
 

 

BS – ritgerð       Maí 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Línulegt mat á hæfileikum íslenskra 

kynbótahrossa 

 

Anna Guðrún Þórðardóttir 

 

 

 

 

Auðlinda- og umhverfisdeild 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ii 

 

 

 

 

BS – ritgerð       Maí 2019 

 

 

 

 

Línulegt mat á hæfileikum íslenskra 

kynbótahrossa  

 
Anna Guðrún Þórðardóttir 

 

 

 

 

Leiðbeinandi: Þorvaldur Kristjánsson 

 

Landbúnaðarháskóli Íslands 

Búvísindi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 

 



ii 

 

Yfirlýsing 

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

og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri prófgráðu. 

 

 

________________________________ 

Anna Guðrún Þórðardóttir 
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Ágrip 

Íslensk kynbótahross eru metin á dómskala þar sem gefnar eru einkunnir frá 5,0-10 og 

merkt við ákveðnar athugasemdir sem lýsa hestinum. Gefnar eru einkunnir fyrir 8 eiginleika 

byggingar og 7 eiginleika reiðhestskosta. Línulegur dómskali fyrir hæfileika var saminn og 

notaður samhliða hefðbundnum dómstörfum sýningarárin 2017 og 2018.  

Markmið þessa verkefnis er að taka saman og lýsa fyrirliggjandi gögnum úr línulegu 

mati á hæfileikum íslenskra kynbótahrossa í samanburði við hefðbundna kynbótadóma. 

Sérstaklega voru skoðuð hvaða áhrif hver og einn línulegi eiginleiki hefði á einkunnagjöf 

hefðbundins reiðdóms, en slíkar niðurstöður ættu síðan að nýtast til upplýsinga um það 

hvernig hefðbundin dómstörf fara fram í núverandi kynbótastarfi og hverjar áherslur 

kynbótadómara eru. Jafnframt var fylgni línulegra eiginleika reiknuð bæði innan og á milli 

hvers eiginleika reiðhestskostanna. 

Úrtak þessarar rannsóknar samanstóð af 1.051 kynbótahrossi á aldrinum 6,10ár±1,49. 

Stóðhestar voru 28,8% úrtaksins en hryssur 71,2%. Kynbótadómar þeirra hrossa sem metin 

voru á línulegum skala voru síðan fengnir úr gagnagrunni Bændasamtaka Íslands og voru 

nýttir til samanburðar. Gögnin voru unnin með lýsandi tölfræðiaðferðum MS Excel, 

fylgniprófi tölfræðiforritsins JMP13 og fervikagreiningu sama forrits, þar sem leiðrétt var 

fyrir aldri, kyni og sýningarári einstaklinga. Línulegi dómskalinn samanstendur af 58 

eiginleikum og gáfu starfandi kynbótadómarar hverjum eiginleika einkunn á bilinu 1-5. 

Lýsandi tölfræðiaðferðir sýndu m.a. fram á ávinning í teygni einkunnagjafar við notkun 

línulegs dómskala (CV=15,83-33,03) í samanburði við hefðbundinn dómskala (CV=5,21-

20,47). Niðurstöður voru hægriskekktar, (M>3,0) en það var í samræmi við niðurstöður úr 

hefðbundnum dómstörfum (M>7,5). Fervikagreining leiddi í ljós að línuiegu eiginleikarnir 

skýrðu á bilinu 0,53-0,80 af breytileikanum í einkunn fyrir hvern og einn eiginleika. 

Greiningarnar leiddu einnig í ljós að meirihluti (91%) línulegu eiginleikanna hafði marktæk 

áhrif á einkunnagjöf innan hvers eiginleika og endurspegluðu þar með áherslur núverandi 

dómskala sem og áherslur ræktunarmarkmiða. Fylgni línulegra eiginleika innan eiginleika 

reiðhestskostanna reiknaðist á bilinu 0,07-0,64. Fylgni línulegra eiginleika á milli eiginleika 

reiðhestskostanna reiknaðist á bilinu 0,12-0,68.  

Niðurstöður ættu að nýtast til áframhaldandi rannsókna á línulegu mati á íslenskum 

kynbótahrossum. Lagt er til að einfalda og skilgreina betur núverandi mynd hins línulega 

kvarða. Ennfremur skal halda áfram línulegum athugunum á hæfileikum íslenskra 

kynbótahrossa svo frekar sé unnt að kanna kynbótafræðilegan ávinning af slíku mati. 
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1. Inngangur 

Svipfar kynbótagripa í búfjárrækt er miserfitt að meta. Eiginleika sem hægt er að mæla 

beint, t.d. kg mjólkur, kg kjöt, hraði, henta afar vel til kynbótafræðilegra útreikninga. En 

fæstir eftirsóknaverðir eiginleikar búfjár eru svo einfaldir í sniðum og eru aðrar 

svipfarsmælingar á kynbótagripum í búfjárrækt því almennt framkvæmdar með dómskölum. 

Markmið kynbótadóma er að skera úr um hvaða gripir standa framar öðrum út frá settum 

ræktunarmarkmiðum hins skipulega kynbótastarfs. Með svipfarsmælingum er síðan hægt að 

reikna kynbótagildi einstaklinga út frá eigin frammistöðu og ætterni. Þær upplýsingar nýtast 

til að ákvarða hvaða gripir munu hafa jákvæð áhrif á erfðaframfarir stofnsins og hvaða gripir 

munu hafa neikvæð áhrif á erfðaframfarir. Upplýsingarnar veita ræktendum búfjár þar með 

skýrari sýn um hvaða gripi skal velja til undaneldis. Eins og gefur að skilja ber að vanda 

útfærslu dómskala til að kynbótafræðilegar upplýsingar um einstaklinga séu sem 

áreiðanlegastar.  

Innan ræktunarstarfs íslenska hrossastofnsins eru metnir eiginleikar í byggingu og 

reiðhestskostum kynbótahrossa. Dómskalinn hefur tekið miklum breytingum frá tilurð hans 

árið 1950 og hefur þróunin haft það að leiðarljósi að skalinn nýtist sem best til að aðgreina 

gripi innan stofnsins svo ofangreindir kynbótafræðilegir útreikningar séu sem nákvæmastir. 

Þar sem ræktun hrossa er öllum hesteigendum frjáls í núverandi uppsetningu kynbótastarfsins 

er mikilvægt að allir ræktendur hafi haldbærar og auðskiljanlegar upplýsingar um 

undaneldisgripi á milli handanna. Því eru lýsandi og nákvæmir dómskalar gríðar mikilvægir 

til árangurs í hinu skipulega kynbótastarfi íslenska hestsins.   

1.1. Íslenski hesturinn 

Hin íslensku búfjárkyn eiga ættir sínar að rekja til þeirra búfjárkynja sem fylgdu 

landnámsmönnum til landsins (Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir og Jón Hallsteinn Hallsson, 

2007). Þetta má rekja til þess að fáar sagnfræðilegar heimildir eru til um innflutning síðari 

tíma á búfjárkynjum hingað til lands og enn færri heimildir um að slíkir innflutningar hafi haft 

áhrif á erfðamengi búfjárstofnanna. Ennfremur er innflutningur á lifandi búfénaði í dag 

bannaður lögum samkvæmt (Lög um innflutning dýra nr. 54/1990). Vegna þessa og 

landfræðilegrar einangrunar búa Íslendingar að einum elsta og hreinræktaðasta hrossastofni í 

heimi. Einna helst eru tvær kenningar á lofti um uppruna íslenska hestsins fyrir landnám; 

annars vegar að um sé að ræða einsleitan uppruna frá Skandinavíu, þá helst Noregi, en hins 

vegar að um sé að ræða blandaðan uppruna sem má rekja til mismunandi kynja frá 

norðvestanverðri Evrópu (Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir og Jón Hallsteinn Hallsson, 2007). 
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Hestabein eru algengur fundur í gröfum frá Víkingaöld á Íslandi, en samkvæmt 

Nistelberger ofl. (2019) innihéldu 148 grafir af 355 bein yfir 175 hrossa. Í gröfunum var 

undantekningalaust einnig að finna beinagrindur af fólki og leiddu rannsóknir í ljós að 

hestarnir hafi verið felldir til greftrunar með eigendum sínum (Nistelberger ofl., 2019), svo 

ætla má að víkingum hafi þótti sómi af að eiga gæðinga í stóði í lifanda lífi jafnt sem í 

eftirlífinu. Hesturinn hélt áfram að nýtast landanum í gegnum aldirnar, þá helst sem 

fararskjóti og burðardýr en einnig sem landbúnaðartæki. Mikilvægi hestsins í 

landbúnaðarmálum má e.t.v. helst lýsa í einföldu máli með hugtakinu hestburði, en 

fóðurþörfum búfjár var gjarnan lýst í fjölda hestburða heyfengs (Jónas Jónasson frá 

Hrafnagili, 2011, bls. 81-82). Við vélvæðingu eftirstríðsáranna missti hesturinn hlutverk sitt 

sem nauðsynlegt vinnudýr landsmanna. Það er því engu öðru að þakka en ánægju landsmanna 

af útreiðum að íslenski hesturinn hélt stöðu sinni í búfjárrækt, en búfénaður án hlutverks er 

vægast sagt verðlítill. 

1.2. Skipulegt kynbótastarf í búfjárrækt 

Búfjárrækt byggir á því undirstöðu lögmáli að líkindi séu með afkvæmum og 

foreldrum þeirra, sem ræðst af því að afkvæmi erfir helming erfðaefnis frá móður og hinn 

helminginn erfir það frá föður (Oldenbroek og van der Waaij, 2014, bls. 41). Til að ná sem 

bestum árangri í kynbótum búfjár þarf í mörg horn að líta og er skipulegu kynbótastarfi því 

gjarnan skipt upp í nokkur þrep. Kristinn Hugason (1991) skipti kynbótastarfi hrossaræktar 

upp í 7 stig, en umgjörð íslenskrar hrossaræktar hefur að einhverju leyti tekið breytingum 

síðan. Því verður ýtarleg 7 stiga skipting Oldenbroek og van der Waaij (2014) nýtt til 

glöggvunar á mikilvægum atriðum skipulegs kynbótastarfs í almennri búfjárrækt.  

1. stig – Skilgreining framleiðslukerfis er mikilvægt til að útskýra hvaða eiginleika er 

nauðsynlegt að rækta fram í búfénu til að tryggja t.a.m. lífsþrótt (Oldenbroek og van der 

Waaij, 2014, bls. 42). Svo dæmi séu tekin eru unghross á Íslandi jafnan alin upp utandyra allt 

árið um kring, svo eiginleikar eins og hreysti og úthald eru mikilvægir í ræktun íslenska 

hestsins. Ennfremur eru eiginleikar eins og heilbrigði og ending mikilvægir í ræktun búfjár 

enda dýrt að kaupa grip sem óhraustur og endingarlítill. 

2. stig – Skilgreining ræktunarmarkmiðs felst í því að skilgreina hvaða eiginleikum 

skal ná fram með hinu skipulega kynbótastarfi og af hvaða gæðum þeir skulu vera 

(Oldenbroek og van der Waaij, 2014, bls. 42).  

3. stig – Skráning upplýsinga felst í því að safna og skrásetja upplýsingar um 

einstaklinga innan stofnsins. Upplýsingarnar eru jafnan svipfars- og erfðamælingar sem taka 
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mið af settum ræktunarmarkmiðum stofnsins (Oldenbroek og van der Waaij, 2014, bls. 42). 

Þær svipfarsmælingar sem gætu legið fyrir hjá íslenska hrossastofninum eru t.d. 

einstaklingsdómar úr kynbótasýningum, en erfðamælingar gætu verið staðfesting á skeiðgeni 

með raðgreiningu erfðaefnis. Einnig er mikilvægt að skrásetja nákvæmar ætternisupplýsingar, 

en ef engin ætternistengsl finnast er ekki hægt að tala um heildstæðan stofn. Hin opinbera 

ættbók íslenska hestsins kallast WorldFengur sem er í umsjá og ábyrgð Bændasamtaka 

Íslands (Reglugerð um uppruna og ræktun íslenska hestsins, 442/2011), en í WorldFeng eru 

einnig skráðar helstu upplýsingar um einstaklinga innan stofnsins; kynbótamat, 

kynbótadómar, litur, aldur, uppruni o.s.frv. 

4. stig – Ákvörðun erfðalíkana og erfðastuðla. Þessi liður felst í því að nýta þær 

upplýsingar sem skráðar hafa verið (skv. 3. stigi) til að ákvarða kynbótagildi (e. breeding 

value) einstaklinga til framræktunar (Oldenbroek og van der Waaij, 2014, bls. 42). 

Útreikningarnir krefjast kynbótafræðilegrar greiningar á skráðum og metnum eiginleikum, s.s. 

arfgengi eiginleika og fylgni þeirra á milli sem nánar verður vikið að síðar. Í íslenskri 

hrossarækt er stuðst við BLUP kynbótamat til að meta kynbótagildi einstaklinga innan 

stofnsins, en nánar er fjallað um það í undirkafla 1.2.4. 

5. stig – Úrval og pörun. Úrval felst í því að ákvarða hvaða einstaklingar henta betur 

til framræktunar en aðrir; foreldrar með hærra kynbótagildi en meðalgildi stofnsins hafa 

jákvæð áhrif á kynbætur en foreldrar með lægra kynbótagildi en meðalgildi stofnsins hafa 

neikvæð áhrif á kynbætur. Pörun foreldra fellur einnig undir þetta stig kynbótastarfsins og 

þarf þá að meta afleiðingar pörunarinnar, þ.a.s. samspilsáhrif erfða á erfðaframfarir og 

erfðabreytileika (Oldenbroek og van der Waaij, 2014, bls. 42). Í íslenskri hrossarækt er úrval 

og pörun í höndum ræktenda, og er öllum hestaeigendum frjálst að stunda hrossarækt 

6. stig – Útbreiðsla erfðaefnis. Dreifing erfðaefnis er forsenda þess að ætternistengsl 

náist um allan búfjárstofninn sem og að erfðaefni úrvalseinstaklinga sé aðgengilegt þvert á 

stofninn. Ekki er um margar hindranir í hrossarækt innanlands að ræða, þar sem hross lúta 

ekki undir sömu smitsjúkdómalög og önnur innlend búfjárkyn. Bönn við innflutningi á lifandi 

búfénaði sem og vandkvæði á innflutningi erfðaefnis (Lög um innflutning dýra nr. 54/1990) 

er augljós hindrun í að dreifa erfðaefni jafnt um íslenska hrossastofninn sem er útbreiddur á 

alþjóðavísu. 

7. stig – Mat á árangri kynbótastarfsins felst í því að meta erfðaframfarir innan 

stofnsins sem og erfðabreytileika. Í þessu þrepi er árangur kynbótastarfsins metinn og borinn 

saman við þau markmið sem sett voru í upphafi. Ef settum markmiðum hefur ekki verið náð 

þarf að endurskoða framkvæmd kynbótastarfsins í öllum fyrr nefndum stigum starfsins. Ef 
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ræktunarmarkmiði hefur hins vegar verið náð þarf að endurskoða ræktunarmarkmiðið til að 

hvetja til áframhaldandi kynbótastarfs (Oldenbroek og van der Waaij, 2014, bls.43). 

Mynd 1 – 7 stig skipulegs kynbótastarfs (Oldenbroek og van der Waaij, 2014 bls. 41). 

 

Samkvæmt búnaðarlögum nr. 70/1998 skal Fagráð í hrossarækt skipað til að móta 

stefnu í kynbótum og þróunarstarfi hrossaræktarinnar, skilgreina ræktunarmarkmið og setja 

reglur um framkvæmd meginþátta ræktunarstarfsins. 

1.2.1. Ræktunarmarkmið fyrir íslenska hrossakynið 

Ræktunarmarkmið í búfjárrækt stjórnast af því hvaða afurð gripirnir skili af sér og 

undir hvaða aðstæðum stofninn er ræktaður. Ræktunarmarkmið setja tóninn af hvaða gæðum 

afurðin sem ræktuð er skal vera og miða að því að hámarka hagrænt virði afurðarinnar 

(Ovenbroek og van der Waaij, 2014, bls. 54-56). Í íslenskri hrossarækt eru reiðhestskostir og 

bygging kynsins helsta afurð stofnsins.  

Á síðari hluta 19. aldar gætir fyrstu skrefa skipulegs kynbótastarfs í íslenskri 

hrossarækt, sem felast þá helst í úrvali á stóðhestum (Kári Arnórsson, 2004). Nær alla 20. öld 

var kynbótastarf í hrossarækt á höndum Búnaðarfélags Íslands (Kristinn Hugason, 1991). 

Guðjón Guðmundsson, ráðunautur 1902-1906, hvatti til þess að íslenska hrossastofninum yrði 

skipt upp og annars vegar yrðu ræktuð reiðhross og hins vegar vinnuhross, en sú stefna náði 

ekki brautargengi og árið 1952 var því lýst yfir af Búnaðarfélagi Íslands að eingöngu skyldi 

rækta reiðhesta (Kári Arnórsson, 2004). Eftir því sem leið á öldina urðu ræktunarmarkmiðin 

ítarlegri og í ráðunautatíð Þorkels Bjarnasonar, 1961-1996, var lögð mikil áhersla á fjölhæfni 

á gangi og framræktun alhliðahesta, sömuleiðis skyldi tryggja góða fætur og réttleika þeirra, 
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sem og léttari hálsbyggingu. Einnig skyldi gæta að geðslagi hestsins og til þess yrði að útrýma 

hrekkjum. Þegar öldin síðan fór að líða undir lok var lögð rík áhersla á tölt sem verðmætustu 

gangtegund hestsins á markaði (Kári Arnórsson, 2004). 

Hið opinbera ræktunarmarkmið fyrir íslenska hestinn var fyrst bundið í reglugerð árið 

2002 (Reglugerð um uppruna og ræktun íslenska hestsins nr. 948/2002), en 

ræktunarmarkmiðið var síðast uppfært árið 2011 (Reglugerð um uppruna og ræktun íslenska 

hestsins nr. 442/2011). Ræktunarmarkmiðið er víðtækt og má skipta í tvennt; almenn 

ræktunarmarkmið og sérstök ræktunarmarkmið. Hin almennu ræktunarmarkmið snúast að því 

að rækta heilbrigðan, frjósaman og endingargóðan hest í heppilegri stærð, þ.e. 135-145 cm á 

hæstar herðar mælt á stöng. Einnig skal öllum mögulegum litaafbrigðum stofnsins viðhaldið. 

Hin sérstöku ræktunarmarkmið snúa annarsvegar að sköpulagi og hins vegar að 

reiðhestshæfileikum. Hvað sköpulagið varðar er ,,stefnt að því að rækta hina léttbyggðari gerð 

íslenska hestsins með mikilli áherslu á styrk, skrokkmýkt og vöðvastælta líkamsbyggingu.” 

Þá skal sköpulagið ,,stuðla að mikilli ganghæfni og eðlisgóðum höfuðburði og á sama tíma að 

taka mið af almennt viðurkenndum fagurfræðilegum þáttum.” Með tilliti til reiðhestskosta 

skal ,,stefnt að því að rækta fjölhæfan, taktfastan og öruggan, viljugan og geðprúðan hest sem 

fer glæsilega í reið – hinn íslenska gæðing.” Þá vísar reglugerðin til lýsinga á einkunninni 10 

fyrir hvern eiginleika dómskalans sem ítarlegri ræktunarmarkmið. 

1.2.2. Kynbótasýningar íslenskra hrossa 

Árið 1906 var fyrsta hrossasýning hins skipulega kynbótastarfs haldin. Sýningin fór 

fram í Þjórsártúni í Ásahrepp og voru þar sýnd hross úr Rangárvallasýslu og Árnessýslu (Kári 

Arnórsson, 2004). Fyrsta Landsmót hestamanna var haldið 1950 á Þingvöllum og var 

sýningin samstarf Landssambands hestamanna og Búnaðarfélags Íslands. Þá hafði þáverandi 

ráðunautur á sviðinu, Gunnar Bjarnason, unnið að dómskala fyrir mótið en fram að því hafði 

sýningarhrossum verið lýst án einkunnagjafar (Kári Arnórsson, 2004). 

Kynbótadómar eru huglægt mat á kostum kynbótahrossa. Einkunnagjöf við 

kynbótadóma á Íslandi er í höndum þjálfaðra kynbótadómara sem samkvæmt reglugerð um 

uppruna og ræktun íslenska hestsins nr. 442/2011 skulu hafa lokið háskólagráðu í 

búfjárfræðum og staðist hæfnispróf Bændasamtaka Íslands, en kröfur til kynbótadómara á 

alþjóðavettvangi eru hins vegar settar af FEIF. 

Almennt verklag við kynbótadóma er að fyrst koma hross til sköpulagsdóms og síðan 

til reiðdóms. Þegar öll skráð hross sýningarinnar hafa verið sýnd er haldin yfirlitssýning þar 

sem hæfileikadæmd hross sýningarinnar eiga þáttökurétt (Reglugerð um uppruna og ræktun 

íslenska hestsins, nr. 442/2011). 
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Settar hafa verið reglur um aðbúnað og umhverfi við kynbótasýningar, sem og 

járningar og heilsufar kynbótahrossana (Reglugerð um uppruna og ræktun íslenska hestsins, 

nr. 442/2011), en slíkt er mikilvægt til að staðla umhverfið við þær svipfarsmælingar sem eiga 

sér stað. Með því að lágmarka umhverfisáhrif á svipfarsmælingu eru dómar einstaklinga 

samanburðarhæfir. Í BS-verkefni Heimis Gunnarssonar (2014) var skoðað hversu 

samanburðarhæfir kynbótadómar á milli sýninga voru og leiddu niðurstöður í ljós að í flestum 

tilfellum höfðu umhverfisáhrif marktæk áhrif á dóma. 

Dómskali íslenskra kynbótahrossa hefur tekið miklum breytingum frá tilurð hans, líkt 

og sjá má á töflu 1. Þróunin hefur tekið mið af því að hafa skalann ýtarlegan svo teygni í 

einkunnagjöf sé möguleg, en með því móti er betur hægt að henda reiður á erfða- og 

svipfarsbreytileika stofnsins (Kristinn Hugason, 1994). Ýtarlegri dómar á svipfari skila sér 

einnig í nákvæmari útreikningum á kynbótagildi einstaklinga, og er það raunin í BLUP 

útreikningum stofnsins (Kristinn Hugason, 1994).  

Tafla 1 - Dómskali íslenskra kynbótahrossa og vægi eiginleika í hlutfalli (%) af heildareinkunn 

frá 1950 (Kári Arnórsson, 2004; Reglugerð um uppruna og ræktun íslenska hestsins nr. 

442/2011). 

Útgáfuár 1950 1954 1958 1961 1979 1986 1990 2000 2010 

Sköpulag 

Yfirsvipur 7,0 8,8 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 8,8 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 7,5 6,0 

Réttleiki     7,5 7,5 5,0 3,0 4,0 

Hófar     6,3 6,3 7,5 6,0 6,0 

Prúðleiki á fax og tagl        1,5 1,5 

Vægi í aðaleinkunn 20,0 25,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 40,0 40,0 

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 

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         

Vægi í aðaleinkunn 80,0 75,0 60,0 50,0 50,0 50,0 50,0 60,0 60,0 
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Þar sem íslenski hesturinn á að vera fjölhæfur ganghestur samkvæmt 

ræktunarmarkmiði verður dómskalinn að vera víðtækur. Eiginleikarnir sem metnir eru á 

dómskalanum eiga að endurspegla áherslur ræktunarstarfsins og eru teknir saman með 

misþungu vægi í eina aðaleinkunn. Í núverandi kynbótastarfi hljóta kynbótahross einkunn á 

bilinu 5,0-10,0 fyrir 8 eiginleika sköpulags og 7 eiginleika reiðhestskosta. Vægi eiginleikanna 

eru gerð skil í töflu 1 og má líta á vægið sem mælikvarða á hagrænt virði eiginleikans 

samkvæmt markaði (Kristinn Hugason, 1994). 

Að auki hljóta hrossin einkunn fyrir hægt tölt og hægt stökk. Einkunnirnar reiknast 

ekki inn í heildareinkunn heldur eru hluti af einkunnagjöf fyrir tölt og stökk. Markmiðið er að 

hægu gangtegundirnar auki upplýsingagildi dómsins (Reglugerð um uppruna og ræktun 

íslenska hestsins, nr. 442/2011).  

Einkunnagjöf hvers eiginleika er rökstudd með athugasemdum þegar við á en þær eiga 

einnig að lýsa helstu kostum og göllum hestsins. Athugasemdirnar er að finna á þar til gerðu 

dómblaði (FEIF, á.á.). Þær athugasemdir sem merktar eru með tölustaf þykja eiginleikanum 

til framdráttar en athugasemdir merktar með bókstaf þykja löstur á eiginleikanum. Úlfhildur 

Ída Helgadóttir (2009) reiknaði í BS-verkefni sínu fylgni útgefinna athugasemda við 

einkunnagjöf í reiðdómi, þar sem komist var að því hvaða athugasemdir lýstu helst háum 

einkunnum annars vegar og hvaða athugasemdir lýstu helst lágum einkunnum. Niðurstaða 

verkefnisins var að þær athugasemdir sem einkenndu háar einkunnir væri að finna í lýsingum 

stigunarkvarða dómskalans undir hæstu einkunn, 9,5-10, og þær athugasemdir sem einkenndu 

lágar einkunnir væri að finna í lýsingum fyrir lágar einkunnir dómskalans. 

1.2.3. Fylgni 

Fylgni í kynbótastarfi búfjár er það þegar augljóst samband er á milli tveggja metinna 

eiginleika (Oldenbroek og van der Waaij, 2014, bls.79). Fylgni má skipta í svipfarsfylgni, 

erfðafylgni og umhverfisfylgni. Svipfarsfylgni er samspil frammistöðu í einum eiginleika við 

frammistöðu í öðrum. Erfðafylgni er samspil kynbótagildis eins eiginleika við kynbótagildi 

annars. Umhverfisfylgni er samspil einna umhverfisáhrifa við önnur umhverfisáhrif 

(Bourdon, 2000, bls. 276-277). 

Svipfarsfylgni má einna best sjá í einkunnagjöf; sem dæmi má taka að þegar 

kynbótagripur hlýtur háa einkunn í eiginleika 1 hlýtur gripurinn einnig háa einkunn fyrir 

eiginleika 2. Komi þetta oft fyrir hafa eiginleiki 1 og 2 sterka, jákvæða fylgni. Hvort sem 

fylgnin er jákvæð eða neikvæð má hugtakið að hluta til skýra með því að eiginleikar með 

sterka svipfarsfylgni (r = 1;-1) stjórnast af sama hluta erfðamengisins en eiginleikar með 

veika eða enga fylgni (r = 0) stjórnast af ótengdum genum. Þann hluta fylgni sem ekki má 
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skýra með breytileika erfða er stýrt af umhverfisfylgni, þ.e. eiginleikarnir tveir stýrast einnig 

af sömu umhverfisáhrifunum (Bourdon, 2000, bls. 279; Oldenbroek og van der Waaij, 2014, 

bls. 79). Til glöggvunar fylgir skilgreining Wiley, Cohen og Jarvis (1998) á sambandi 

fylgnistuðuls og styrkleika útreiknaðrar fylgni í töflu 2. 

Tafla 2– Fylgni (Wiley, Cohen og Jarvis, 1998). 

 Spönn fylgnistuðuls (r) 

Mjög sterk fylgni 0,90 – 1,00; -0,90 – -1,00 

Sterk fylgni 0,70 – 0,89; -0,70 – -0,89 

Meðalfylgni 0,40 – 0,69; -0,40 – -0,69 

Veik fylgni 0,20 – 0,39; -0,20 – -0,39 

Mjög veik fylgni 0,00 – 0,19; -0,00 – -0,19 

 

Þegar stuðst er við víðtæk ræktunarmarkmið í búfjárrækt, sbr. ræktunarmarkmið 

íslenska hestsins, er mikilvægt að hagstæð fylgni sé á milli eiginleika. Ef óhagstæð fylgni er á 

milli eiginleika hægist á erfðaframförum, en ef fylgnin er ekki algjör (1,-1) er þó ekki útilokað 

að finna gripi með báða eiginleika góða til framræktunar (Oldenbroek og van der Waaij, 

2014, bls. 277). Albertsdóttir, Eriksson, Näsholm, Strandberg og Árnason (2007) hafa reiknað 

svipfars- og erfðafylgni á milli allra metinna eiginleika í kynbótadómi fyrir íslenska hestinn. Í 

töflu 3 er að finna bæði erfðafylgni og svipfarsfylgni á milli þeirra eiginleika sem metnir eru í 

reiðdómi íslenskra kynbótahrossa og nýttir eru til útreikninga á kynbótamati. 

Tafla 3 - Erfðafylgni (fyrir neðan hornalínu) og svipfarsfylgni (fyrir ofan hornalínu) á milli 

reiðhestskosta kynbótahrossa (Albertsdóttir ofl., 2007). 

Eiginleiki Fet Hægt tölt Tölt Brokk 
Skeið 

(≥5,5) 
Stökk 

Vilji & 

geðslag 

Fegurð í 

reið 

Fet 

 

0,11 0,16 0,22 -0,07 0,15 0,13 0,08 

Hægt tölt 0,11 

 

0,74 0,40 -0,04 0,42 0,66 0,46 

Tölt 0,18 0,92 

 

0,52 -0,02 0,48 0,73 0,60 

Brokk 0,29 0,65 0,74 

 

-0,12 0,39 0,50 0,43 

Skeið (≥5,5) -0,22 0,21 0,38 0,11 

 

0,02 0,03 0,20 

Stökk 0,11 0,72 0,80 0,62 0,31 

 

0,53 0,52 

Vilji & geðslag 0,04 0,87 0,88 0,64 0,33 0,82 

 

0,63 

Fegurð í reið -0,07 0,61 0,80 0,58 0,61 0,76 0,80 

 Staðalfrávik fyrir erfðafylgni mældist á bilinu 0,02-0,09 

 

Eins og sjá má í töflu 3 er fylgni á milli reiðhestskosta nokkuð breytileg, en að mestu 

meðalsterk (r>0,40;-0,40). Erfða- og svipfarsfylgni er sterkust á milli tölts og hægs tölts, sem 

kemur ekki á óvart enda eiginleikarnir háðir hvorum öðrum í einkunnagjöf eins og útskýrt 
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hefur verið í kafla 1.2.2. Veikasta erfðafylgnin reiknaðist á milli eiginleikanna vilja og 

geðslags og fets (r=0,04) en veikasta svipfarsfylgnin reiknaðist á milli eiginleikanna skeiðs og 

tölts (r=-0,02) og skeiðs og stökks (r=0,02). Neikvæð, óhagstæð fylgni reiknast aðeins mjög 

veik eða veik (Albertsdóttir ofl., 2007).  

1.2.4. Kynbótamat 

Svipgerð er samspil erfða og umhverfis sem hægt er að lýsa á einfaldan hátt með 

formúlunni: 

𝑃 = 𝐺 + 𝐸 

Þar sem P stendur fyrir svipgerð (e. phenotype), G stendur fyrir arfgerð (e. genotype) og E 

stendur fyrir umhverfi (e. environment) (Oldenbroek og van der Waaij, 2014, bls. 97). 

Arfgerðarhluta formúlunnar má síðan frekar skipta upp með formúlunni: 

𝐺 = 𝐴 + 𝐷 + 𝐼 

Þar sem A er kynbótagildi, D er ríkni (e. dominance) og I er yfirstaða (e. epistasis). A eru 

samleggjandi erfðaáhrif, en D og I eiga það sameiginlegt að vera samspilsáhrif á milli eða 

innan erfðavísasæta (Oldenbroek og van der Waaij, 2014, bls. 101). Samleggjandi 

erfðaáhrifin fylgja þeim hluta erfðaefnis sem kemur frá öðru foreldri, en samspilsáhrifin verða 

við pörun tveggja einstaklinga. Kynbótagildi er því eins konar mælikvarði á þann hluta 

svipgerðar sem stjórnast af samleggjandi erfðaáhrifum.  

Hið raunverulega kynbótagildi ræktunargrips er sjaldan þekkt að fullu (Oldenbroek og 

van der Waaij, 2014, bls. 164) og í ræktunarstarfi íslenska hestsins er BLUP (e. best linear 

unbiased prediction) notað til þess að spá fyrir um kynbótagildi einstaklinga innan stofnsins. 

Aðferðin var formlega tekin í notkun af Búnaðarfélagi Íslands árið 1986 (Kristinn Hugason, 

1991). Aðferðin er gerð upp með einstaklingslíkani (e. animal model), en slíkt líkan byggir á 

frammistöðu einstaklingsins í eiginleikanum sem kynbótagildið er reiknað fyrir sem og 

frammistöðu skyldra einstaklinga í eignileikanum. Líkanið gerir það einnig mögulegt að hægt 

er að reikna kynbótamat einstaklinga sem hafa engar svipfarsmælingar, liggi 

svipfarsmælingar á skyldum einstaklingum fyrir (Oldenbroek og van der Waaij, 2014, bls. 

162). BLUP-aðferðin tekur tillit til allra fyrirliggjandi ætternisgagna um undaneldisgripi, 

fjölda afkvæma þeirra og mögulegum erfðaáhrifum makans á afkvæmin. Í uppgjörinu er 

leiðrétt fyrir fjórum kerfisbundnum umhverfisþáttum; sýningarári, sýningarlandi, aldri og 

kyni einstaklinga en það er gert til að gera kynbótamatið eins samanburðarhæft og kostur er á 

milli allra einstaklinga innan stofnsins. Aðferðin er af mörgum talin einkar fullkomin, 

hámarks öryggi er náð við mat á kynbótagildi og sé valið eftir því aukist erfðaframfarir 

(Kristinn Hugason, 1991) en um leið hefur aðferðin verið gagnrýnd fyrir að ýta undir 
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skyldleikarækt. Þar sem líkanið byggir að miklu leyti á ætternisgögnum aukast líkurnar á því 

að para saman skylda einstaklinga, en áhrifin verða sterkari eftir því sem arfgengi 

eiginleikanna er hærra og líkanið byggir útreikninga í ríkari mæli á ætterni fremur en 

frammistöðu einstaklings (Verrier, Colleau og Foulley, 1993). 

1.3. Arfgengi 

Arfgengi er mikið notað í útreikningum kynbótafræðinnar. Hugtakið skýrir þann hluta 

svipgerðar sem skýrist af breytileika í samleggjandi erfðaáhrifum og er skilgreint með 

formúlunni: 

ℎ2 =
𝛿𝐴

2

𝛿𝑃
2 

Þar sem A er sem fyrr kynbótagildi, þ.e. samleggjandi erfðaáhrif, og P er svipgerð 

(Oldenbroek og van der Waaij, 2014, bls. 104). Lágt arfgengi hefur neikvæð áhrif á flesta 

útreikninga kynbótafræðinnar, t.d. eins og fyrr er skýrt í umfjöllun um BLUP aðferðina, en 

arfgengi dregur einnig úr hraða erfðaframfara. Lágt arfgengi gefur þó ekki endilega til kynna 

að eiginleikinn stjórnist í litlum mæli af erfðum heldur geta ástæðurnar verið takmarkaður 

erfðafjölbreytileiki eða ónákvæmar skráningar á svipfari (Oldenbroek og van der Waaij, 2014, 

bls. 104). Hvað viðkemur síðasta möguleikanum má hann yfirleitt leiðrétta að einhveru leyti 

með vönduðum og nákvæmum dómskölum við mat á svipgerð undaneldisgripa. 

1.4. Línulegir dómskalar í búfjárrækt 

Svipfarsmælingar geta oft verið vandkvæðum háðar. Eiginleikar sem hægt er að mæla 

með miklu öryggi og sem hafa hátt tvímælingagildi eru hinir fullkomnu svipfarseiginleikar til 

notkunar í kynbótastarfi (Duensing, Stock og Krieter, 2014). Slíkir eiginleikar eru til dæmis 

nyt mjólkurkúa, þyngd sláturlamba eða hæð á hæstar herðar kynbótahrossa; allt vel 

skilgreindir eiginleikar með hátt arfgengi sem valið er fyrir með töluverðum árangri. Hins 

vegar eru fæstir eiginleikar sem ræktað er fyrir í búfjárrækt svo auðmældir og útfærsla 

dómskala því vandasamt verk. 

Línulegir dómskalar eru það þegar eiginleika er lýst á línulegum kvarða sem liggur á 

milli tveggja líffræðilegra öfga, t.d. gæti skali legið á milli skýringanna stuttur og langur háls 

eða hægt og hratt skeið. Aðferðin hefur jafnan verið nýtt til þess að brjóta upp eiginleika, sem 

dæmi má taka að í staðinn fyrir að gefa eina einkunn fyrir fótagerð hlyti gripurinn einkunn 

fyrir sverleika liða, fótstöðu, sinaskil o.s.frv. Að gefnu lýsandi eðli aðferðarinnar er ekkert fast 

gildi hið besta, þ.e.a.s. besta gildi þarf ekki endilega að vera hæsta gildi, heldur gæti það fallið 

á miðjan skalann. Aðferðin hefur oft á tíðum þótt gefa skýrari mynd af svipfari 
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undaneldisgripa, sér í lagi séu eiginleikarnir sem meta skal vel skilgreindir (Duensing ofl.,  

2014) og varpi betur ljósi á fyrirliggjandi erfðabreytileika bústofns (Sánchez, Gómez, Molina 

og Valera, 2013). 

Línulegir dómskalar hafa verið að ryðja sér til rúms í búfjárrækt síðan á sjöunda áratug 

síðustu aldar (Duensing ofl., 2014). Notkun línulegra skala er misjöfn á milli búfjártegunda, 

en hefur einna helst rutt sér til rúms í svipfarsmati á nautgripum og er t.d. í almennri notkun í 

nautgriparækt á Íslandi (Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins, á.á.). Í hrossarækt eiga línulegir 

dómkvarðar sér lengsta sögu í ræktunarstarfi hollenskra heitblóðshesta (Royal Dutch 

Warmblood), en aðferðin hefur verið í almennri notkun frá 1995. Innleiðing aðferðarinnar tók 

langan tíma í ræktunarstarfinu, en fyrstu prófanir á línulegum dómskala hófust 1989 

(Duensing ofl., 2014). 

Línulegir skalar hafa þótt prýðilegt verkfæri til pörunar undaneldisgripa (Gómez ofl., 

á.á.). Með þeim er betur hægt að koma auga á veikleika og styrkleika kynbótagripa heldur en 

með hefðbundinni einkunnagjöf, og þar með hægt að vanda frekar pörun (Duensing ofl., 

2014). 

1.4.1. Erlendar rannsóknir á línulegum dómskölum í hrossarækt 

Gerðar hafa verið nokkrar athuganir á notkun línulegra skala í hrossarækt erlendis. Í 

ræktunarstarfi erlendis beinast spjótin að mestu að þrígangs hestum, þ.e. hestakynjum sem 

búa aðeins yfir gangtegundunum feti, brokki og stökki. Slíkir hestar eru vinsælir í 

alþjóðlegum keppnisgreinum á borð við hindrunarstökk og fimi (e. dressage) og byggir 

kynbótamat undaneldisgripa oftar en ekki á árangri í slíkum keppnisgreinum. Hins vegar næst 

hámarks árangur í keppni fremur seint á æviskeiði hrossa og þ.a.l. reiknast upplýsingar um 

áreiðanlegt kynbótamat seint. Þetta gerir það að verkum að ættliðabil lengist og þar með 

hægist á erfðaframförum. Metið arfgengi keppniseiginleika, svosem árangur í hindrunarstökki 

eða fimi, er einnig lágt (Duensing ofl., 2014; Gómez ofl., á.á.; Viklund og Eriksson, 2017). 

Vegna þessa hefur úrval slíkra hesta verið byggt á unghrossa dómum og/eða keppnisárangri 

eftir aldursflokkum. Slík próf hafa reiknast með meðal hátt til hátt arfgengi og sterka fylgni 

við alþjóðlegan keppnisárangur (Viklund og Eriksson, 2017). 

Við notkun línulegra skala benda Duensing ofl. (2014) á fáeina takmarkandi þætti. Ber 

þar helst að nefna tíma kynbótagripsins í dómi. Línulegir skalar eru oft á tíðum umfangsmeiri 

heldur en hefðbundin einkunnagjöf og því tímafrekari. Telja Doensing ofl. (2014) jafnframt 

þetta vera helstu hindrunina fyrir almennri notkun aðferðarinnar í hrossarækt, enda 

kynbótasýningar oft reknar á þéttsetnum tímaramma. Til að auðvelda framkvæmdina væri þó 

hægt að lengja dómtíma einstaklinga eða einfalda línulega skalann. Fara skal þó varlega í að 
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einfalda línulega skala, enda hlutverk þeirra að vera lýsandi. Einföldun má framkvæma með 

fylgniútreikningum; sé sterk, hagstæð fylgni á milli tveggja eiginleika gæti verið nóg að hafa 

aðeins annan eiginleikann inni í skalanum. Einnig telja Duensing ofl. (2014) að teygni 

línulegra skala skyldi ekki vera meiri en 7-10 stig vegna takmarkana mannsaugans. 

Athuganir leiddu í ljós að notkun línulegra skala drægi úr hlutdrægni dómara og 

tilhneigingu þeirra til að gefa hærri einkunnina þegar tvær einkunnir komu til greina 

(Duensing ofl., 2014; Viklund og Eriksson, 2017). Arfgengi eiginleika sem metnir voru á 

línulegum skala reiknaðist að mestu meðalhátt til hátt, sjá töflu 4, en ber þar að nefna að lág 

gildi arfgengis höfðu hátt staðalfrávik. Arfgengi línulegra skala var yfirleitt metið svipað eða 

hærra en arfgengi hefðbundinna dómskala fyrir sambærilega eiginleika (Sánchez ofl., 2013; 

Duensing ofl., 2014). Mestur ávinningur á línulegu mati var í gæðaeinkunn fóta, en arfgengi 

hækkaði úr h2=0,05-0,15 í h2=0,17-0,42 (Duensing ofl., 2014). 

Tafla 4 – Arfgengi dæmdra eiginleika á línulegum skala hjá heitblóðs hestum (Duensing ofl., 

2014). 

 Lægsta gildi (h2) Hæsta gildi (h2) 

Bygging (e. conformation traits) 0,02 0,77 

Hreyfigeta (e. movement traits) 0,22 0,52 

Stökkgeta (e. jumping traits) 0,22 0,37 

 

Mestar áherslur hafa verið á að beita línulegum skölum við mat á byggingu hrossa. 

Sánchez ofl. (2013) lögðu áherslu á línulegt mat á byggingu Andalúsíu hesta með þeim rökum 

að byggingarþættir hefðu hærra arfgengi en hreyfiþættir, hægt væri að meta þá fyrr á 

æviskeiði gripanna og að góð bygging stuðlaði að bættri hreyfigetu.  

Í ræktunarstarfi hollenska heitblóðshestsins, sem hefur hvað lengst gengist við 

almennri notkun línulegra dómskala, var í upphafi lögð ríkari áhersla á línulegt mat byggingar 

heldur en hreyfigetu (Koenen, van Veldhuizen og Brascamp, 1995). Línulegt mat á hreyfigetu 

var tekið inn í ræktunarstarfið fyrst með fylgniútreikningum við byggingareiginleika. Þeir 

eiginleikar gangtegunda sem metnir eru á línulegum skala innan ræktunarstarfs hollenska 

heitblóðshestsins eru skreflengd, söfnun og taktur á feti sem og skreflengd, fjaðurmagn og 

snerpa á brokki (Koenen ofl., 1995). Reiknuðu Koenen ofl. (1995) erfða- og svipfarsfylgni 

þeirra gangeiginleika sem metnir voru á línulegum skala og eru þeim útreikningum gerð skil í 

töflu 5. 
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Tafla 5 – Svipfarsfylgni (ofan hornalínu) og erfðafylgni (neðan hornalínu) línulegra eiginleika 

hreyfigetu hollenskra heitblóðshesta (Koenen ofl., 1995) 

 Fet - 

Skreflengd 

Fet – 

Söfnun 

Fet – 

Taktur 

Brokk – 

Skreflengd 

Brokk – 

Fjaðurmagn 

Brokk – 

Snerpa 

Fet - Skreflengd  0,65 -0,02 0,38 0,35 0,29 

Fet - Söfnun 0,90  -0,02 0,42 0,52 0,42 

Fet - Taktur 0,03 0,15  -0,01 -0,01 -0,02 

Brokk - Skreflengd 0,66 0,64 0,05  0,78 0,74 

Brokk - Fjaðurmagn 0,71 0,74 -0,01 0,98  0,80 

Brokk - Snerpa 0,55 0,67 0,05 0,94 0,93  

 

Eins og sjá má í töflu 5 falla fylgniútreikningar Koenen ofl. (1995) á ansi breitt bil, 

svipfarsfylgni á bilið -0,01-0,80 en erfðafylgni á bilið -0,01-0,98. Áberandi sterk erfðafylgni 

er á milli brokkeiginleikanna þriggja, 0,93-0,98, en fylgniniðurstöður fyrir línulega eiginleika 

fets falla á bilið 0,03-0,90. Taktur á feti hefur mjög veika sem enga fylgni við aðra línulega 

eiginleika. Jafnframt mátu Koenen ofl. arfgengi gangeiginleika á bilinu 0,12-0,22. 

Niðurstöður Viklund og Eriksson (2017) á línulegu mati innan sænska ræktunarfélags 

heitblóðshesta (SWA) voru að línulegt mat bætti fyrri, hefðbundinn dómskala. Gögnin úr 

línulega matinu væru vel nýtileg í tölfræðiúrvinnslu kynbótafræðinnar og gæfu ræktendum 

betri upplýsingar um undaneldisgripi. Eru þær niðurstöður í samræmi við ályktanir Sánchez 

ofl. (2013) sem þóttu línulega matið á byggingu Andalúsíu hesta veita gæðaupplýsingar og 

gögn til kynbótafræðilegra útreikninga.  

1.5. Markmið 

Eins og hér hefur verið lýst ber að vanda svipfarsmælingar á kynbótagripum. Línulegir 

skalar hafa sannað sig sem prýðisgott tól til svipfarsmælinga, en innleiðing þeirra er tímafrek 

og spurningin er hvort ávinningur af notkun þeirra vegi upp á móti framlagðri vinnu.  

Athuganir á línulegu mati á eiginleikum íslenskra kynbótahrossa hafa vakið athygli þeirra 

sem standa að kynbótastarfi íslenskrar hrossaræktar. Línulegur dómkvarði fyrir hæfileika 

íslenska hestsins var saminn og íslensk kynbótahross metin á skalanum sýningarárin 2017 og 

2018. Matið samanstóð af 58 eiginleikum og var framið af starfandi kynbótadómurum. 

Ávinningurinn af slíku mati er enn óþekktur en meginmarkmið þessa verkefnis er að lýsa 

fyrirliggjandi gögnum úr línulegu mati á hæfileikum íslenskra kynbótahrossa. Gögnin verða 

síðan nýtt til þess að: 

 Meta notkun og beitingu kynbótadómara á línulega dómskalanum. 

 Meta áhrif línulegra eiginleika á einkunnagjöf í reiðdómi. 

 Meta fylgni línulegra eiginleika sem metnir voru á línulegum kvarða. 
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 Meta fylgni sambærilegra undireiginleika þvert á dómskala hæfileikadóms. 

Vonast verður til þess að niðurstöður þessa verkefnis veiti gagnlegar upplýsingar um 

möguleika á notkun línulegra dómkvarða í íslenskri hrossarækt. Jafnframt ættu niðurstöður að 

nýtast til frekari þróunar á línulegum dómkvarða á hæfileikum íslenskra kynbótahrossa. 

Einnig ættu niðurstöður að varpa betur ljósi á notkun núverandi dómskala og nýtast til 

upplýsinga og gagns á áhersluatriði íslenskrar hrossaræktar.  
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2. Efni og aðferðir  

2.1. Línulegur skali 

Kynbótahross voru metin á línulegum skala samhliða hefðbundnum kynbótadómi. 

Línulegi skalinn samanstóð af 58 eiginleikum sem þykja einkenna hæfileika íslenskra 

kynbótahrossa. Eiginleikarnir voru metnir á skalanum 1 til 5 þar sem einkunnin 5 var ávalt 

best/mest og einkunnin 1 ávalt verst/minnst. Dómblaðið fyrir línulega skalann er að finna sem 

viðauka 1. Undireiginleikarnir sem metnir voru hafa verið teknir saman í töflu 6 og eru þeir 

oft á tíðum sambærilegir á milli gangtegunda. 

Tafla 6 – Undireiginleikar sem metnir voru á línulegum skala fyrir hvern eiginleika 

reiðhestskostanna. 

 Tölt Brokk Skeið Stökk Fet Vilji & 

geðslag 

Fegurð 

í reið 

Hægt 

tölt 

Hægt 

stökk 

Taktur x x x x x   x x 

Jafnvægi x x x x x   x x 

Skreflengd x x x x x   x x 

Skrokkmýkt x   x x   x x 

Framtak     x     

Yfirlína x x x x x   x x 

Svif  x x x     x 

Fjaðurmagn  x        

Fótaburður x x      x  

Rými x x x x      

Burður x x  x    x x 

Léttleiki    x   x  x 

Fas       x   

Framhugsun      x    

Samstarf      x    

Spennustig      x    

 

2.2. Gögn 

Gögnum þessa verkefnis var aflað á kynbótasýningum sumrin 2017 og 2018 á Íslandi. 

Skráning gagna var framkvæmd af starfandi kynbótadómurum á hverri sýningu fyrir sig og 

fór fram á þar til gerðu dómblaði fyrir línulegan kvarða (viðauki 1). Gögnin voru síðan færð 

handvirkt inn í Microsoft Excel 2013 og undirbúin fyrir frekari tölfræðiúrvinnslu. 

Hefðbundnir kynbótadómar þeirra hrossa sem metin voru á línulegum skala voru síðan 

fengnir frá Bændasamtökum Íslands úr gagnagrunninum WorldFeng og yfirfarnir til þess að 

leiðrétta mögulegar breytingar sem urðu í yfirlitssýningum, en línulegt mat á 
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undireiginleikum var aðeins framkvæmt í dómi en ekki á yfirlitssýningum. Kynbótadómarnir 

voru síðan færðir inn í sama Excel skjal og niðurstöður línulega matsins. 

Alls voru færðir til bókar 1.051 kynbótadómar og línulegir dómar, 633 dómar voru frá 

árinu 2017 og 419 dómar frá árinu 2018. Meðalaldur þeirra kynbótahrossa sem metin voru á 

línulegum skala var 6,10 ár±1,49. Elsta hrossið sem leitt var til dóms var 17 vetra, en það 

yngsta var 4 vetra. Um leið voru kynbótahrossin flokkuð eftir kyni og aldri, þar sem 

flokkarnir voru eins og tafla 7 sýnir. Stóðhestar töldu 303 gripi eða 28,8% úrtaksins, en 

hryssur voru 748 eða 71,2% úrtaksins. 

Tafla 7 – Aldur_Kyn flokkun hrossa í úrtaki 

Flokkur Kyn Aldur 

1 Stóðhestur 4 vetra 

2 Stóðhestur 5 vetra 

3 Stóðhestur 6 vetra 

4 Stóðhestur 7 vetra og eldri 

5 Hryssa 4 vetra 

6 Hryssa 5 vetra 

7 Hryssa 6 vetra 

8 Hryssa 7 vetra og eldri 

 

2.3. Aðferðir 

Lýsandi tölfræði fyrir gagnasafnið var unnin með undirforriti MS Excel sem heitir 

Discriptive Statistics. Forritið gaf allar helstu upplýsingar, s.s. meðaltöl, hæstu og lægstu 

gildi, fjölda mælinga og staðalfrávik gagnanna. 

Önnur tölfræðiúrvinnsla fór fram í tölfræðiforritinu JMP13 sem sótt var í gegnum 

tölvudeild Landbúnaðarháskóla Íslands. 

2.3.1. Áhrif undireiginleika á einkunnagjöf í reiðdómi 

Til að komast að því hvort undireiginleikar reiðdóms sem metnir voru á línulegum skala 

hefðu marktæk áhrif á einkunnagjöf kynbótadómsins var fervikagreiningin Standard Least 

Squares próf JMP13 forritsins notað. Öryggismörk voru sett sem p<0,05, en p-gildið segir til 

um líkurnar á því að samband breytanna sé fengið af tilviljun. Þeir eiginleikar sem stóðust 

öryggismörk höfðu marktæk áhrif á einkunnagjöf. Líkan forritsins er sem hljóðar: 

𝑦𝑖𝑗𝑛 = 𝜇 + 𝑎𝑙𝑑𝑢𝑟_𝑘𝑦𝑛𝑖 + á𝑟𝑗 + 𝛽 𝑙í𝑛𝑢𝑙𝑒𝑔𝑖𝑟 𝑒𝑖𝑔𝑖𝑛𝑙𝑒𝑖𝑘𝑎𝑟𝑘 + 𝑒𝑖𝑗𝑛 

Þar sem yijn voru einkunnir fyrir hæfileika; tölt, brokk, skeið, stökk, vilji og geðslag, fegurð í 

reið, fet, hægt tölt og hægt stökk í veldinu n (fjöldi hrossa). Meðaltal í þýði var táknað með µ. 

Líkanið leiðréttir fyrir föstum hrifum af aldur_kyn flokkun (i=1, ...8) og af sýningarárunum 
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(ár) 2017-2018 (j). β voru aðhvarfs áhrif (regression effect) í veldinu k sem voru línulegu 

eiginleikarnir 58 (sjá töflu 6). eijn voru síðan áhrif leifar (residual effect) ~ND(0,σ2e). 

2.3.2. Fylgni línulegra eiginleika innan hæfileika 

Til að reikna fylgni allra línulegra eiginleika sem metnir voru á hinum línulega kvarða var 

Multivariate próf JMP13 forritsins notað. Prófið gaf upp fylgni (e. correlations) sem og 

marktækni fylgniprófsins við öryggismörkin p<0,05. Styrkur fylgniútreikninganna var síðan 

metinn út frá skilgreiningu Wiley, Cohen og Jarvis (1998) sem gerð voru skil í undirkafla 

1.2.3. í töflu 2.  

2.3.3. Fylgni línulegra eiginleika á milli hæfileika 

Til að athuga fylgni sambærilegra undireiginleika fyrir mismunandi eiginleika reiðdóms 

var Multivariate próf JMP13 forritsins notað. Prófið gaf upp fylgni sem og marktækni 

fylgniprófsins með öryggismörkunum p<0,05. Fyrrnefnd skilgreining Wiley, Cohen og Jarvis 

(1998) var síðan notuð til að leggja mat á styrk fylgniútreikninganna. Fylgniprófin sem keyrð 

voru voru eftirfarandi: 

 Burður á brokki, tölti, hægu tölti, stökki og hægu stökki. 

 Fótaburður á brokki, tölti, hægu tölti og léttleiki á stökki, hægu stökki og fegurð í 

reið. 

 Jafnvægi á öllum gangtegundum reiðdóms. 

 Rými á brokki, tölti, stökki og skeiði. 

 Skreflengd á öllum gangtegundum reiðdóms. 

 Skrokkmýkt á feti, tölti, hægu tölti, stökki, hægu stökki og fjaðurmagn á brokki. 

 Svif á brokki, stökki, hægu stökki og skeiði. 

 Yfirlína á öllum gangtegundum reiðdóms. 
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3. Niðurstöður 

3.1. Lýsandi tölfræði 

Línulegt mat var framkvæmt á öllum eiginleikum reiðdóms, alls 9 reiðhestskostum. 

Lýsandi tölfræði var unnin fyrir alla línulega eiginleika matsins sem og niðurstöður úr hinum 

hefðbundna kynbótadómi, og er að finna í töflum 8-16. 

Tafla 8 sýnir lýsandi tölfræði fyrir niðurstöður úr línulegu mati á tölti sem og 

niðurstöður reiðdóms fyrir tölt. Fjöldi mælinga fyrir hið línulega mat dreifist frá 1023 

mælingum til 1040 mælinga. Teygni í mælingum er lítil úr reiðdómi, 5,99, en dreifist á bilið 

18,38-25,73 fyrir línulega matið, minnst fyrir rými en mest fyrir skrokkmýkt. Meðaltal allra 

eiginleika er hærra en miðgildi og því niðurstöður hægriskekktar sé litið til normaldreifingar. 

Tafla 8 – Lýsandi tölfræði fyrir tölt í reiðdómi og línulega eiginleika tölts 

Tölt 

 Fjöldi 

mælinga 

Hæsta 

gildi 

Lægsta 

gildi 

CV Meðaltal Staðalfrávik 

Reiðdómur 1051 9,5 6,5 5,99 8,272 0,496 

Taktur 1038 5 1 20,23 4,332 0,876 

Skreflengd 1040 5 1 20,91 3,583 0,749 

Yfirlína 1028 5 1 22,13 3,202 0,709 

Jafnvægi 1036 5 1 19,96 3,514 0,701 

Skrokkmýkt 1034 5 1 25,73 3,218 0,828 

Fótaburður 1038 5 1 18,93 3,800 0,719 

Rými 1025 5 1 18,38 3,560 0,654 

Burður 1023 5 1 21,92 3,167 0,694 

 

  Tafla 9 sýnir lýsandi tölfræði fyrir niðurstöður úr línulegu mati og reiðdómi á brokki. 

Fjöldi mælinga fyrir hið línulega mat dreifist á bilið 1037-1042, fæstar fyrir fótaburð en 

flestar fyrir takt, skreflengd og svif. Teygni í mælingum er lítil úr reiðdómi, 7,41, en dreifist á 

bilið 21,28-33,03, minnst fyrir fótaburð en mest fyrir jafnvægi. Meðaltöl úr línulega matinu 

falla sitt hvoru meginn við miðgildi, lægsta meðaltal fyrir svif, 2,913 en hæsta fyrir 

skreflengd, 3,466. 
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Tafla 9 – Lýsandi tölfræði fyrir brokk í reiðdómi og línulega eiginleika brokks 

Brokk 

 Fjöldi 

mælinga 

Hæsta 

gildi 

Lægsta 

gildi 

CV Meðaltal Staðalfrávik 

Reiðdómur 1051 10,0 5,5 7,41 7,958 0,589 

Taktur 1042 5 1 24,57 3,408 0,837 

Skreflengd 1042 5 1 21,93 3,466 0,760 

Yfirlína 1039 5 1 24,38 3,090 0,753 

Jafnvægi 1041 5 1 33,03 3,248 0,791 

Svif 1042 5 1 28,53 2,913 0,831 

Fjaðurmagn 1038 5 1 23,64 2,966 0,701 

Fótaburður 1037 5 1 21,28 3,475 0,740 

Rými 1039 5 1 25,35 3,056 0,775 

Burður 1039 5 1 21,97 2,965 0,652 

 

Línulegt mat á skeiði var einungis framkvæmt á þeim hrossum sem sýndu skeið, en 

310 hross hlutu 5,0 í einkunn fyrir skeið, 14 hross hlutu 5,5 fyrir skeið og 728 hross hlutu 

>5,5 í einkunn. Lýsandi tölfræði fyrir niðurstöður úr línulegu mati og reiðdóm á skeiði er að 

sjá í töflu 10. Fjöldi mælinga úr línulega matinu fellur á bilið 705-708, fæstar fyrir rými en 

flestar fyrir skreflengd. Meðaltöl úr línulega matinu falla sitt hvoru meginn við miðgildi, 

lægsta meðaltal er fyrir svif, 2,826 en hæsta fyrir skreflengd, 3,398. 

Tafla 10 – Lýsandi tölfræði fyrir skeið í reiðdómi og línulega eiginleika skeiðs 

Skeið 

 Fjöldi 

mælinga 

Hæsta 

gildi 

Lægsta 

gildi 

CV Meðaltal Staðalfrávik 

Reiðdómur 1051 10,0 5,0 20,47 6,815 1,395 

Taktur 707 5 1 30,94 3,158 0,977 

Skreflengd 708 5 1 23,21 3,398 0,789 

Yfirlína 706 5 1 27,18 2,946 0,801 

Jafnvægi 707 5 1 33,03 2,960 0,978 

Rými 705 5 1 28,17 3,244 0,914 

Svif 707 5 1 30,24 2,826 0,855 

 

Tafla 11 sýnir lýsandi tölfræði fyrir niðurstöður úr reiðdómi og línulegu mati á stökki. 

Fjöldi mælinga dreifist á breitt bil, frá 400 mælingum til 1028 mælingar. Jafnvægi á stökki 

var ekki metið sumarið 2017, heldur var því bætt inn í línulega skalann fyrir sýningarárið 

2018, sem útskýrir færri mælingar á eiginleikanum (n=400) í samanburðu við aðra eiginleika. 

Dreifni mælinga er lítil úr reiðdómi, 6,12, en dreifist á bilið 15,83-25,92 fyrir hið línulega 

mat. Meðaltal fellur í öllum tilvikum ofar en miðgildi og eru niðurstöður því eilítið hægri 

skekktar sé litið til normaldreifingar.  



20 

 

Tafla 11 – Lýsandi tölfræði fyrir stökk í reiðdómi og línulega eiginleika stökks 

Stökk 

 Fjöldi 

mælinga 

Hæsta 

gildi 

Lægsta 

gildi 

CV Meðaltal Staðalfrávik 

Reiðdómur 1051 9,5 6,5 6,12 8,054 0,493 

Taktur 1028 5 1 22,12 3,346 0,740 

Skreflengd 1023 5 1 19,03 3,577 0,681 

Yfirlína 1022 5 1 23,56 3,089 0,728 

Jafnvægi 400 5 1 15,83 3,628 0,574 

Skrokkmýkt 1022 5 1 20,58 3,122 0,643 

Léttleiki 714 5 1 22,68 3,231 0,733 

Rými 1020 5 1 21,17 3,505 0,742 

Burður 1021 5 1 24,68 3,027 0,747 

Svif 1023 5 1 25,92 3,027 0,785 

 

Tafla 12 sýnir lýsandi tölfræði fyrir niðurstöður úr línulegu mati og reiðdómi fyrir 

vilja og geðslag. Niðurstöður eru hægri skekktar, en öll meðaltöl falla yfir miðgildi. Teygni er 

mjög lítil úr reiðdómi, 5,21, en teygni úr línulegum skala er ívið meiri, 18,51-19,96. 

Eiginleikarnir framhugsun og samstarf eru hluti af fáum línulegum eiginleikum sem ekki 

nýttu alla teygni skalans, en þeir hlutu lægst einkunnina 2. 

Tafla 12 – Lýsandi tölfræði fyrir vilja og geðslag í reiðdómi og línulega eiginleika vilja og 

geðslags 

Vilji og geðslag 

 Fjöldi 

mælinga 

Hæsta 

gildi 

Lægsta 

gildi 

CV Meðaltal Staðalfrávik 

Reiðdómur 1051 10,0 6,5 5,21 8,382 0,437 

Framhugsun 999 5 2 18,51 3,631 0,672 

Spennustig 994 5 1 19,96 3,627 0,724 

Samstarf 996 5 2 19,18 3,583 0,687 

 

Lýsandi tölfræði úr línulegu mati og reiðdómi fyrir eiginleikann fegurð í reið er að sjá 

í töflu 13. Aðeins voru tveir eiginleikar metnir á línulegum skala fyrir fegurð í reið, fas og 

léttleiki. Fas hlaut 987 mælingar en léttleiki 988. Niðurstöður eru hægri skekktar en meðaltöl 

falla yfir miðgildi. Teygni er mjög lítil úr reiðdómi, 5,34 en teygni hinna línulegu eiginleika er 

21,45 fyrir fas og 22,91 fyrir léttleika.  

Tafla 13 – Lýsandi tölfræði fyrir fegurð í reið í reiðdómi og línulega eiginleika fegurðar í reið. 

Fegurð í reið 

 Fjöldi 

mælinga 

Hæsta 

gildi 

Lægsta 

gildi 

CV Meðaltal Staðalfrávik 

Reiðdómur 1051 9,5 6,5 5,34 8,187 0,441 

Fas 987 5 1 21,45 3,338 0,765 

Léttleiki 988 5 1 22,91 3,314 0,711 
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Tafla 14 sýnir lýsandi tölfræði fyrir niðurstöður línulega matsins og reiðdómi á feti. 

Fjöldi mælinga úr línulega matinu var mestur fyrir takt, skreflengd og framtak, 1038. 

Jafnvægi á feti var ekki metið sumarið 2017 heldur var því bætt inn í línulega skalann fyrir 

sýningarárið 2018, sem skýrir mun færri mælingar (n=409) í samanburði við aðrar mælingar. 

Teygni í notkun dómskalanna beggja er nokkru meiri en fyrir aðrar gangtegundir, þó er teygni 

lítil úr reiðdómi, 9,31, en mest er teygni skreflengdar, 28,25. Meðaltöl línulega matsins falla 

að mestu yfir miðgildi, að framtaki undanskyldu, 2,967, en hæsta meðaltalið er fyrir takt, 

4,171. 

Tafla 14 – Lýsandi tölfræði fyrir fet í reiðdómi og línulega eiginleika fets 

Fet 

 Fjöldi 

mælinga 

Hæsta 

gildi 

Lægsta 

gildi 

CV Meðaltal Staðalfrávik 

Reiðdómur 1051 10,0 5,0 9,31 7,670 0,714 

Taktur 1038 5 1 24,68 4,171 1,029 

Skreflengd 1038 5 1 28,25 3,042 0,860 

Yfirlína 1037 5 1 21,00 3,227 0,678 

Framtak 1038 5 1 25,78 2,967 0,765 

Jafnvægi 409 5 1 24,68 3,315 0,777 

Skrokkmýkt 1037 5 1 21,61 3,119 0,674 

 

Tafla 15 sýnir lýsandi tölfræði fyrir niðurstöður úr línulegu mati og reiðdómi fyrir 

hægt tölt. Niðurstöuðr eru hægriskekktar, en hæsta meðaltal úr línulega matinu er fyrir takt, 

4,312, en lægsta fyrir skrokkmýkt, 3,133. Teygni línulega skalans er mest fyrir skrokkmýkt, 

24,05, en minnst fyrir takt, 19,98. 

Tafla 15 – Lýsandi tölfræði fyrir hægt tölt í reiðdómi og línulega eiginleika hægs tölts 

Hægt tölt 

 Fjöldi 

mælinga 

Hæsta 

gildi 

Lægsta 

gildi 

CV Meðaltal Staðalfrávik 

Reiðdómur 1051 10,0 5,0 7,18 7,994 0,574 

Taktur 1032 5 1 19,98 4,312 0,862 

Skreflengd 1031 5 1 22,86 3,226 0,738 

Yfirlína 1030 5 1 22,13 3,236 0,716 

Jafnvægi 1031 5 1 20,22 3,439 0,695 

Skrokkmýkt 1031 5 1 24,05 3,133 0,754 

Fótaburður 1030 5 1 20,12 3,569 0,718 

Burður 1031 5 1 22,95 3,158 0,725 

 

 Lýsandi tölfræði fyrir niðurstöður úr línulegu mati og reiðdómi fyrir hægt stökk er að 

sjá í töflu 16. Fjöldi mælinga er langminnstur fyrir léttleika, 705, en aðrar mælingar falla á 
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bilið 1015-1017. Jafnvægi og skrokkmýkt eru hluti af fáum mælingum sem ekki hljóta lægstu 

einkunn, heldur fara lægst í einkunnina 2. Teygni í notkun línulega skalans er þó nokkuð 

sambærileg fyrri niðurstöðum, en er minnst fyrir jafnvægi, 17,29 en mest fyrir svif, 28,75. 

Meðaltöl falla beggja megin við miðgildi í línulega matinu, lægst er meðaltal svifs, 2,810, en 

hæst er meðaltal jafnvægis, 3,559. 

Tafla 16 – Lýsandi tölfræði fyrir hægt stökk í reiðdómi og línulega eiginleika hægs stökks 

Hægt stökk 

 Fjöldi 

mælinga 

Hæsta 

gildi 

Lægsta 

gildi 

CV Meðaltal Staðalfrávik 

Reiðdómur 1051 9,5 5,0 8,14 7,769 0,633 

Taktur 1017 5 1 24,37 3,330 0,811 

Skreflengd 1016 5 1 20,23 3,398 0,687 

Yfirlína 1015 5 1 24,22 3,079 0,746 

Jafnvægi 1016 5 2 17,29 3,559 0,615 

Skrokkmýkt 1016 5 2 21,11 3,057 0,645 

Léttleiki 705 5 1 22,56 3,096 0,698 

Burður 1015 5 1 26,08 2,930 0,764 

Svif 1016 5 1 28,75 2,810 0,808 

3.2. Áhrif línulegra eiginleika á einkunnagjöf í reiðdómi 

Áhrif hinna 58 línulegra eiginleika á einkunnagjöf í reiðdómi voru könnuð við 

marktæknimörkin p<0,05, eins og kynnt var í kafla 2.3.1. Tafla 17 sýnir áhrif línulegra 

eiginleika á hæfileika úrtaksins auk áhrifa af sýningarári og aldur_kyn flokkun sem kynnt var 

í kafla 2.2. Marktækniprófin höfðu skýringarhlutfall á bilinu r2=0,53-0,80, hæst fyrir fet en 

lægst fyrir hægt tölt. Skýringarhlutfallið segir til um hversu vel breytur marktækniprófsins 

skýra breytileikan í hæfileikaeinkunnum. 

Eins og sjá má á töflu 17 eru áhrif línulegra eiginleika að mestu marktæk eða 

hámarktæk. Marktækar breytur (p<0,05) eru 53 talsins, eða 91% línulegra eiginleika, þar af 

eru hámarktækar breytur (p<0,0001) 39 talsins, eða 67% línulegra eiginleika. Í töflunni er 

einnig að finna breytumetil (e. parameter estimates) línulegra eiginleikanna sem segja til um 

hlutfallsleg áhrif hverrar breytu á einkunnagjöf hæfileikanna. 
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Tafla 17 – Marktæk áhrif línulegra eiginleika á hæfileika, bendimetill línulegra eiginleika og 

skýringarhlutfall marktækniprófa 

 Tölt Brokk Skeið Stökk Vilji & 

geðslag 

Fegurð í 

reið 

Fet Hægt 

tölt 

Hægt 

stökk 

R2 0,65 0,77 0,7 0,62 0,56 0,61 0,8 0,53 0,66 

p – gildi 

Sýningarár 0,08 0,0078 0,0004 0,0103 0,0113 0,458 0,8942 <0,0001 0,0052 

Aldur_Kyn 0,0681 0,0683 0,2136 0,7231 0,2755 0,0043 0,4133 0,0052 0,7577 

Breytumetill (e. parameter estimates) 

Taktur 0,08*** 0,09*** 0,10** 0,02*   0,23*** 0,17*** 0,10*** 

Jafnvægi 0,05** 0,08*** 0,25*** 0,03*   0,13***  -0,02* 0,08** 

Skreflengd 0,08*** 0,09*** 0,10** 0,13***   0,28*** 0,07** 0,11*** 

Skrokkmýkt 0,15***   0,03**   0,09** 0,15*** 0,07** 

Framtak       0,18***   

Yfirlína 0,03** 0,04** 0,11** 0,02*   0,03* 0,10*** 0,06** 

Svif  0,11*** 0,17*** 0,14***     0,16*** 

Fjaðurmagn  0,07***        

Fótaburður 0,22*** 0,15***      0,19***  

Rými 0,14*** 0,25*** 0,32*** 0,10***      

Burður 0,04** 0,05***  0,15***    0,14*** 0,13*** 

Léttleiki    0,06**  0,17***   0,11*** 

Fas      0,34***    

Framhugsun     0,30***     

Samstarf     0,23***     

Spennustig     0,10***     

*Ómarktæk áhrif, p>0,05  

**Marktæk áhrif, p<0,05 

***Hámarktæk áhrif, p<0,0001 

 

3.3. Fylgni línulegra eiginleika innan hæfileika 

Fylgni var reiknuð á milli allra línulegra eiginleika fyrir hvern eiginleika 

hæfileikadóms. Niðurstöður leiddu í ljós að öll fylgni var jákvæð og þar með hagstæð. 

Jafnframt voru öll fylgniprófin marktæk við öryggismörkin p<0,05. Niðurstöðum eru gerð 

skil í töflum 18-26 hér á eftir. 

Fylgni línulegra eiginleika á tölti reiknaðist mjög veik til meðalfylgni, eins og sjá má í 

töflu 18. Veikust reiknaðist fylgnin á milli takts á tölti og skreflengdar, 0,07 en sterkust á milli 

skreflengdar og fótaburðar á tölti, 0,53. 
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Tafla 18 - Fylgni línulegra eiginleika tölts 

Tölt 

 Taktur Skreflengd Skrokkmýkt Fótaburður Rými Yfirlína Burður Jafnvægi 

Taktur  0,07 0,25 0,13 0,20 0,11 0,11 0,25 

Skreflengd 0,07  0,30 0,53 0,28 0,33 0,38 0,23 

Skrokkmýkt 0,25 0,30  0,38 0,39 0,33 0,43 0,39 

Fótaburður 0,13 0,53 0,38  0,38 0,39 0,52 0,25 

Rými 0,20 0,28 0,39 0,38  0,24 0,29 0,38 

Yfirlína 0,11 0,33 0,33 0,39 0,24  0,51 0,34 

Burður 0,11 0,38 0,43 0,52 0,29 0,51  0,41 

Jafnvægi 0,25 0,23 0,39 0,25 0,38 0,34 0,41  

Marktæk fylgni p<0,025 

 

Fylgni línulegra eiginleika á brokki reiknaðist veik til meðalfylgni eins og sjá má á 

töflu 19. Fylgniprófið reyndist hámarktækt, p<0,0001. Veikust reiknaðist fylgnin á milli 

skreflengdar og jafnvægis á brokki, 0,27, en sterkust á milli svifs og fjaðurmagns, 0,64. 

Tafla 19 – Fylgni línulegra eiginleika brokks 

Brokk 

 Taktur Skreflengd Svif Fjaðurmagn Fótaburður Rými Yfirlína Burður Jafnvægi 

Taktur  0,46 0,56 0,47 0,36 0,49 0,41 0,43 0,53 

Skreflengd 0,46  0,55 0,50 0,56 0,39 0,33 0,41 0,27 

Svif 0,56 0,55  0,64 0,42 0,42 0,39 0,46 0,34 

Fjaðurmagn 0,47 0,50 0,64  0,48 0,42 0,41 0,50 0,34 

Fótaburður 0,36 0,56 0,42 0,48  0,39 0,38 0,51 0,30 

Rými 0,49 0,39 0,42 0,42 0,39  0,34 0,39 0,48 

Yfirlína 0,41 0,33 0,39 0,41 0,38 0,34  0,50 0,39 

Burður 0,43 0,41 0,46 0,50 0,51 0,39 0,50  0,41 

Jafnvægi 0,53 0,27 0,34 0,34 0,30 0,48 0,39 0,41  

Marktæk fylgni p<0,0001 

 

Eins og sjá má í töflu 20 reiknaðist fylgni línulegra eiginleika á skeiði veik til 

meðalfylgni. Fylgniprófið reyndist hámarktækt, p<0,0001. Veikust reiknaðist fylgnin á milli 

rýmis og takts á skeiði, 0,31, en sterkust á milli svifs og takts á skeiði, 0,62. 

Tafla 20 – Fylgni línulegra eiginleika skeiðs 

Skeið 

 Taktur Skreflengd Svif Rými Yfirlína Jafnvægi 

Taktur  0,47 0,62 0,31 0,51 0,48 

Skreflengd 0,47  0,58 0,42 0,44 0,37 

Svif 0,62 0,58  0,45 0,53 0,42 

Rými 0,31 0,42 0,45  0,44 0,50 

Yfirlína 0,51 0,44 0,53 0,44  0,54 

Jafnvægi 0,48 0,37 0,42 0,50 0,54  

Marktæk fylgni p<0,0001 
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Fylgni línulegra eiginleika á stökki reiknaðist mjög veik til meðalfylgni, eins og sjá má 

í töflu 21. Fylgnin reiknaðist veikust á milli rýmis og takts á stökki, 0,08, en sterkust á milli 

burðar og léttleika, 0,57. 

Tafla 21 – Fylgni línulegra eiginleika stökks 

Stökk 

 Taktur Jafnvægi Skreflengd Svif Rými Skrokkmýkt Léttleiki Yfirlína Burður 

Taktur  0,46 0,36 0,49 0,08 0,27 0,33 0,34 0,33 

Jafnvægi 0,46  0,33 0,45 0,24 0,36 0,41 0,42 0,38 

Skreflengd 0,36 0,33  0,48 0,30 0,39 0,37 0,35 0,39 

Svif 0,49 0,45 0,48  0,20 0,43 0,46 0,44 0,47 

Rými 0,08 0,24 0,30 0,20  0,25 0,43 0,25 0,26 

Skrokkmýkt 0,27 0,36 0,39 0,43 0,25  0,47 0,44 0,46 

Léttleiki 0,33 0,41 0,37 0,46 0,43 0,47  0,42 0,57 

Yfirlína 0,34 0,42 0,35 0,44 0,25 0,44 0,42  0,53 

Burður 0,33 0,38 0,39 0,47 0,26 0,46 0,57 0,53  

Marktæk fylgni p<0,015 

 

 Línulegir eiginleikar hæfileikanna tveggja fegurð í reið og vilji og geðslag voru 

reiknaðir saman í fylgniprófi og er niðurstöðum gerð skil í töflu 22. Fylgniprófið reyndist 

hámarktækt en sterkust var fylgni á milli samstarfs og spennustigs, 0,54 og veikust á milli 

framhugsunar og spennustigs, 0,16. 

Tafla 22 – Fylgni línulegra eiginleika fegurðar í reið og vilja og geðslags 

Fegurð í reið og vilji & geðslag 

 Fas Léttleiki Framhugsun Samstarf Spennustig 

Fas  0,51 0,42 0,41 0,30 

Léttleiki 0,51  0,37 0,34 0,20 

Framhugsun 0,42 0,37  0,26 0,16 

Samstarf 0,41 0,34 0,26  0,54 

Spennustig 0,30 0,20 0,16 0,54  

Marktæk fylgni p<0,0001 

 

 Tafla 23 sýnir niðurstöður fylgniprófs á milli línulegra eiginleika fets, en fylgniprófið 

reyndist hámarktækt, p<0,0001. Fylgnin er mjög veik til meðalfylgni, veikust á milli framtaks 

og takts á feti, 0,16. Sterkasta fylgnin reiknaðist á milli takts og jafnvægis á feti, 0,55, og 

skrokkmýktar og skreflengdar á feti, 0,55. 
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Tafla 23 – Fylgni línulegra eiginleika fets 

Fet 

 Taktur Jafnvægi Skreflengd Skrokkmýkt Framtak Yfirlína 

Taktur  0,55 0,33 0,29 0,16 0,23 

Jafnvægi 0,55  0,35 0,40 0,24 0,35 

Skreflengd 0,33 0,35  0,55 0,28 0,41 

Skrokkmýkt 0,29 0,40 0,55  0,27 0,47 

Framtak 0,16 0,24 0,28 0,27  0,29 

Yfirlína 0,23 0,35 0,41 0,47 0,29  

Marktæk fylgni p<0,0001 

 

Eins og sjá má í töflu 24 reiknaðist fylgni línulegra eiginleika á hægu töltu mjög veik 

til meðalfylgni. Veikasta fylgnin reiknaðist á milli fótaburðar og takts á hægu tölti, 0,09, en 

sterkust á milli fótaburðar og burðar, 0,56. 

Tafla 24 – Fylgni línulegra eiginleika hægs tölts 

Hægt tölt 

 Taktur Skreflengd Skrokkmýkt Fótaburður Yfirlína Burður Jafnvægi 

Taktur  0,11 0,17 0,09 0,11 0,14 0,23 

Skreflengd 0,11  0,35 0,48 0,34 0,41 0,27 

Skrokkmýkt 0,17 0,35  0,40 0,34 0,43 0,36 

Fótaburður 0,09 0,48 0,40  0,41 0,56 0,30 

Yfirlína 0,11 0,34 0,34 0,41  0,51 0,41 

Burður 0,14 0,41 0,43 0,56 0,51  0,42 

Jafnvægi 0,23 0,27 0,36 0,30 0,41 0,42  

Marktæk fylgni p<0,0025 

 

Tafla 25 sýnir niðurstöður fylgniprófs línulegra eiginleika á hægu stökki, en prófið 

reyndist hámarktækt, p<0,0001. Fylgnin reiknaðist veik til meðalfylgni, veikust á milli 

skreflengdar og jafnvægis á hægu stökki, 0,25, en sterkust á milli svifs og takts, 0,59, og 

léttleika og burðar, 0,59. 

Tafla 25 – Fylgni línulegra eiginleika hægs stökks 

Hægt stökk 

 Taktur Skreflengd Svif Skrokkmýkt Léttleiki Yfirlína Burður Jafnvægi 

Taktur  0,45 0,59 0,31 0,46 0,39 0,39 0,44 

Skreflengd 0,45  0,44 0,36 0,37 0,32 0,34 0,25 

Svif 0,59 0,44  0,38 0,45 0,44 0,44 0,36 

Skrokkmýkt 0,31 0,36 0,38  0,48 0,43 0,38 0,29 

Léttleiki 0,46 0,37 0,45 0,48  0,45 0,59 0,39 

Yfirlína 0,39 0,32 0,44 0,43 0,45  0,51 0,46 

Burður 0,39 0,34 0,44 0,38 0,59 0,51  0,40 

Jafnvægi 0,44 0,25 0,36 0,29 0,39 0,46 0,40  

Marktæk fylgni p<0,0001 
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3.4. Fylgni línulegra eiginleika á milli hæfileika 

Fylgni var reiknuð fyrir þá eiginleika línulega matsins sem þóttu sambærilegir þvert á 

hefðbundinn dómskala fyrir hæfileika. Alls var fylgni reiknuð fyrir 47 breytur, eða 81% 

breytanna. Ekki var reiknuð fylgni á milli takts á gangtegundunum, enda er sá eiginleiki 

skilgreindur á mismunandi máta á milli gangtegunda. Niðurstöður fylgniprófa fylgja hér á 

eftir í töflum 26-33 auk marktækni fylgniprófanna við öryggismörkin p<0,05. Í öllum 

tilvikum reiknaðist fylgnin jákvæð og þar með hagstæð. 

Fylgni burðar reiknaðist að mestu á bilinu veik- til meðalfylgni. Í öllum tilvikum var 

fylgnin hámarktæk, p<0,0001. Mesta fylgni er að fá á milli burðar á tölti og hægu tölti, eða 

0,60, en minnsta á milli burðar á brokki og hægu stökki, eða 0,36. 

Tafla 26 – Fylgni burðar á brokki, tölti, hægu tölti, stökki og hægu stökki 

Burður 

 Brokk Tölt Hægt tölt Stökk Hægt stökk 

Brokk  0,53 0,46 0,40 0,36 

Tölt 0,53  0,60 0,43 0,38 

Hægt tölt 0,46 0,60  0,42 0,37 

Stökk 0,40 0,43 0,42  0,47 

Hægt stökk 0,36 0,38 0,37 0,47  

Marktæk fylgni p<0,0001 

 

Eiginleikarnir fótaburður og léttleiki voru reiknaðir saman í fylgniprófi sem var í 

öllum tilvikum hámarktækt, p<0,0001. Fylgnin fellur á bilinu veik- til meðalfylgni, ber þar 

helst að nefna fylgni fótaburðar á tölti og hægu tölti, eða 0,68. Minnst fylgni reiknaðist á milli 

fótaburðar á tölti og léttleika á hægu stökki, 0,29. 

Tafla 27 – Fylgni fótaburðar á brokki, tölti, hægu tölti og léttleika á stökki, hægu stökki og 

fegurð í reið 

 Fótaburður Léttleiki 

 Brokk Tölt Hægt tölt Stökk  Hægt stökk  Fegurð í 

reið  

Brokk  0,66 0,63 0,35 0,34 0,46 

Tölt 0,66  0,68 0,30 0,29 0,46 

Hægt tölt 0,63 0,68  0,36 0,33 0,45 

Stökk  0,35 0,30 0,36  0,49 0,45 

Hægt stökk  0,34 0,29 0,33 0,49  0,42 

Fegurð í reið  0,46 0,46 0,45 0,45 0,42  

Marktæk fylgni p<0,0001 

 

Jafnvægi á öllum gangtegundum var eina fylgniprófið sem reiknaðist að hluta 

ómarktækt. Af þeim fylgniútreikningum sem marktækir voru, p<0,05, féllu flestar niðurstöður 

undir mjög veika fylgni til veikrar. Minnst fylgni fékkst á milli jafnvægis á stökki og feti, 
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0,12, en mest fylgni og jafnframt sú eina sem fellur undir meðalfylgni var á milli jafnvægis á 

tölti og hægu tölti, 0,43. 

Tafla 28 – Fylgni jafnvægis á öllum gangtegundum reiðdóms 

Jafnvægi 

 Fet Brokk Tölt Hægt tölt Stökk Hægt stökk Skeið 

Fet  0,09* 0,05* 0,01* 0,12 0,18 0,09* 

Brokk 0,09*  0,28 0,25 0,22 0,16 0,20 

Tölt 0,05* 0,28  0,43 0,19 0,23 0,19 

Hægt tölt 0,01* 0,25 0,43  0,19 0,24 0,17 

Stökk 0,12 0,22 0,19 0,19  0,33 0,10 

Hægt stökk 0,18 0,17 0,23 0,24 0,33  0,03* 

Skeið 0,09* 0,20 0,19 0,17 0,10 0,03*  

Marktæk fylgni p<0,05 

*Ómarktæk fylgni p>0,05 

 

Fylgnipróf rýmis á viðeigandi gangtegundum var hámarktækt, p<0,0001, en fylgnin er 

mjög veik til veik. Minnsta fylgni rýmis er á milli brokks og stökks, 0,14, en mest fylgni 

reiknaðist á milli rýmis á brokki og tölti, 0,38. 

Tafla 29 – Fylgni rýmis á brokki, tölti, stökki og skeiði 

Rými 

 Brokk Tölt Stökk Skeid 

Brokk  0,38 0,14 0,30 

Tölt 0,38  0,17 0,33 

Stökk 0,14 0,17  0,23 

Skeið 0,30 0,33 0,23  

Marktæk fylgni p<0,0001 

 

Fylgni skreflengdar á öllum gangtegundum reyndist hámarktæk, p<0,0001. Fylgni 

skreflengdar á feti og annarra gangtegunda var veik, 0,17-0,20, en fylgni skreflengdar á milli 

annarra gangtegunda var í öllum tilvikum meðalfylgni. Fylgni skreflengdar á brokki og tölti 

sem og fylgni á tölti og hægu tölti var mest, 0,58. Að feti undanskildu var fylgni skreflengdar 

á brokki og skeiði minnst en þó enn undir flokki meðalfylgni, 0,43. 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Tafla 30 – Fylgni skreflengdar á öllum gangtegundum reiðdóms 

Skreflengd 

 Fet Brokk Tölt Hægt tölt Stökk Hægt 

stökk 

Skeið 

Fet  0,20 0,17 0,17 0,17 0,19 0,19 

Brokk 0,20  0,58 0,48 0,48 0,52 0,43 

Tölt 0,17 0,58  0,58 0,52 0,52 0,47 

Hægt tölt 0,17 0,48 0,58  0,46 0,47 0,44 

Stökk 0,17 0,48 0,52 0,46  0,57 0,45 

Hægt stökk 0,19 0,52 0,52 0,47 0,57  0,44 

Skeið 0,19 0,43 0,47 0,44 0,45 0,44  

Marktæk fylgni p<0,0001 

 

Fylgnipróf skrokkmýktar og fjaðurmagns reiknaðist veik- til meðalfylgni, en prófið 

reyndist hámarktækt, p<0,0001. Minnst fylgni reiknaðist á milli skrokkmýktar á feti og 

skrokkmýktar á hægu stökki, 0,21, en mest fylgni reiknaðist á milli skrokkmýktar á tölti og 

hægu tölti, 0,61. 

Tafla 31 – Fylgni skrokkmýktar á feti, tölti, hægu tölti, stökki, hægu stökki og fjaðurmagns á 

brokki 

Skrokkmýkt og fjaðurmagn 

 Fet Brokk Tölt Hægt tölt Stökk Hægt stökk 

Fet  0,23 0,24 0,26 0,23 0,21 

Brokk  0,23  0,28 0,28 0,30 0,30 

Tölt 0,24 0,28  0,61 0,39 0,40 

Hægt tölt 0,26 0,28 0,61  0,35 0,41 

Stökk 0,23 0,30 0,39 0,35  0,49 

Hægt stökk 0,21 0,30 0,40 0,41 0,49  

Marktæk fylgni p<0,0001 

 

Fylgni svifs á viðeigandi gangtegundum reiknaðist á nokkuð víðri spönn, frá 0,18-

0,51, sem er mjög veik- til meðalfylgni. Minnst fylgni er á milli svifs á hægu stökki og á 

skeiði, 0,18, en mest á milli svifs á stökki og hægu stökki, 0,51. 

Tafla 32 – Fylgni svifs á brokki, stökki, hægu stökki og skeiði 

Svif 

 Brokk Stökk Hægt stökk Skeið 

Brokk  0,33 0,37 0,25 

Stökk 0,33  0,51 0,19 

Hægt stökk 0,37 0,51  0,18 

Skeið 0,25 0,19 0,18  

Marktæk fylgni p<0,0001 
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Fylgnipróf yfirlínu á öllum gangtegundum reyndist marktækt, p<0,0002. Spönn 

fylgniprófsins var nokkuð víð, frá 0,14-0,61, eða mjög veik- til meðalfylgni. Minnsta fylgni 

var að fá á milli yfirlínu á hægu stökki og á skeiði, 0,14, en mesta fylgni var að fá á milli 

yfirlínu á tölti og hægu tölti, 0,61. 

Tafla 33 – Fylgni yfirlínu á öllum gangtegundum reiðdóms 

Yfirlína 

 Fet Brokk Tölt Hægt tölt Stökk Hægt stökk Skeið 

Fet  0,22 0,16 0,19 0,15 0,25 0,16 

Brokk 0,22  0,49 0,45 0,39 0,48 0,21 

Tölt 0,16 0,49  0,61 0,39 0,45 0,23 

Hægt tölt 0,19 0,45 0,61  0,36 0,41 0,22 

Stökk 0,15 0,39 0,39 0,36  0,49 0,24 

Hægt stökk 0,25 0,48 0,45 0,41 0,49  0,14 

Skeið 0,16 0,21 0,23 0,22 0,24 0,14  

Marktæk fylgni p<0,0002 
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4. Umræður 

4.1. Lýsandi tölfræði 

Breytileiki í fjölda mælinga sem framkvæmdar voru á línulega matinu er þónokkur. Í 

engum tilfellum næst fjöldi mælinga línulega matsins jafn við fjölda kynbótadóma, 1.051. 

Líklegasta skýringin er tímaleysi kynbótadómara sem framkvæmdu línulega matið samhliða 

hefðbundnum dómstörfum. Er sú ályktun í samræmi við ályktanir Duensing ofl. (2014), sem 

beinast að því að tímaleysi sé einn helsti takmarkandi þáttur notkunar á línulegum dómskölum 

í hrossarækt. Einnig mætti skýra gloppurnar í gagnasafninu af þjálfunarleysi enda reynsla af 

notkun línulega skalans aðeins tvö sýningarár, 2017 og 2018. Þó fengu starfandi 

kynbótadómarar einhverja þjálfun í notkun skalans á samræmingarnámskeiði dómara, þar sem 

kynbótahross voru dæmd á myndböndum. Eflaust hefur þjálfunar- og reynsluleysi dómara í 

notkun skalans haft áhrif á niðurstöður og því vert að halda línulegum mælingum áfram til að 

auka á áreiðanleika upplýsinganna.  

Meðaltöl hinna línulegu eiginleika falla í flestum tilvikum nokkuð nærri miðgildi 

skalans, 3. Niðurstöður eru þó eilítið hægriskekktar sé litið til normaldreifingar, (meðaltal>3), 

en þær niðurstöður eru í samræmi við dreifingu mælinga úr hinum hefðbundna reiðdómi, 

(meðaltal>7,5). Jafnframt hafa Albertsdóttir, Eriksson, Sigurdsson og Árnason (2010) ályktað 

að fjöldi hrossa sem leidd voru til kynbótadóms á árunum 1997-2007 hafi minnkað en um leið 

hafi meðaleinkunn kynbótahrossa hækkað. Þá hafi þeim hrossum fjölgað sem hlutu yfir 8,0 í 

aðaleinkunn og þeim hrossum fækkað sem hlutu undir 7,5 í aðaleinkunn. Það er því þekkt að 

hesteigendur leiða aðeins bestu hross íslenska hrossastofnsins til dóms og engin ástæða til að 

ætla að sú þróun hafi breyst á undanförnum árum. Að því gefnu er eðlilegt að niðurstöður 

þessa verkefnis séu hægriskekktar. 

Ánægjulegt er að sjá vísbendingar þess að kynbótadómurum hafi tekist á nokkuð 

ásættanlegan hátt að nýta teygni línulega skalans. Þessi góða teygni kemur nokkuð á óvart, en 

almennt er talið að þegar kynbótadómarar hafa litla reynslu af ákveðnum dómskala eigi þeir 

til að færa sig sem næst miðgildi í stað þess að nýta efstu og neðstu mörk skalans þegar við á. 

CV línulega skalans var að meðaltali 22,95% og þ.a.l. mun hærra en CV hins hefðbundna 

dómskala sem var að meðaltali 8,35% og mjög lágt. Benda niðurstöður ekki beint til þess að 

breikka ætti mögulegt einkunnabil línulega skalans, en Duensing ofl. (2014) ályktuðu að 

æskilegt einkunnabil línulegra skala væri 7-9 stig. Teygni dóma var sambærileg teygni þeirra í 

línulegu mati sem Sánchez ofl. (2013) notuðu við svipfarsmat á Andalúsíu hestum, 23%, en 

hærri en niðurstöður Gómez ofl. (á.á.), sem í flestum tilfellum reiknuðu CV undir 10%. Ber 
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þó að taka fram að bæði Sánchez ofl. (2013) og Gómez ofl. (á.á.) lögðu mat á byggingu 

hrossakynsins en ekki hæfileika líkt og þetta verkefni gerir, en einnig skal öllum samanburði á 

milli ólíkra búfjárkynja tekið með fyrirvara. Teygniniðurstöðurnar gefa þó engu að síður 

vísbendingar um það að línulegur skali geti vel gegnt lýsandi hlutverki í mælingum á svipfari 

íslenskra kynbótahrossa. Má þessa góðu teygni eflaust rekja til þess að allt voru það reyndir 

og starfandi kynbótadómarar sem framkvæmdu línulega matið, sem vanir eru að velta fyrir sér 

eiginleikum eins og t.d. skreflengd, rými, takti og fleiri eiginleikum sem koma fyrir í 

athugasemdum hefðbundins dómskala. Eflaust hafa kynbótadómararnir minnsta reynslu af því 

að velta fyrir sér eiginleikum sem lýsa líkamsbeitingu hestsins, sbr. burður og yfirlína, enda 

ekki beinar áherslur á slíkt í dómskalanum. Engu að síður var teygni burðar og yfirlínu á 

viðeigandi gangtegundum nokkuð góð, CV>20%. 

4.2. Áhrif línulegra eiginleika á einkunnagjöf í reiðdómi 

Niðurstöður þessa verkefnis leiddu í ljós að línulegir eiginleikar höfðu að mestu 

marktæk áhrif á reiðhestskosti hins hefðbundna dómskala. 91% línulegra eiginleika höfðu 

marktæk áhrif á einkunnagjöf en 67% línulegra eiginleika höfðu hámarktæk áhrif á 

einkunnagjöf. Breyturnar sýningarár og aldur_kyn flokkarnir sem kynntar voru í kafla 2.2. 

höfðu ýmist marktæk eða ómarktæk áhrif á einkunnagjöf. Breytan sýningarár hafði að mestu 

ómarktæk áhrif á reiðhestskostina, þ.e. brokk, skeið, stökk, vilja & geðslag, hægt tölt og hægt 

stökk. Aldur_kyn flokkarnir höfðu að mestu marktæk áhrif á reiðhestskostina að fegurð í reið 

og hægu tölti undanskyldum. 

Línulegu eiginleikarnir skýra að miklu leyti þann breytileika sem er í einkunnagjöf 

reiðdóms, en skýringarhlutföll féllu á bilið 0,53-0,80. Tveir reiðhestskostir hljóta 

skýringarhlutfall undir 60%, vilji og geðslag og hægt tölt, en æskilegt væri að stefna að hærra 

skýringarhlutfalli fyrir þessa tvo kosti. Helst eru það tvær ástæður sem geta skýrt lágt 

skýringarhlutfall. Annarsvegar getur það verið að óskilgreindur eiginleiki eða eiginleikar liggi 

einkunnagjöfinni til grundvallar en þeir eiginleikar sem koma fram í línulega dómskalanum. 

Hins vegar gæti þetta verið rakið til ónákvæmni í framkvæmd línulega matsins. Fyrri ástæðan 

er nokkuð ósennileg sé litið til þess hve víðtækur línulegi skalinn er og ættu línulegu 

eiginleikarnir að ná til allra þeirra þátta sem liggja einkunnagjöfinni til grundvallar. Seinni 

ástæðan er líklegri sé litið til þess reynsluleysis dómara af notkun skalans sem áður hefur 

verið gert grein fyrir. Duensing ofl. (2014) hafa bent á að það séu vel skilgreindir eiginleikar 

sem auðveldast er að meta í svipfarsmati búfjár og því væri athugavert að kanna hvort 

einhverja línulega eiginleika megi skilgreina betur svo dómurum sé hægara um að leggja mat 
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á þá. Ekki er þó hægt að útiloka aðra ástæðuna með öllu og eflaust hægt að rökstyðja 

skýringarhlutföll hvers og eins reiðhestskosts á mismunandi máta. 

Skýringarhlutfall vilja og geðslags kemur nokkuð á óvart sé litið til þess að þeir 

línulegu eiginleikar sem metnir voru fyrir eiginleikann höfðu allir hámarktæk áhrif á 

einkunnagjöf og nokkuð háa breytumetla. Því er það líklegast að inn í skalann vanti einhverja 

óþekkta breytu eða breytur sem skýra breytileika í einkunnagjöf fyrir vilja og geðslag. Sjá má 

út frá þessum niðurstöðum að framhugsun skýrir mestan breytileika vilja og geðslags, en því 

næst samstarf, þ.e. þjálni, og að lokum spennustig. 

Skýringarhlutfall hægs tölts er lægst allra marktækniprófanna. Það sem vekur fyrst 

athygli eru ómarktæk áhrif jafnvægis á hægt tölt, má þetta e.t.v. rekja til þess að hægt tölt 

krefst mikils styrks, sér í lagi búi hrossið yfir miklum fótaburði og skreflengd. Álykta má út 

frá marktækum áhrifum aldur_kyn flokkunarinnar á gangtegundina að ung hross búi jafnan 

ekki yfir þvílíkum styrk og því minni áherslur á að hrossið haldi jafnvægi á gangtegundinni 

langa spretti í einu. Þá gætu hross með mikið jafnvægi ung að aldri sýnt minni fótaburð eða 

skreflengd og þar með ekki náð úrvalseinkunnum fyrir hægt tölt, en stigunarkvarði 

kynbótadóms fyrir hægt tölt leggur mikla áherslu á gott afturfótastig, glæsta lyftu og framgrip 

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

fótaburðar á hægu tölti bendir jafnframt til mikilla áherslna á eiginleikann í núverandi 

ræktunarstarfi. Að öðru leyti eru breytumetlar línulegra eiginleika fyrir hægt tölt nokkuð 

ásættanlegir og því má ætla að lágt skýringarhlutfall megi að hluta rekja til sömu ástæðna og 

settar voru fram fyrir eiginleikann vilja og geðslag. Þó eru nokkuð ósennilegt að heil 47% 

gangtegundarinnar hægt tölt liggi enn á huldu og inn í skalann vanti allar þær breytur sem 

skýra þennan stóra óvissuþátt. Eflaust myndi meiri nákvæmni við framkvæmd matsins hafa 

jákvæð áhrif á skýringarhlutfallið. 

Almennt hafa eiginleikarnir rými og fótaburður háan breytumetil í 

marktektarprófunum. Rými skýrir jafnan mestan hluta gangtegundanna brokk og skeið, en 

skeið er einnig að miklu leyti útskýrt af jafnvægi og svifi. Fótaburður skýrir mestan hluta tölts 

sem og hægs tölts, en skýrir einnig stóran hluta brokks. Skreflengd skýrir stærstan hluta fets 

en því næst framtak. Breytan yfirlína hafði ómarktæk áhrif á einkunnagjöf fets sem kemur 

ekki á óvart sé litið til stigunarkvarðans, þar sem litlar áherslur eru á yfirlínu aðrar en þær að á 

úrvalsfeti skuli hrossið feta meðalreist (Reglugerð um uppruna og ræktun íslenska hestsins nr. 

442/2011).  

Hvað stökkgangtegundirnar tvær varðar hafa svif og burður mest að segja í 

einkunnagjöf gangtegundanna. Ómarktæk áhrif takts á einkunnagjöf á stökki kemur þó 
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verulega á óvart, sér í lagi þar sem stigunarkvarði kynbótadóms fyrir stökk segir að 

úrvalsstökk skuli einna helst vera takthreint og að stökk með óhreinum takti skuli hljóta 

einkunnina 7,0 eða lægra (Reglugerð um uppruna og ræktun íslenska hestsins nr. 442/2011). 

Þar að auki sýndu niðurstöður Úlfhildar Ídu Helgadóttur (2009) að tíðni athugasemdarinnar 

takthreint við einkunnagjöf á stökki væri 12% og meðaleinkunn stökks sem fylgdi 

athugasemdinni hljóðaði upp á 8,24. Þær niðurstöður benda því til þess að góður taktur ætti að 

vera gangtegundinni til framdráttar sem brýtur í bága við niðurstöður úr línulega matinu. 

Kemur þetta einnig á óvart þar sem breytumetill takts á öðrum gangtegundum er nokkuð 

ásættanlegur og áhrif í öllum tilfellum marktæk. Frekari athuganna er þörf til þess að skýra 

hví áherslur á takt á stökki séu í ósamræmi við aðrar niðurstöður en líklega má skýra 

niðurstöður þessa verkefnis að einhverju leyti. Fyrst og fremst er hratt stökk yfirleitt fjórtaktað 

hjá hinum íslenska hesti þó leitast sé við því að sem minnstur tími sé á milli niðurkomu 

skástæðra fóta. Því er taktur á hröðu stökki nokkuð erfiður eiginleiki í dómi. Einnig er líklegt 

að þegar hesti er gefin lág einkunn fyrir takt á stökki eru aðrir eiginleikar lágir og jafnvel 

lægri, en fylgniútreikningar sýna einmitt jákvæða fylgni takts við aðra línulega eiginleika. Ef 

til vill mætti íhuga að endurskilgreina takt á stökki og meta t.d. frekar hrynjanda á stökki. 

Hrynjanda væri e.t.v. hægt að samræma betur við eðliseiginleika íslenska hestsins á 

gangtegundinni og þ.a.l. hægt að henda betur reiður á breytileika gangtegundarinnar. 

Niðurstöður benda til þess að áhrif takts á tölti séu heldur lítil, en þó marktæk. 

Breytumetill eiginleikans er 0,08 og lægstur allra marktækra takttengdra metla. Gæti þetta 

verið skýrt af því að taktur er þröskuldseiginleiki, þ.e. hross sem fá >8,0 fyrir tölt eru í 

langflestum tilfellum hreingeng, og því séu aðrir eiginleikar að skýra einkunnagjöf sem fer 

yfir 8,0. Því væri áhugavert að kanna tíðni línulegra einkunna við tölteinkunnir sem eru hærri 

en 8,0. Jafnvel væri áhugavert að keyra slík próf fyrir alla reiðhestskostina og athuga hvort 

niðurstöður yrðu aðrar. 

Niðurstöður marktektarprófanna má nýta til nánari útfærslna á línulega 

dómkvarðanum. T.a.m. er óþarfi að hafa í skalanum breytur sem skýra ekki breytileika 

reiðhestskostanna og endurspegla þar með ekki áherslur í ræktunarmarkmiðum. Út frá þessum 

niðurstöðum mætti íhuga að taka breyturnar yfirlína á feti og jafnvægi á hægu tölti og stökki 

út úr hinum línulega skala. Forsendurnar fyrir því eru ómarktæk áhrif breytanna á 

reiðhestskostina sem og litlar áherslur í opinberum ræktunarmarkmiðum á slíka eiginleika 

(Reglugerð um uppruna og ræktun íslenska hestsins nr. 442/2011). Einföldun sem þessi gæti 

einnig leiðrétt áhrif af tímaleysi dómara, sem fengju meiri tíma til þess að meta þá eiginleika 

sem eftir standa í skalanum. Varhugavert væri þó að taka takt á stökki út úr skalanum þrátt 
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fyrir ómarktæk áhrif breytunnar á gangtegundina, vegna augljósra áherslna í 

ræktunarmarkmiðum.  

4.3. Fylgni línulegra eiginleika innan hæfileika 

Sem fyrr segir benda ómarktæk áhrif línulegra breyta til þess að litlar áherslur séu 

lagðar á þá eiginleika við dómstörf í dag. En það er ekki þar með sagt að áherslurnar gætu 

ekki breyst á komandi árum. T.a.m. stendur til að leggja ríkari áherslur á eiginleika sem 

viðkoma líkamsbeitingu kynbótahrossa, s.s. yfirlína, burður og jafnvægi, á komandi árum 

(Þorvaldur Kristjánsson, munnleg heimild, 2019). En líkt og áður var bent á væri mögulegt að 

taka breyturnar yfirlína á feti og jafnvægi á stökki og hægu tölti út úr hinum línulega skala 

vegna ómarktækra áhrifa þeirra á einkunnagjöf sem og lítilla áherslna á slíka eiginleika í 

dómskala og ræktunarmarkmiðum. Þó er það svo í íslenskri hrossarækt sem og annarri 

búfjárrækt að úrval og pörun kynbótagripa nútímans er ræktun framtíðar kynbótagripa, því er 

mikilvægt að dómskalinn sem er í notkun hverju sinni hafi ekki stuðlað að úrvali gegn nýjum 

áherslum. Fylgniútreikninga má t.d. nýta til þess að gæta að því að val fyrir einum eiginleika 

sé ekki val gegn öðrum. Upplýsingarnar eru einnig mikilvægar til að meta skilvirkni þeirra 

dómskala sem í notkun eru, en erfðaframfarir í ræktunarkerfum þar sem eru víðtæk 

ræktunarmarkmið, sbr. ræktunarmarkmið íslenska hestsins, verða hraðari ef framfarir í einum 

eiginleika stuðla að framförum í öðrum. 

Niðurstöður fylgniútreikninga leiddu í ljós að svipfarsfylgni línulegra eiginleika innan 

hvers reiðhestskosts var í öllum tilfellum jákvæð og þar með hagstæð. Fylgniprófin gáfu 

niðurstöður á bilinu 0,07-0,64, þ.e. mjög veik til meðalfylgni. Niðurstöðurnar eru afar 

ánægjulegar þar sem hagstæð fylgni dregur ekki úr hraða erfðaframfara líkt og óhagstæð 

fylgni gæti gert (Oldenbroek og van der Waiij, 2014). Fylgnin reiknaðist í flestum tilfellum 

meðalfylgni og voru allir fylgniútreikningar marktækir.  

Meðalsterk fylgni fótaburðar og burðar á viðeigandi gangtegundum er áberandi og 

benda niðurstöður til þess að eiginleikarnir séu að hluta háðir hvorum öðrum. Hestur sem 

fellir lend og stígur vel undir sig með afturfótum á því auðveldara með að ganga með háum 

fótaburði framfóta. Einnig hefur burður nokkuð sterka fylgni við léttleika, sem metinn var á 

stökki og hægu stökki, en eiginleikinn þykir nokkuð skyldur fótaburði. Benda þessar 

niðurstöður til þess að með því að auka áherslur á líkamsbeitingu kynbótahrossa í matskerfi 

ræktunarstarfsins líkt og stendur til (Þorvaldur Kristjánsson, munnleg heimild, 2019) væri 

hægt að auka hraða erfðaframfara í eftirsóttum eiginleikum á borð við fótaburð. 
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Fylgni takts á feti við aðra línulega eiginleika gangtegundarinnar er mun sterkari en 

niðurstöður Koenen ofl. (1995) bentu til við mat þeirra á ganghæfni hollenskra heitblóðshesta. 

Liggur þar beinast við að bera saman fylgniniðurstöður takts og skreflengdar á feti sem 

Koenen reiknaði -0,02 á meðan niðurstöður þessa verkefnis gefa fylgni upp á 0,33. Ber þó að 

taka samanburðinum með fyrirvara enda hrossakynin tvö afar ólík með tilliti til ganghæfni. 

Niðurstöður þessa verkefnis sýna að eiginleikinn taktur hefur almennt nokkuð sterka fylgni 

við aðra línulega eiginleika reiðhestskostanna, nema á tölti og hægu tölti, þar sem fylgnin er 

mjög veik. 

Fylgni á milli línulegra eiginleika á tölti og hægu tölti er nokkuð áþekk. Kemur það 

ekki á óvart sé litið til þess að um sömu gangtegundina er að ræða og reiðhestskostirnir tveir 

háðir hvorum öðrum í einkunnagjöf eins og fyrr hefur verið útskýrt, sjá kafla 1.2.2. Bæði 

prófin sýna veikasta fylgni á milli skreflengdar og takts, en sterkasta fylgni á milli fótaburðar 

og skreflengdar á tölti en fótaburðar og burðar á hægu tölti. 

Koenen ofl. (1995) reiknuðu svipfarsfylgni fjaðurmagns og skreflengdar á brokki upp 

á 0,78. Engar fylgniniðurstöður þessa verkefnis ná slíkum hæðum, en fylgni fjaðurmagns og 

skreflengdar á brokki íslenska hestsins er þó með sterkara móti í samanburði við aðrar 

fylgniniðurstöður þessa verkefnis. Hvað brokk varðar er sterkasta fylgni á milli svifs og 

fjaðurmagns, en svif hefur almennt nokkuð sterka fylgni við aðra línulega eiginleika 

gangtegundarinnar. 

Gunnar Reynisson (2017) reiknaði fylgni nokkurra undireiginleika skeiðs í MS-

verkefni sínu, en niðurstöður hans voru afgerandi hvað varðar fylgni takts og svifs. Reiknaði 

hann neikvæða fylgni á milli LAP (fjórtakts) við svif upp á r = -0,93. Hvað varðar niðurstöður 

línulega matsins reiknaðist fylgni takts og svifs á skeiði 0,62, en bæði prófin voru marktæk. 

Munurinn liggur eflaust í því að línulega matið er huglægt mat reyndra kynbótadómara en 

Gunnar Reynisson (2017) studdist við háhraðamyndavélar við sínar rannsóknir. Skeið er ein 

þeirra gangtegunda þar sem mestar áherslur eru á rými samkvæmt stigunarkvarða (Reglugerð 

um uppruna og ræktun íslenska hestsins nr. 442/2011) en niðurstöður úr marktækniprófum 

þessa verkefnis studdu jafnframt þær áherslur. Fylgni rýmis við aðra línulega eiginleika 

gangtegundarinnar er nokkuð ásættanleg og benda til þess að úrval fyrir rými stuðli einnig að 

erfðaframförum í öðrum eiginleikum.  

Fylgniniðurstöður fyrir stökk sýna fram á meðalsterka fylgni takts við aðra línulega 

eiginleika fyrir utan rými, 0,08. Jafnframt sýna niðurstöður meðalsterka fylgni jafnvægis við 

aðra línulega eiginleika á gangtegundinni. Kæmi það til að undanskilja takt og jafnvægi úr 

línulega skalanum vegna ómarktækra áhrifa á einkunnagjöf ætti úrval fyrir eftirstandandi 
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eiginleikum að stuðla að erfðaframförum í takti og jafnvægi. Fylgnipróf stökks og hægs 

stökks eru nokkuð áþekk, sem aftur ætti ekki að koma á óvart enda gangtegundirnar tvær 

háðar hvorri annarri í einkunnagjöf, sbr. tölt og hægt tölt. 

Mjög veik fylgni reiknaðist á milli framhugsunar og spennustigs, línulegra breyta vilja 

og geðslags. Bendir það til þess að eiginleikarnir séu vel skilgreindir og óháðir hvorum 

öðrum, sem er afar ánægjulegt enda mikilvægt að aðskilja þessa tvo eiginleika. 

4.4. Fylgni línulegra eiginleika á milli hæfileika 

Fylgni var reiknuð fyrir þá eiginleika línulega matsins sem þóttu sambærilegir þvert á 

hefðbundinn dómskala fyrir reiðhestskosti. Aðallega var fylgni reiknuð á milli gangtegunda, 

en í einu fylgniprófi var línulegur eiginleiki í fegurð í reið hafður með í útreikningum. Í öllum 

tilvikum reiknaðist fylgnin jákvæð og þar með hagstæð. Kemur það nokkuð á óvart þar sem 

fylgniútreikningar Albertsdóttur ofl. (2007) þvert á hæfileika íslenskra kynbótahrossa gáfu í 

einhverjum tilfellum neikvæða, óhagstæða fylgni. Muninn á niðurstöðum þessa tveggja 

verkefna má rekja til þess að í línulega matinu er hver reiðhestskostur brotinn upp og fylgni 

reiknuð á milli einstakra eiginleika í stað þess að reikna fylgni á milli einkunnagjafar 

reiðdóms. Gefa niðurstöður til kynna að hægt sé með öllu að komast hjá óhagstæðri fylgni 

eftirsóttra reiðhestskosta með því að styðjast við línulegan dómkvarða sem þennan. Eru þær 

niðurstöður afar ánægjulegar með tilliti til úrvals og erfðaframfara. 

Fylgni reiknaðist mjög veik til meðalfylgni á milli gangtegunda, 0,12-0,68. Meðalfylgni 

eiginleika bendir til þess að eiginleikar geti verið sambærilegir. T.a.m. ef hross er skreflangt á 

einni gangtegund eru meiri líkur á að hrossið sé skreflangt á öðrum gangtegundum eða ef 

hrossið er skrokkmjúkt á einni gangtegund er það einnig skrokkmjúkt á öðrum gangtegundum 

o.s.frv. En þar sem fylgni nær aldrei fullkomnri fylgni (r = 1;-1) benda niðurstöður til 

breytileika í eiginleikunum á milli gangtegunda. Má þetta e.t.v. rekja til ólíkra hestgerða, t.d. 

sumar hestgerðir sem halda fótaburði á öllum gangtegundum en aðrar hestgerðir sem lyfta vel 

á tölti en eru flatar á brokki o.s.frv. 

Í flestum tilfellum reiknaðist sterkasta fylgnin á milli línulegra eiginleika tölts og hægs 

tölts, r=0,43-0,68, veikust fyrir jafnvægi en sterkust fyrir fótaburð. Út frá fyrri niðurstöðum 

kemur þetta ekki á óvart en jafnframt er þetta í samræmi við niðurstöður Albertsdóttur ofl. 

(2007) sem reiknaði svipfarsfylgni tölts og hægs tölts 0,74. Jafnframt virðist fylgni línulegra 

eiginleika á tölti og brokki sterkari en á milli annarra gangtegunda og stendur fylgni tölts og 

hægs tölts stundum á sporði. Fylgni línulegra eiginleika á brokki og tölti reiknaðist á bilinu 

0,28-0,66, aftur veikust fyrir jafnvægi en sterkust fyrir fótaburð. Er þetta einnig í samræmi við 
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niðurstöður Albertsdóttur ofl. (2007) sem reiknaði svipfarsfylgni tölts og brokks 0,52. Fylgni 

línulegra eiginleika tölts og brokks er á stundum sterkari en fylgni línulegra eiginleika á 

skyldu gangtegundunum stökki og hægu stökki sem reiknaðist á bilinu 0,33-0,57, aftur 

veikust fyrir jafnvægi en sterkust fyrir skreflengd. Fylgniútreikningar Albertsdóttur ofl. 

(2007) náðu ekki til gangtegundarinnar hægt stökk.  

Fylgniprófin voru að megninu marktæk, en aðeins eitt fylgnipróf gaf að hluta 

ómarktækar niðurstöður og var það fylgni jafnvægis þvert á hæfileika. Var það helst fylgni 

jafnvægis á feti við jafnvægi á öðrum gangtegundum sem var ómarktæk, en einnig var fylgni 

jafnvægis á skeiði og hægu stökki ómarktæk. Að ómarktækum breytum undanskildum 

reiknaðist fylgni jafnvægis mjög veik til meðalfylgni, þá sterkust á milli jafnvægis á tölti og 

hægu tölti. Fylgnin gefur til kynna að eiginleikarnir séu að einhverju leyti skyldir. Virðast þær 

niðurstöður ekki háðar því að jafnvægi á hægu tölti hafði ómarktæk áhrif á einkunnagjöf á 

meðan jafnvægi á tölti hafði marktæk áhrif á einkunnagjöf. Hagstæð fylgni jafnvægis á hægu 

tölti við jafnvægi á öðrum gangtegundum bendir til þess að hægt sé að taka breytuna út úr 

línulega dómkvarðanum, eins og fyrr var lagt til, án þess að óttast að valið yrði gegn 

eiginleikanum. Fylgni jafnvægis á stökki og hægu stökki er einnig nokkuð ásættanleg, en 

aftur má íhuga að undanskilja eiginleikann jafnvægi á stökki í hinum línulega kvarða á þeim 

sömu forsendum og gert er grein fyrir með jafnvægi á hægu tölti. 

Burður er geta hests til að fella lend og færa þyngdarpunkt á afturhluta hestsins. Eins 

og bent hefur verið á benda fyrri niðurstöður til sterkrar fylgni burðar og fótaburðar, sjá t.d. 

fylgniniðurstöður fyrir tölt og brokk í kafla 3.3. Fylgni línulega eiginleikans burður var 

reiknuð fyrir viðeigandi gangtegundir; brokk, tölt, hægt tölt, stökk og hægt stökk. Fylgnin 

reiknaðist á bilinu 0,36-0,60 og var í öllum tilfellum hámarktæk, þá sterkust á milli tölts og 

hægs tölts, tölts og brokks og hægs stökks og stökks. 

Fótaburður og léttleiki þóttu áþekkir eiginleikar og voru því hafðir saman í fylgniprófi. 

Fótaburður var metinn á brokki, tölti og hægu tölti, en léttleiki var metinn á stökki, hægu 

stökki og fegurð í reið. Er þetta jafnframt eina fylgniprófið sem tók tillit til fleiri eiginleika en 

einungis gangtegunda. Niðurstöður eru nokkuð tvískiptar, en ef rýnt er í töflu 27 má sjá að 

fylgni er sterkari á milli fótaburðar/fótaburðar;léttleika/léttleika heldur en á milli 

fótaburðar/léttleika. Gefur þetta til kynna að eiginleikarnir eru að einhverju leyti skilgreindir á 

mismunandi máta enda eiginleikarnir tveir í raun aðskildir þó þeir geti á stundum verið 

svipaðir. Fylgnispönn fótaburðar á gangtegundunum þremur er 0,63-0,68, sem er með sterkari 

fylgniniðurstöðum sem fást í þessu verkefni.  
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Fylgni skreflengdar var reiknuð fyrir allar gangtegundir hæfileikadóms. Fylgni 

skreflengdar á feti við aðrar gangtegundir var mjög veik, 0,17-0,20. Koenen ofl. (1995) 

reiknaði fylgni skreflengdar á brokki og feti mun hærri en fylgniniðurstöður þessa verkefnis 

gefa. Aðrir fylgniútreikningar skreflengdar hins íslenska hests reyndust töluvert hærri. Fylgni 

skreflengdar á brokki og tölti sem og tölti og hægu tölti reyndist jöfn, en því næst stóð fylgni 

skreflengdar á stökki og hægu stökki. 

Fylgni svifs á viðeigandi gangtegundum reiknaðist á bilinu 0,18-0,51. Sterkust er fylgni 

svifs á stökki og hægu stökki. Mjög veik fylgni reiknaðist á milli svifs á skeiði og 

stökkgangtegundanna tveggja, 0,18-0,19. Þær niðurstöður koma ekki á óvart að því gefnu að 

fjórgangshestar sýna jafnan mesta tilburði með tilliti til svifs á stökki og sýna því jafnframt 

ekki skeið. 

Fylgni yfirlínu á öllum gangtegundum reiðhestskosta reiknaðist á bilinu 0,14-0,61, 

sterkust á milli tölts og hægs tölts. Mjög veik fylgni reiknaðist á milli yfirlínu fets við aðrar 

gangtegundir sem og á milli yfirlínu skeiðs við aðrar gangtegundir. Almennt stinga 

niðurstöður fyrir yfirlínu á feti nokkuð í stúf við aðrar niðustöður. Lág fylgni eiginleikans á 

milli gangtegunda ætti ekki að koma á óvart að gefnum ómarktækum áhrifum hans á 

einkunnagjöf á feti. Hins vegar eru fylgniniðustöður fyrir yfirlínu á skeiði áþekkar en yfirlína 

á skeiði hafði þó marktæk áhrif á einkunnagjöf skeiðs sem og hæstan breytumetil 

yfirlínutengdra eiginleika. 

4.5. Línulegir dómkvarðar í íslenskri hrossarækt – Framtíðarmöguleikar 

Árið 2018 hlutu 1.575 kynbótahross dóm (Þorvaldur Kristjánsson, 2018), eru það 

umtalsvert fleiri dómar en fengust úr línulega matinu 2017 og 2018. Þar sem hefðbundin 

dómstörf gengu fyrir hjá starfandi kynbótadómurum kemur mismunurinn svosem ekki á óvart. 

Komi það til að taka upp línulegt mat á svipfarsmælingum íslenskra kynbótahrossa í einhverri 

mynd verður að vera hægt að meta öll kynbótahross á línulega skalanum. Besta leiðin til þess 

að gera aukinn fjölda mælinga mögulegan er að einfalda línulega skalann eða að auka 

dómtíma hvers einstaklings (Duensing ofl., 2014). Jafnframt væri möguleiki að fjölga 

kynbótadómurum en seinni tveir möguleikarnir auka hvor um sig kostnað við 

kynbótasýningar. 

Athyglisvert væri að kanna hvaða áhrif á niðurstöður það hefði að verða við þeim tillögum 

að einföldunum á línulega skalanum sem lagðar hafa verið fram hér á undan. Fara þarf þó 

varlega í slíkar breytingar enda stendur til að gera einhverjar breytingar á áherslum 

kynbótastarfsins, t.d. hvað varðar líkamsbeitingu kynbótahrossa í dómi. Sér í lagi þarf að 



40 

 

ígrunda vel breytingar á línulega skalanum þar sem fylgniniðurstöður eru ekki afgerandi. Lagt 

er til að skilgreina og afmarka hvern línulegan eiginleika skalans til að auka nákvæmni við 

skráningu gagna. Með því móti er hægt að treysta þær upplýsingar sem hér hafa verið 

fengnar. 

Eins og erlendar rannsóknir benda á eru línulegir dómkvarðar í hrossarækt eftirtektarvert 

verkfæri til úrvals og pörunar undaneldisgripa. Aðferðin gefi skýrari mynd af svipfari 

undaneldisgripa og varpi ljósi á fyrirliggjandi erfðabreytileika stofns (Gómez ofl., á.á.; 

Sánchez ofl., 2013; Duensing ofl., 2014; Viklund og Erikson, 2017). Þær niðurstöður sem 

fengnar hafa verið í þessu verkefni benda til sambærilegs ávinnings. Tökum dæmi til 

glöggvunar. Ræktandi á fyrstu verðlauna hryssu sem hann býst til þess að leiða undir stóðhest. 

Hryssan er nokkuð hátt dæmd á hefðbundnum skala og hefur t.d. hlotið 9,0 fyrir tölt. 

Hryssueigandinn velur fyrstu verðlauna stóðhest sem sjálfur hefur hlotið 9,0 fyrir tölt. 

Samkvæmt tölum eru hrossin jafngóð á gangtegundinni en eigandinn telur að gripirnir geti 

bætt hvorn annan upp og vonast eftir betrungi. Hefðu hrossin verið metin á línulegum skala 

gæti eigandinn reitt sig á tölur í stað tilfinningar. Á línulegum skala hlaut hryssan t.d. 5 fyrir 

takt á tölti, 3 fyrir fótaburð, 3 fyrir rými og 5 fyrir skrokkmýkt. Stóðhesturinn hlaut hins vegar 

3 fyrir takt, 5 fyrir fótaburð, 5 fyrir rými og 3 fyrir skrokkmýkt. Samkvæmt niðurstöðum 

línulega matsins eru hrossin ólíkari en hefðbundni dómurinn gefur til kynna og 

hryssueigandinn getur verið viss um að stóðhesturinn hefur ekki sömu veikleika og hryssan. 

Augljóst er að með þessu er frekar hægt að vanda pörun tveggja undaneldisgripa sem hefur 

bein, jákvæð áhrif á hraða erfðaframfara. 

Ef íhuga á upptöku línulegs dómkvarða við hefðbundin dómstörf innan kynbótastarfsins 

þyrfti að kanna möguleika þess að reikna kynbótamat út frá skalanum en svo slíkt sé 

mögulegt er mikilvægt að bæta við þau gögn sem eru til staðar með áframhaldandi 

mælingum. Áhugavert væri að meta arfgengi línulega skalans og kanna hvort það sé hærra 

eða sambærilegt arfgengi hefðbundins dómskala. Albertsdóttir ofl. (2010) mátu arfgengi 

hæfileika íslenska kynbótahrossa á bilinu 0,18-0,60, lægst fyrir fet en hæst fyrir skeið. 

Erlendar rannsóknir á línulegum dómkvörðum hafa sýnt hærra arfgengi þeirra eiginleika sem 

erfitt er að meta á hefðbundnum dómskala (Duensing ofl., 2014). Slíkur ávinningur getur haft 

jákvæð áhrif á hraða erfðaframfara sem er höfuðmarkmið skipulegs kynbótastarfs í 

búfjárrækt.  
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5. Ályktanir 

Verkefni þetta tekur saman alla þá þekkingu og reynslu sem er á notkun línulegs 

dómkvarða í íslenskri hrossarækt. Niðurstöður þessa verkefnis gefa vísbendingar um þann 

ávinning sem gæti orðið af notkun slíks kvarða með tilliti til úrvals og erfðaframfara í 

stofninum. Yrði ávinningur fyrst og fremst á sviði upplýsingagjafar um hvern undaneldisgrip 

sem gæti leitt til nákvæmari parana. Fylgnipróf sem keyrð voru í þessu verkefni gáfu í öllum 

tilfellum jákvæðar, hagstæðar niðurstöður. Slíkar niðurstöður eru afar ánægjulegar með tilliti 

til hraða erfðaframfara. 

Niðurstöður sýna að starfandi kynbótadómurum hafi tekist vel til við notkun og beitingu á 

línulega skalanum. Meiri teygni einkunna er í notkun línulegs dómkvarða heldur en hins 

hefðbundna dómskala við mat á hæfileikum íslenskra kynbótahrossa. Mikilvægt er að breidd 

þess dómskala sem er í notkun sé vel nýtt svo betur sé hægt að aðgreina undaneldisgripi 

búfjárstofnsins.  

Meirihluti línulegra eiginleika liggja einkunnagjöf reiðdóms til grundvallar. Um leið 

endurspegla þessir línulegu eiginleikar ræktunarmarkmið íslenska hrossakynsins og varpa 

jafnframt ljósi á áherslur kynbótadómara þegar einkunn er ákveðin fyrir hvern reiðhestskost. 

Þeir eiginleikar sem höfðu ómarktæk áhrif á einkunnagjöf reiðdóms bentu til lítilla áherslna á 

þá í ræktunarstarfinu en ekki er hægt að útiloka að það muni breytast í nánustu framtíð. T.a.m. 

mætti leggja ríkari áherslu á skrokkmýkt og líkamsbeitingu kynbótahrossa en slík hross eru 

hvað best aðgengileg hinum almenna reiðmanni til frístunda.  
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7. Viðaukar 

Viðauki 1 – Dómblað línulegs skala 

Nafn / Uppruni / Fæð.nr.: ___________________________________________ 

  

Eiginleiki  1 2 3 4 5  Athugasemdir: 

Fet         
Taktur Taktgalli      Takthreint Skeiðborið / Brokkívaf 

Jafnvægi Óstöðugur      Stöðugur  

Skreflengd Skrefstutt      Skreflangt  

Skrokkmýkt Stirt      Mjúkt  

Framtak       Rösklegt Framtaksleysi / Flýtir sér 

Yfirlína Veik      Sterk  

Brokk         

Taktur Fjórtaktað      Takthreint  
Jafnvægi Óstöðugur      Stöðugur  

Skreflengd Skrefstutt      Skreflangt  

Svif Sviflaust      Svifmikið  

Fjaðurmagn Lítið      Mikið  

Fótaburður Lág fótlyfta      Há fótlyfta  

Rými Lítið      Mikið  

Yfirlína Veik      Sterk  

Burður Framþungur      Framhár  

Tölt         

Taktur Taktgalli      Takthreint Skeiðborið / Brokkívaf 

Jafnvægi Óstöðugur      Stöðugur  

Skreflengd Skrefstutt      Skreflangt  

Skrokkmýkt Stirt      Mjúkt  

Fótaburður Lág fótlyfta      Há fótlyfta  

Rými Lítið      Mikið  

Yfirlína Veik      Sterk  

Burður Framþungur      Framhár  

Hægt tölt 

 
        

Taktur Taktgalli      Takthreint Skeiðborið / Brokkívaf 

Jafnvægi Óstöðugur      Stöðugur  

Skreflengd Skrefstutt      Skreflangt  

Skrokkmýkt Stirt      Mjúkt  

Fótaburður Lág fótlyfta      Há fótlyfta  

Yfirlína Veik      Sterk  

Burður Framþungur      Framhár  
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Eiginleiki  1 2 3 4 5  Athugasemdir: 

Stökk         

Taktur Fjórtaktað      „Þrítakta“ T.d.: víxl, kýrstökk… 

Jafnvægi Óstöðugur      Stöðugur  

Skreflengd Skrefstutt      Skreflangt  

Svif Lítið      Mikið  

Rými Lítið      Mikið  

Skrokkmýkt Stirt      Mjúkt  

Léttleiki Lítill      Mikill  

Yfirlína Veik      Sterk  

Burður Framþungur      Framhár  

Hægt stökk         

Taktur Fjórtakta      Þrítakta  

Jafnvægi Óstöðugur      Stöðugur  

Skreflengd Skrefstutt      Skreflangt  

Svif Lítið      Mikið  

Skrokkmýkt Stirt      Mjúkt  

Léttleiki Lítill      Mikill  

Yfirlína Veik      Sterk  

Burður Framþungur      Framhár  

Skeið         

Taktur Fjórtaktað      Takthreint T.d.: Styttingur, flandur… 
Jafnvægi Óstöðugur      Stöðugur  

Skreflengd Skrefstutt      Skreflangt  

Svif Lítið      Mikið  

Rými Lítið      Mikið  

Yfirlína Veik      Sterk  

Fegurð í reið         

Fas – Útgeislun Lítið      Mikið  

Léttleiki Þungstígur      Léttstígur  

Vilji og geðslag         

Framhugsun Lítil      Mikil  

Samstarf Óþjálni, ofríki      Mikil þjálni  

Spennustig Spenna      Yfirvegun  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


