaleinkunn og meðaleinkunnir sköpulags og hæfileika, hófar, tölt 

og vilji og geðslag. Ekki var marktækur munur á hópunum í eiginleikunum háls, 

herðar og bógar, fótagerð og fet. Feður frístundahrossa voru hins vegar marktækt 

hærri fyrir eiginleikann skeið. 

9.Tafla. Hlutfall sýndra feðra frístundahrossa og sýndra hrossa auk meðaleinkunna 

feðra í hæsta  kynbótadómi 

  
Frístundahross 

n=354 
Sýnd hross 

n=5434 

Hlutfall sýndra feðra 78,0% 95,2% 

Sköpulag 8,09 8,12* 

Hæfileikar 8,33 8,46*** 

Aðaleinkunn 8,23 8,32*** 

Háls, herðar og bógar 8,27 8,26 

Fótagerð 7,97 7,91 

Hófar 8,24 8,36*** 

Tölt 8,61 8,81*** 

Skeið 7,33** 7,13 

Vilji og geðslag 8,57 8,78*** 

Fet 7,81 7,76 

( * p≤0,05; **p≤0,01; ***p≤0,001) 
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Tafla 10 sýnir hlutfall sýndra mæðra frístundahrossa og sýndra hrossa í kynbótadómi.  

Alls voru 169 frístundahross undan sýndum mæðrum og 4301 sýnd hross. Af sýndum 

mæðrum frístundahrossa voru 1852 þeirra með dóm fyrir eiginleikann fet í 

kynbótadómi og einungis 73 mæður frístundahrossa. Ástæðan er að einhverjar 

mæðranna voru sýndar áður en byrjað var að dæma fet í kynbótadómi að nýju. Mæður 

sýndra kynbótahrossa eru með marktækt hærri einkunnir í öllum eiginleikum 

kynbótadóms nema eiginleikunum hófum og skeiði en þar var ekki marktækur munur 

á milli hópanna. 

10.Tafla. Hlutfall sýndra mæðra frístundahrossa og sýndra hrossa auk 

meðaleinkunna þeirra í hæsta kynbótadómi 

  
Frístundahross 

n=169 
Sýnd hross 

n=4301 

Hlutfall sýndra mæðra 37,2% 75,4% 

Sköpulag 7,73 7,85*** 

Hæfileikar 7,73 7,95*** 

Aðaleinkunn 7,73 7,91*** 

Háls, herðar og bógar 8,01 8,11** 

Fótagerð 7,65 7,78** 

Hófar 7,88 7,95 

Tölt 7,82 8,13*** 

Skeið 6,90 6,96 

Vilji og geðslag 8,07 8,25*** 

Fet 7,5 8,45*** 

(**p≤0,01; ***p≤0,001) 
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3.3  Feður frístundahrossa 
Tafla 11 sýnir stóðhesta sem eru feður frístundahrossa og sýndra hrossa. Taflan sýnir 

þá 15 hesta sem flest afkvæmi eiga meðal frístundahrossa og prósentu hlutfall þeirra í 

heildinni. Til samanburðar er reiknað út hlutfall sömu feðra hjá sýndum hrossum. 

Reiknaður var út mismunur þar í milli í % til að draga út hvaða hestar það eru sem 

skera sig úr.  

Orri frá Þúfu í Landeyjum á 2,43% fleiri afkvæmi í gagnasafni sýndra hrossa heldur 

en í frístundahrossa. Klængur frá Skálakoti á 1,71% fleiri afkvæmi í gagnasafni 

frístundahrossanna. Grímnir frá Oddsstöðum á 1,54% fleiri afkvæmi í sama 

gangasafni. Kolfinnur frá Kjarnholtum á 1,23% fleiri afkvæmi í því. Dagur frá 

Kjarnholtum á 1,03% fleiri afkvæmi í gagnasafni frístundahrossa og Keilir frá 

Miðsitju á 1,24% fleiri afkvæmi í gangasafni sýndra hrossa. Aðrir stóðhestar voru 

með minni mismun en þeir hestar sem eru upptaldir hér að ofan.  

11.Tafla. Þeir feður sem flest afkvæmi eiga í hópi frístundahrossa og samanburður 

við fjölda afkvæma í hópi sýndra hrossa í kynbótadómi. 

Nafn Uppruni
Fj.afkvæma 

frístundahrossa
%

Fj.afkvæma 

sýndra hrossa
%

Mismunur í 

%

Orri Þúfu í Landeyjum 8 1,76 239 4,19 -2,43

Klængur Skálakoti 8 1,76 3 0,05 1,71

Sær Bakkakoti 7 1,54 120 2,1 -0,56

Grímnir Oddsstöðum 1 7 1,54 0 0 1,54

Kolfinnur Kjarnholtum 6 1,32 54 0,09 1,23

Glóðar Reykjavík 5 1,1 11 0,2 0,9

Dagur Kjarnholtum 5 1,1 4 0,07 1,03

Markús Langholtsparti 5 1,1 46 0,81 0,29

Hróður Refsstöðum 4 0,88 101 1,77 -0,89

Óður Brún 4 0,88 73 1,28 -0,4

Keilir Miðsitju 4 0,88 121 2,12 -1,24

Kanslari Efri-Rauðalæk 4 0,88 1 0,02 0,86

Ófeigur Þorláksstöðum 4 0,88 11 0,19 0,69

Andvari Ey 1 4 0,88 68 1,19 -0,31

Piltur Sperðli 4 0,88 18 0,32 0,56  
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3.4 Helstu forfeður og -mæður 
Tafla 12 sýnir 30 helstu forfeður í hópi frístundahrossa. Árgangur allra fæddra hrossa 

árið 2004 var notaður til samanburðar. Ástæðan er sú að ferðaþjónustuhrossinn voru 

að meðaltali fædd árið 2004. Hrafn frá Holtsmúla á mesta erfðahlutdeild í báðum 

hópum. Þeir forfeður sem hafa mestan mismun í erfðahlutdeild milli hópanna eru 

feitletraðir. Grána frá Oddsstöðum hefur 2,00% erfðahlutdeild í hópi frístundahrossa 

en enga erfðahlutdeild í árgangi 2004. Kolfinnur frá Kjarnholtum hefur mun meiri 

erfðahlutdeild í hópi frístundahrossa en í árgangi 2004. Dagur frá Kjarnholtum hefur 

mun meiri erfðahlutdeild í hópi frístundahrossa en í árgangi 2004. 

12.Tafla. Erfðahlutdeild 30 helstu  forfeðra  frístundahrossa og samanburður þeirra við 

erfðahlutdeild í hópi allra hrossa fæddra árið 2004 

Nafn Uppruni

Erfðahlutdeild í 

ferðaþjónustuhrossum

Erfðahlutdeild í 

2004 árgangi

Hrafn Holtsmúla 9,46% 8,99%

Sörli Sauðárkróki 6,55% 5,98%

Síða Sauðárkróki 6,41% 6,01%

Orri Þúfu 5,28% 4,99%

Sörli 71 Svaðastöðum 4,35% 4,35%

Hervar Sauðárkróki 4,18% 3,90%

Fengur Eiríksstöðum 4,06% 3,78%

Otur Sauðárkróki 4,01% 3,67%

Ragnars-Brúnka Sauðárkróki 3,87% 2,64%

Nökkvi Hólmi 3,76% 3,16%

Ófeigur Flugumýri 3,76% 3,37%

Skuggi Bjarnanesi 3,60% 2,64%

Sokki Syðra-Vallholti 3,20% 3,01%

Kolfinnur Kjarnholtum 2,70% 1,32%

Hrafnkatla Sauðárkróki 2,50% 2,25%

Gáski Hofsstöðum 2,43% 1,82%

Náttfari Ytra-Dalsgerði 2,33% 2,27%

Hervör Sauðárkróki 2,32% 2,15%

Þáttur Kirkjubæ 2,23% 2,27%

Blossi Sauðárkróki 2,13% 2,04%

Gustur Sauðárkróki 2,06% 1,95%

Grána Oddsstöðum 2,00% -

Hylur Kirkjubæ 1,96% 2,19%

Adam Meðalfelli 1,94% 1,90%

Blakkur Hofsstöðum 1,61% 1,48%

Dagur Kjarnholtum 1,53% 0,38%

Hörður Kolkuósi 1,52% 1,79%

Ófeigur Hvanneyri 1,52% 1,44%

Goði Sauðárkróki 1,52% 1,40%

Stígur Kjartansstöðum 1,50% 1,44%  
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4 Umræða 
Markmið þessa verkefnis var tvíþætt. Annars vegar að kortleggja hvaða eiginleikar 

eiga að prýða frístundahestinn hvað varðar geðslag, ganglag og notkun. Hins vegar er 

markmiðið að bera hóp frístundahrossa saman við öll sýnd kynbótahross sem fædd 

eru á sama árabili. Slík skilgreining á eiginleikum frístundahrossa og samanburður 

þeirra við sýnd hross í kynbótadómi  hefur ekki verið framkvæmdur fyrir íslensk hross 

áður.  

Helstu annmarkar á þessari rannsókn hvað varðar skilgreiningu á eiginleikum 

frístundahrossa er m.a. það að fleiri en einn aðili mátu frístundahrossinn og því er ekki 

um fullkomlega staðlað mat að ræða, eigendur/umráðamenn hrossanna gætu hafa sett 

misjafnan skilning í einstaka eiginleika og áherslur að einhverju leyti því verið ólíkar. 

Gagnlegt hefði verið að ná gögnum um fleiri hross í slíkri starfsemi. Fróðlegt væri að 

auki að gera rannsókn þar sem fjölskyldu/útreiðarhestar hestamanna vítt og breitt um 

landið væru lýsandi gagnasafn fyrir frístundahross. 

4.1 Kortlagning á eiginleikum frístundahrossa 
Í gegnum tíðina hefur kynbótakerfi íslenskrar hrossaræktar verið gagnrýnt fyrir að 

verðlauna ekki í nægilega ríkum mæli eiginleika sem þykja eiga að prýða 

frístundahross en þeir eru til dæmis þjálni og spennuleysi. Af þeim ástæðum er 

áhugavert að kortleggja hvaða eiginleikar það eru sem helst prýða frístundahross. 

Eiginleikinn vilji og geðslag hefur prósentuvægið 9,0 í kynbótadómi. Sá eiginleiki 

tengist mjög því sem einkenna á frístundahross. Í leiðara kynbótadómara er gefin 

möguleiki á einkunnarorðunum reiðvilji og einkunninni 8,0 (Ráðgjafarmiðstöð 

landbúnaðarins, á.á.d). Sú einkunn á að endurspegla þann vilja sem er ætlast til að 

nýtist hinum almenna reiðmanni. 

Meðalaldur hjá frístundahrossunum er hár eða rúmlega 14 vetra. Einnig eru 

hrossinn að meðaltali orðinn rúmlega 9 vetra gömul við innkomu í hestatengda 

ferðaþjónustu. Það bendir til þess að þegar hross eru nýtanlega í starfsemi sem þessa 

séu þau orðin mikið tamin og reynd sem reiðhross. Ár í starfsemi eru að meðaltali 5,1 

með staðalfrávikið 4,2. Ef miðað er við hversu hátt staðalfrávikið er má álykta að 

breytileikinn í því hversu lengi hrossinn hafa verið í starfseminni sé mikill.  

Eiginleikinn vilji er að meðaltali rétt rúmlega yfir meðalvilja. Það bendir til að 

betra sé að hestarnir búi yfir þægilegum vilja án þess þó að vera of ásæknir. 



23 

 

Framhugsun er því mikilvæg en leti og kergja miklir ókostir. Næmni er að meðaltali 

3,0 sem er meðalnæmni. 

Hjarðhegðun hefur lágt staðalfrávik og sýnir það fram á að breytileikin í þeim 

eiginleika sé lítill sem bendir til þess að mikilvægt sé að frístundahross hafi góða 

hjarðhegðun. Hross sem illa rekast með öðrum hrossum eru enda augljóslega 

óheppileg í hestatengdri ferðaþjónustu. 

Hæð á herðar er rétt rúmlega í meðallagi. Heilsa er með lágt meðaltal og 

staðalfrávik sem bendir til þess að flest öll hrossinn séu heilbrigð. Heildareinkunn er 

að meðaltali 4,0 sem segir að þeir hestar sem voru í gagnasafni frístundahrossa henta 

vel til starfsemi í hestatengdri ferðaþjónustu. 

Hversu mörg ár hrossin hafa verið í starfseminni hefur jákvæða marktæka 

fylgni við nýtingu þeirra. Sem bendir augljóslega til þess að hross sem nýtast breiðum 

hópi knapa eru líklegri til að vera nýtt lengur. Aldur hrossanna og hversu mörg ár þau 

hafa verið í starfseminni hafa marktæka fylgni við heildareinkunn. Þannig fékkst 

vitneskja um það að hross í hestatengdri ferðaþjónustu sem gædd eru þeim 

eiginleikum sem þurfa að prýða frístundahestinn halda betur út við það að þjóna 

óvanari knöpum. Aldur við innkomu hefur marktæka fylgni við eiginleikann vilja sem 

bendir til að þau hross sem eru með heppilegan vilja eru fyrr tekinn til notkunar í 

starfsemi. Af því má álykta að hrossinn þurfi æskilegan vilja til þess að verða fyrr 

tilbúinn sem reiðhross. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að eiginleikinn nýting hafði 

hámarktæka jákvæða fylgni við heildareinkunn og er sá eiginleiki sem hafði hæsta 

fylgni við þá einkunn. Það leiðir í ljós að eftir því sem frístundahrossin búa yfir þeim 

eiginleika að henta breiðari hópi knapa því betur eru þau augljóslega til þess fallinn að 

nýtast í hestatengda ferðaþjónustu. Eiginleikarnir vilji og næmni hafa neikvæða 

marktæka fylgni við nýtingu. Það bendir til þess að eftir því sem hrossinn eru viljugri 

og næmari henta þau síður óvönum knöpum. Eiginleikarnir vilji og næmni fylgdust 

marktækt að sem er lýsandi fyrir hversu náskyldir þeir eiginleikar eru. Þessir tveir 

eiginleikar eru einnig þeir einu sem hafa neikvæða fylgni við heildareinkunn 

frístundahrossanna. Það leiðir í ljós að óheppilegur vilji í þessu sambandi (ásækni) og 

mikil næmni (viðkvæmni) hafa neikvæð áhrif á hentugleika slíkra gripa sem 

frístundahross. Það er því á rökum reist að eiginleikarnir sem helst eiga að prýða 

frístundahross eru m.a. þjálni og spennuleysi.  
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Stærð hrossanna hefur neikvæða marktæka fylgni við heildareinkunn sem 

gefur vísbendingu um að hross henti betur í hestatengda ferðaþjónustu eftir því sem 

þau eru lægri á herðar án þess þó að vera afbrigðilega smá. 

Merkilegt þykir að eiginleikinn töltupplag hefur enga marktæka fylgni við 

aðra eiginleika. Sú niðurstaða bendir til þess að engu máli skipti hvernig hrossin eru 

að gangupplagi. Meðaltal eiginleikans í lýsandi tölfræði bendir þó til þess að hrossinn 

séu frekar gangsöm en klárgeng. 

Áhugavert væri ef eiginleikar frístundahrossa væru rannsakaðir frekar, að taka 

fleiri eiginleika til skoðunar s.s. beisliseiginleika hrossanna. Áhugavert væri að reikna 

arfgengi á verðmæta eiginleika hjá frístundahrossum og hvort það sé einhver leið að 

taka þá eiginleika með markvissum hætti inn í dómskerfið (sjá þó umfjöllun hér 

framar um einkunnina 8,0 fyrir vilja og geðslag í kynbótadómi).  

Einnig væri það gagnlegt að fá til rannsóknari þau hross sem ekki hafa hentað 

í hestatengda ferðaþjónustu og aðilar í slíkri starfsemi hafa losað sig við. Með því 

væri hægt að draga fram með skýrari hætti hversu stórt hlutfall hrossa hentar ekki í 

slíka starfsemi og hvað einkennir þau.   

4.2 Samanburður á frístunda- og sýndum hrossum 
Af þeim 454 hrossum sem voru í gagnasafni frístundahrossa voru 23 þeirra sýnd í 

fullnaðardómi kynbótadóms. Það er rétt um 5% hlutfall af öllum hópnum. Erfitt er því 

að álykta mikið út frá meðaleinkunnum þessarar hrossa í kynbótadómi. Það má þó 

segja í ljósi þess hversu fá frístundahross eru sýnd í kynbótadómi að þau hafa augljósa 

ekki verið hugsuð til kynbóta sem slík. Eða ekki þótt líklegt að þau næðu háum 

kynbótadómi (forval). 

Samanburður á kynbótamati frístundahrossa og sýndra hrossa leiðir það í ljós 

að sýnd hross eru marktækt hærri í nánast öllum þeim eiginleikum kynbótamats sem 

meðaltal var reiknað fyrir. Það eru einungis eiginleikarnir fótagerð og fet sem eru 

undanskildir en þar er enginn marktækur munur. Það bendir til þess að þau hross sem 

sýnd eru í kynbótadómi standi á sterkari grunni ætternislega og veljist því frekar til 

kynbóta. 

Samanburður á kynbótamati feðra frístundahrossa og sýndra hrossa leiðir það í 

ljós að feður sýndra hrossa eru marktækt hærri í öllum eiginleikum kynbótamatsins 

fyrir utan eiginleikanna fótagerð, skeið og fet þar sem ekki var marktækur munur á 

hópunum.  



25 

 

Þegar meðaltal sýndra feðra í kynbótadómi hrossanna í þessum hópum eru 

borin saman, kemur í ljós að feður sýndra hrossa eru marktækt hærri fyrir 

eiginleikanna: Meðaltal sköpulags og hæfileika, aðaleinkunn, hófa, tölt og vilja og 

geðslag. Ekki var marktækur munur milli hópanna í eiginleikunum háls, herðar og 

bógar, fótagerð og fet. Feður frístundahrossa eru marktækt hærri fyrir eiginleikann 

skeið. Eins og áður hefur komið fram í rannsókninni er það ganglag sem leitast er eftir 

í frístundahrossum frekar að þau séu mjúkgeng (skeiðborinn) heldur en klárgeng. Því 

má álykta að alhliðagengir stóðhestar séu líklegri sem feður frístundahrossa vegna 

gangupplags þeirra. 

Samanburður á kynbótamati mæðra frístundahrossa og sýndra hrossa leiðir 

það í ljós að mæður sýndra hrossa eru marktækt hærri í öllum eiginleikum 

kynbótamats. Mæður frístundahrossa eru með lágt kynbótamat og eru undir meðallagi 

í öllum þeim eiginleikum sem reiknað var fyrir. Mæður sýndra hrossa eru rétt um 

meðallag í öllum eiginleikum.  

Þegar meðaltal sýndra mæðra í kynbótadómi hrossanna í þessum hópum eru 

borin saman, kemur í ljós að mæður sýndra hrossa eru marktækt hærri fyrir alla 

eiginleika sem reiknað var fyrir nema eiginleikanna hófa og skeið. Hlutfall sýndra 

mæðra er mun lægra hjá frístundahrossum en hjá sýndum hrossum. Mæður 

frístundahrossanna eru með lágt meðaltal og er meðaltal aðaleinkunnar þeirra 7,73 

meðan meðaltal aðaleinkunnar mæðra sýndra hrossa er 7,91. Af þessu má draga þá 

ályktun að ræktendur keppist frekar við að sýna hross í kynbótadómi sem eru undan 

sýndum mæðrum en finni öðrum hrossum annað hlutverk. Einnig má álykta að heildar 

kynbótagildi mæðra í hrossarækt sé of lágt og ekki síst á meðal mæðra 

frístundahrossa. Úrvalsmark hryssna er því of lágt og framlag ættleggs frá móður til 

afkvæmis of lítið. Margir ræktendur treysta því á stóðhestana en leggja ekki kapp á að 

hafa góðar hryssur í ræktun. 

Eiginleikarnir fet og fótagerð voru þeir eiginleikar sem sjaldnast eða aldrei 

voru með marktækan mun í kynbótamati og kynbótadómi í samanburði hópanna. 

Fótagerð er einn af þeim eiginleikum sem marka eiga styrk og endingu hrossa og því 

líklegt að sá eiginleiki nái til allra hesta óháð hlutverki. Eiginleikinn fet hefur mikið 

með spennuleysi hrossanna að gera og getur það skýrt að frístundahross séu síst lakari 

hvað þennan eiginleika varðar. 

Þá ályktun má því draga að eiginleikar þessir þurfi báðir að vera til staðar 

þegar kemur að íslenska hrossakyninu óháð hlutverki.  
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Niðurstaða rannsóknarinnar er sú að kynbótahross gefa af sér nothæf 

frístundahross og þ.a.l. eru frístundahrossinn afurð skipulegs ræktunarstarfs. Það sem 

bendir einna helst til þess er að 78% frístundahrossa eru undan sýndum feðrum og 

37,4% undan sýndum mæðrum. Þetta hlutfall er lægra en hjá sýndum hrossum sem 

eru 95,2% undan sýndum feðrum og 75,4% undan sýndum mæðrum. Engu að síður er 

hlutfall sýndra foreldra frístundahrossa hærri tala en búist hefði mátt við þegar farið 

var af stað með verkefnið. Því má þó ekki gleyma að fimm af þeim sex aðilum sem 

eru með frístundahross í hestatengdri ferðaþjónustu stunda að auki hrossarækt. 

Búsáhrif eru því einhver þegar kemur að hlutfalli sýndra foreldra sem og 

meðaleinkunnum þeirra í kynbótadómi.  

Foreldrar sýndra hrossa eru þó með marktækt hærra kynbótamat og marktækt 

hærri einstaklingsdóma í flestum eiginleikum en foreldrar frístundahrossa. Ástæðan 

fyrir því frístundahrossinn eru lakari að gæðum er að hluta til vegna þess að hross sem 

veljast til kynbóta eiga að gefa af sér hross sem nýtast til allra hluta eins og áður hefur 

komið fram í ritgerðinni. Önnur ástæða gæti einnig verið sú að kynbótadómurinn er 

ekki að meta þá eiginleika í nægilega ríkum mæli sem prýða afbragðs frístundahest og 

því fá þau lægri einkunn í kynbótadómi  

 

4.3 Feður frístundahrossa 
Þeir 15 hestar sem eru feður flestra frístundahrossa eiga það allir sameiginlegt að hafa 

hlotið 1.verðlaun í kynbótadómi. Allir eiga þeir líka afkvæmi á meðal sýndra hrossa í 

fyrir utan einn hest, Grímni frá Oddsstöðum 1. Klængur frá Skálakoti er eins og 

Grímnir ræktaður á hrossaræktarbúi sem er í hestatengdri ferðaþjónustu. Álykta má 

því að búsáhrif hafi mikið að segja um það að þessir hestar eru á lista yfir feður 

frístundahrossa. En greinilegt er þó að afkvæmi þeirra nýtast vel sem frístundahross. 

Klængur á öfugt við Grímnir einnig afkvæmi í hópi sýndra hrossa. 

Orri frá Þúfu í Landeyjum er sá hestur sem á flest afkvæmi af sýndum 

hrossum í kynbótadómi eða 4,19% allra þeirra hrossa. Orri var gríðarlega vinsæll og 

farsæll sem stóðhestur, hann fékk mikla notkun allt frá því hann kom fyrst fram 

fjögurra vetra gamall. Orri hlaut í hæsta kynbótadómi 8,08 fyrir sköpulag, 8,61 fyrir 

hæfileika í aðaleinkunn 8,34. Samkvæmt Veraldarfeng á hann 1348 afkvæmi fædd á 

árunum 1989-2014. Hann hlaut 1.verðlaun fyrir afkvæmi á fjórðungsmóti sunnlenskra 
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hestamanna árið 1996 og heiðursverðlaun fyrir afkvæmi á landsmóti hestamanna í 

Reykjavík árið 2000. Dómsorð hans fyrir afkvæmi eru; 

„Afkvæmi Orra eru ríf meðalhross að stærð, svipmikil en höfuðið iðulega gróft og 

holdugt, hálsinn reistur en þykkur, herðar og bógalega frábær. Prúðleiki á fax og tagl 

er einstakur. Bakið vel vöðvað og lendin djúp en stutt. Afkvæmin eru hlutfallarétt en 

bolur oft í dýpra lagi og síðurnar flatar. Fótagerðin er í rúmu meðallagi; sinin öflug 

en sinastæði þröngt, réttleiki stundum tæpur, en hófar frábærir að allri gerð. Afkvæmi 

Orra eru framúrskarandi góð klárhross með tölti og sum vel vökur þó hitt sé 

algengara. Tölt og brokk er einstaklega taktfast, rúmt og lyftingarmikið. Stökkið 

glæsilegt og ferðgott, viljinn góður og lundin kjörkuð. Afkvæmin eru aðsópsmikil í 

reið. Einkenni á afkvæmum Orra er hversu bráðþroska þau eru og koma fljótt. Orri er 

yfirburðahestur í íslenskri hrossarækt, hann hlýtur heiðursverðlaun fyrir afkvæmi og 

fyrsta sætið“  (Worldfengur, á.á). Eðlilegt er að Orri sé faðir margra sýndra hrossa á 

þessu árabili og einnig að hann sé faðir frístundahrossa þar sem hann er talinn vera 

einn farsælasti stóðhestur íslenskra hrossaræktar sögu. Í ljósi þess hve afburðagóður 

kynbótahestur Orri var, er því eðlilegt að hann hafi hærra hlutfall í hópi sýndra hrossa 

heldur en hlutfallið er meðal frístundahrossa. 

Kolfinnur frá Kjarnholtum 1 er sá faðir sem mestur mismunur er á milli 

hlutfalls í hópi frístundahrossa og sýndra hrossa af þeim sem hærri hlutdeild eiga í 

frístundahrossum. Fyrir utan áðurnefnda Grímni fra Oddsstöðum 1 og Klæng frá 

Skálakoti. Kolfinnur er undan heiðursverðlauna hestinum Hrafni frá Holtsmúla og 

heiðursverðlauna hryssunni Glókollu frá Kjarnholtum 1. Kolfinnur er með háan 

kynbótadóm 8,84 fyrir hæfileika, 8,05 fyrir sköpulag í aðaleinkunn 8,45. Kolfinnur 

hlaut 1.verðlaun fyrir afkvæmi á landsmóti hestamanna árið 1994, hann hlaut 

heiðursverðlaun fyrir afkvæmi á fjórðungsmóti Vesturlands árið 1997 og á landsmóti 

hestamanna í Reykjavík árið 2000.  Dómsorð hans fyrir afkvæmi eru; 

„Afkvæmi Kolfinns eru vöxtuleg hross en ekki fínleg. Höfuðið er stórt og gróft á 

mörgum afkvæmanna og þau skortir fríðleika. Hálsinn er sver en allvel reistur, 

herðar háar og bógalega góð. Bakið er breitt og lendin öflug. Heldur bolmikil hross 

en þó fótahá og hlutfallarétt. Fótagerðin er þokkaleg en réttleiki og hófar í tæpu 

meðallagi. Afkvæmi Kolfinns eru mörg hver voldug ganghross, þau eru viljamikil, 

traust í lund, fjölhæf og rúm, með góðum fótaburði. Framgangan aðsópsmikil“  

(WorldFengur, á.á). Í dómsorðum hans er mikilvægt að draga hér út það sem segir um  

geðslag afkvæma hans en það eru orðin „traust í lund“. Þessi eiginleiki endurspeglar 
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þjálni og spennuleysi sem er eitt af því sem prýða þarf frístundahross. Samkvæmt 

þessum niðurstöðum má segja að Kolfinnur sé sá hestur sem einna farsælastur sé sem 

faðir frístundahrossa. 

Dagur frá Kjarnholtum 1 er faðir fleiri frístundahrossa í prósentum talið heldur 

en sýndra hrossa. Dagur er undan Kolfinni frá Kjarnholtum og Blíðu frá Gerðum. 

Dagur er m.a. faðir Grímnis frá Oddsstöðum sem var talað um hér áðan sem einn af 

feðrum frístundahrossa. Dagur hlaut 1.verðlaun fyrir afkvæmi á Landsmóti 

hestamanna árið 1994. Dómsorð hans fyrir afkvæmi eru; 

„Afkvæmi Dags eru reist og myndarleg en grófbyggð og ekki fríð. Þau eru vel gerð 

yfir bak og lend og hlutfallarétt. Fætur eru prýðilega gerðir og traustir. Vilji og 

lundarfar einkennast fremur af þrótti en mýkt. Allur gangur er flugrúmur og 

lyftingarmikill. Dagur hlýtur 1. Verðlaun fyrir afkvæmi og fyrsta sætið“ 

(WorldFengur, á.á). Það að Dagur sé faðir frístundahrossa ýtir ekki síður undir þá 

ályktun að Kolfinnur sé farsæll faðir frístundahrossa. 

4.4 Helstu forfeður og -mæður 
Erfðahlutdeild helstu forfeðra og –mæðra í hópi frístundahrossa og árgangi 2004 var 

reiknuð út til samanburðar en áður hefur verið sýnt fram á að forfeður hrossa sem 

sýnd eru í kynbótadómi og þeim árgangi sem þau koma úr er nánast sá sami 

(Þorvaldur Kristjánsson, 2005). Þegar helstu forfeður og -mæður frístundahrossa, 

borið saman við árgang hrossa fæddra árið 2004, eru skoðuð er það sameiginlegt með 

þeim nær öllum, að þau eiga erfðahlutdeild í báðum hópum. Flest þeirra hrossa sem 

eru í hópi þeirra 30 efstu sem tafla 12 sýnir væru á þeim lista þó svo að þessu yrði 

raðað á þann hátt að erfðahlutdeild í árgangi 2004 væri leiðandi. Hrafn frá Holtsmúla 

á stærsta erfðahlutdeild bæði í hópi frístundahrossa og í árgangi 2004. Hrafn er því 

samkvæmt þessu helsti forfaðir íslenskra hrossa. Grána frá Oddsstöðum er eina 

hrossið sem enga erfðahlutdeild á í árgangi 2004 en hún á 2% erfðahlutdeild í 

frístundahrossum. Feðgarnir Kolfinnur og Dagur frá Kjarnholtum skera sig úr í 

þessum samanburði. Þeir eiga mun hærri erfðahlutdeild í hópi frístundahrossa en í 

árgangi 2004. 
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5 Ályktanir 

Mikilvægasti eiginleikinn sem prýða á frístundahest er sá að allir geti riðið honum 

óháð getu knapans. Eiginleikarnir vilji og næmni hafa mikið um það að segja hvort 

hesturinn geti nýst öllum knöpum og má því álykta að þjálni og spennuleysi sé það 

sem einkennir frístundahross.  

Aldur hrossa við innkomu á hestaleigur er hár, sem bendir til þess að þeir 

hestar sem í þær henta séu reynslumiklir reiðhestar. Það ýtir undir þá kenningu að séu 

hestar á annað borð gæddir þeim eiginleikum sem prýða frístundahross læra þeir það 

atferli að bera óvana eða lítið reynda knapa. 

Samanburður á frístundahrossum og sýndum kynbótahrossum sýnir að 

frístundahross eru afurð skipulegs ræktunarstarfs. Það sem bendir einna helst til þess 

er t.d. hversu hátt hlutfall frístundahrossa er undan sýndum feðrum með háa 

aðaleinkunn í kynbótadómi. Sýnd hross í kynbótadómi eru þó undan foreldrum sem 

hærri kynbótadóm og kynbótamat hafa hlotið í flestum eiginleikum. Frístundahrossin 

eru lakari að gæðum en sýnd hross, miðað við þá eiginleika sem dæmdir eru í 

kynbótadómi.  

Forfeður og –mæður frístundahrossa og sýndra hrossa eru að stærstum hluta 

þeir sömu þó einhver munur sé á erfðahlutdeild einstaklinga á milli hópa. 
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Viðaukar 
 

1 Frístundahross í hestatengdri ferðaþjónustu 
Við vinnslu á gagnasafni frístundahrossa voru aðilar í hestatengdri ferðaþjónustu 

spurðir spurninga um hvert og eitt hross í þeirri starfsemi. Áttu þessar spurningar að 

gefa góða mynd af því hvaða eiginleikar eiga að prýða góðan frístundahest. Hér fyrir 

neðan eru töflur með þeim eiginleikum sem eigendur/umsjónarmenn hrossanna 

svöruðu. 

Auk fæðingarnúmers frístundahrossa var eigandi/umsjónamaður hrossanna spurður 

níu fyrirfram ákveðinna spurninga sem lýsa áttu hverjum grip. Þessar spurningar áttu 

að gefa upplýsingar um hversu vel hver gripur hentaði sem frístundahestur. Eins og 

sést í töflu hér fyrir neðan var ýmist gefið á skalanum 1-5 eða 1-3. Einnig var spurt 

hversu mörg ár hestar hefðu verið í starfsemi til þess að vita á hvaða aldri hann var 

tekin til notkunar í starfsemi. 

 
13.Tafla.. Yfirlit yfir þær spurningar sem aðilar í ferðaþjónustu svöruðu til að fá mat á 

eiginleika frístundahrossa 

  1 2 3 4 5 

Vilji Of latur Frekar latur Meðal 

Nokkuð 

viljugur Of viljugur 

Næmni Ónæmur 

Frekar 

ónæmur Meðal Frekar næmur of næmur 

Töltupplag Brokkar bara Klárgengur Hreingengur Skeiðborið tölt Lullar 

Heilsa Frískur hestur Húðvandamál Oft haltur Lélegir hófar Hófsperra 

Heildareinkunn Hentar mjög illa  Hentar illa 

Hentar 

þokkalega Hentar vel 

Hentar 

mjög vel  

Nýting 

1 2 3 

Hentar völdum knöpum 
Hentar flestum 

knöpum 
Hentar öllum knöpum 

Hjarðhegðun Getur verið með öllum hrossum 

Getur verið með 

flestum 

hrossum 

Getur einungis verið með 

völdum hrossum 

Stærð 
Lítill hestur < 138 cm á hæstar 

herðar 
138 - 145 cm 145 cm > 
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2 Aðilar í hestatengdri ferðaþjónustu 
Sex aðilar í hestatengdri ferðaþjónustu svöruðu þessum spurningum og veittu aðgang 

að sínum hrossum í Veraldarfeng. Hér eru upplýsingar um þá aðila. 

 

Eldhestar 

Eldhestar er gamalgróið fyrirtæki í hestatengdri ferðaþjónustu. Það var stofnað árið 

1986 og er rekið að Völlum í Ölfusi. Eldhestar bjóða upp á hestaferðir frá 1.klst og 

upp í 7 daga. Hjá þeim fengum við upplýsingar um 158 hross sem nýtt eru bæði í 

lengri og styttri ferðum. Flest hrossinn sem nýtt eru í starfseminni eru aðkeypt.. 

Markviss hrossarækt er þó stunduð að Völlum og fæddust til að mynda 7 folöld á 

bænum árið 2016 allt undan fyrstu verðlauna stóðhestum. 

Íshestar 

Íshestar var stofnað sem fjölskyldufyrirtæki í hestatengdri ferðaþjónustu árið 1982. 

Hestamiðstöð þess í Hafnarfirði var opnuð árið 2000 og þar hefur starfsemin verið 

síðan. Íshestar bjóða upp á lengri og styttri hestaferðir frá 1.klst og upp í 7 daga. Hjá 

þeim fengum við upplýsingar um 96 hross sem nýtt eru í þeirra starfsemi. 

Langstærstur hluti hrossanna er aðkeyptur. 

Oddsstaðir 

Að Oddsstöðum reka Sigurður Oddur Ragnarsson og Guðbjörg Ólafsdóttir sauðfjár- 

og hrossabú og hafa verið í hestatengdri ferðaþjónustu síðan árið 1992. Þau bjóða upp 

á hestaferðir frá 1.klst og upp í 7 daga. Hjá þeim fengum við upplýsingar um 60 hross 

sem nýtt eru í starfsemina. Langflest eru þau ræktuð á bænum en eitthvað er af 

aðfengnum hrossum. Markviss hrossarækt er stunduð á búinu og hafa þaðan komið 

mörg 1.verðlauna hross í kynbótadómi. Má því til stuðnings nefna graðhestanna Loga, 

Bráinn og Neista. Árið 2016 fæddust á búinu 9 folöld öll undan 1.verðlauna 

stóðhestum og flest undan sýndum mæðrum. 

Skálakot 

Að Skálakoti reka þau Guðmundur Viðarsson, Jóhanna Þórhallsdóttir og fjölskylda, 

sauðfjár- og hrossabú ásamt því að vera í hestatengdri ferðaþjónustu. Þau bjóða upp á 

hestaferðir frá 1.klst og upp í 9 daga. Hjá þeim fengum við upplýsingar um 61 hross 

sem nýtt eru í starfsemina. Hrossarækt er stunduð á búinu og eru mörg af hrossunum 

sem nýtt eru í starfsemina ræktuð af þeim. Frá Skálakoti hafa komið mörg 1.verðlauna 

hross í kynbótadómi og má því til stuðnings nefna graðhestanna Klæng og Skýr frá 
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Skálakoti. Árið 2016 fæddust á búinu 6 folöld öll undan 1.verðlauna stóðhestum og 

sýndum mæðrum. 

Syðra-Langholt 

Að Syðra-Langholti rekur Sigmundur Jóhannesson (Simmi) ásamt dóttur sinni Örnu 

Þöll og tengdasyni Þorsteini Gunnari hestatengda ferðaþjónustu. Simmi hefur verið í 

hestatengdri ferðaþjónustu síðan 1987. Þau bjóða upp á hestaferðir frá 1.klst og upp í 

7 daga. Hjá þeim fengum við upplýsingar um 45 hross sem nýtt eru í starfsemina. 

Hrossarækt er stunduð á búinu og eru mörg af hrossunum sem nýtt eru í starfsemina 

ræktuð af þeim, ásamt því að einhver eru aðkeypt. Frá Syðra-Langholti hefur komið 

töluvert af 1.verðlauna hrossum í kynbótadómi. Árið 2016 fæddust á búinu 7 folöld 

öll undan 1.verðlauna stóðhestum og flest undan sýndum mæðrum 

Syðra-Skörðugil 

Að Syðra-Skörðugili reka hjónin Elvar E. Einarsson og Fjóla Viktorsdóttir 

hestatengda ferðaþjónustu sauðfjár- og hrossabúskap. Þau bjóða upp á hestaferðir frá 

1.klst og upp í 5 daga. Hjá þeim fengum við upplýsingar um 34 hross sem nýtt eru í 

starfsemina. Hrossarækt er stunduð á búinu og flest hrossin sem nýtt eru í starfsemina 

koma úr þeirra ræktun. Frá Syðra-Skörðugili hafa komið mörg hátt dæmt 

kynbótahross. Árið 2016 fæddust á búinu 4 folöld öll undan 1.verðlauna stóðhestum 

og 2 undan 1.verðlauna mæðrum. 

3 Oddsstaðir og Skálakot 
Tafla 14 sýnir meðaltal kynbótamats feðra kynbótahrossa og frístundahrossa tveggja 

aðila í hestatengdri ferðaþjónustu. Þessir aðilar eru Oddsstaðir og Skálakot og eiga 

það sameiginlegt að reka meðfram ferðaþjónustu hrossarækt. Útreikningar þessir eru 

gerðir til þess að sýna hver búsáhrif eru í samanburði kynbótahrossa og 

frístundahrossa. Meðaltal sköpulags, hæfileika og aðaleinkunnar. Meðaltal 

eiginleikanna tölt og vilja og geðslags er einnig birt. 
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14.Tafla. Meðaltal kynbótamats feðra hjá tveimur aðilum í ferðaþjónustu borið 

saman við sýnd kynbótahross 

  Oddsstaðir Skálakot 
sýnd 

kynbótahross 

Sköpulag 105,3 108,2 108,7 

Hæfileikar 110,9 109,6 111,3 

Aðaleinkunn 111,3 110,9 112,5 

Tölt 108,8 108,6 110,7 

Vilji og geðslag 109,4 108,5 110,7 

 

Tafla 15 sýnir meðaltal kynbótamats mæðra kynbótahrossa og frístundahrossa tveggja 

aðila í hestatengdri ferðaþjónustu. Þessir aðilar eru Oddsstaðir og Skálakot og eiga 

það sameiginlegt að reka meðfram ferðaþjónustu hrossarækt. Útreikningar þessir eru 

gerðir til þess að sýna hver búsáhrif eru í samanburði kynbótahrossa og 

frístundahrossa. Meðaltal sköpulags, hæfileika og aðaleinkunnar. Meðaltal 

eiginleikanna tölt og vilja og geðslags er einnig birt. 

 

15.Tafla. Meðaltal kynbótamats mæðra hjá tveimur aðilum í ferðaþjónustu borið 

saman við sýnd kynbótahross 

  Oddsstaðir Skálakot 
Sýnd 

kynbótahross 

Sköpulag 99,0 94,3 100,1 

Hæfileikar 96,5 94,9 99,9 

Aðaleinkunn 96,5 93,9 99,9 

Tölt 95,3 96,0 99,8 

Vilji og geðslag 95,0 96,0 99,5 

 

Tafla 16 sýnir hlutfall sýndra feðra kynbótahrossa og frístundahrossa tveggja aðila í 

hestatengdri ferðaþjónustu. Þessir aðilar eru Oddsstaðir og Skálakot og eiga það 

sameiginlegt að reka meðfram ferðaþjónustu hrossarækt. Útreikningar þessir eru 

gerðir til þess að sýna hver búsáhrif eru í samanburði kynbótahrossa og 

frístundahrossa. Meðaltal sköpulags, hæfileika og aðaleinkununnar í hæsta 

kynbótadómi. Meðaltal einkunna fyrir eiginleikanna tölt og vilja og geðslag er einni 

birt. 
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16.Tafla. Hlutfall sýndra feðra auk meðaleinkunna þeirra  í hæsta kynbótadómi 

  Oddsstaðir Skálakot 
Sýnd 

kynbótahross 

Hlutfall sýndra 
feðra 86,7% 85,6% 95,2% 

Sköpulag 8,01 8,15 8,12 

Hæfileikar 8,5 8,42 8,46 

Aðaleinkunn 8,27 8,3 8,31 

Tölt 8,82 8,7 8,81 

Vilji og geðslag 8,67 8,7 8,78 

 

Tafla 17 sýnir hlutfall sýndra mæðra kynbótahrossa og frístundahrossa tveggja aðila í 

hestatengdri ferðaþjónustu. Þessir aðilar eru Oddsstaðir og Skálakot og eiga það 

sameiginlegt að reka meðfram ferðaþjónustu hrossarækt. Útreikningar þessir eru 

gerðir til þess að sýna hver búsáhrif eru í samanburði kynbótahrossa og 

frístundahrossa. Meðaltal sköpulags, hæfileika og aðaleinkununnar í hæsta 

kynbótadómi. Meðaltal einkunna fyrir eiginleikanna tölt og vilja og geðslag er einni 

birt. 

17.tafla. Hlutfall sýndra mæðra auk meðaleinkunna þeirra í hæsta kynbótadómi 

  Oddsstaðir Skálakot 
Sýnd 

kynbótahross 

Hlutfall sýndra 
mæðra 58,3% 56,2% 75,4% 

Sköpulag 7,81 7,75 7,83 

Hæfileikar 7,74 7,83 7,93 

Aðaleinkunn 7,77 7,8 7,88 

Tölt 7,65 8,0 8,11 

Vilji og geðslag 7,98 8,16 8,23 

 

 


