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Ágrip 

Allir stóðhestar sem koma til kynbótadóms undirgangast svokallaða eistnaskoðun þar sem 

eistun eru mæld og metinn. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á eistnastærð og kynheilbrigði 

íslenskra stóðhesta. Frjósemi stóðhesta er lykilþáttur í árangursríku ræktunarstarfi. Markmið 

þessa verkefnis er að athuga hvaða áhrif aukin skyldleikarækt hefur á eistnastærð íslenskra 

stóðhesta. Þau mál sem verða skoðuð eru lengd og breidd beggja eistna ásamt þvermálsmælingu 

(TSW) þeirra og stinnleika. Þá er athugað hvort að sýningarár, aldur hestsins og hæð á herðar 

hafi marktæk áhrif á eistnastærð stóðhesta. 

Rannsóknin fór fram á niðurstöðum eistnaskoðunar á stóðhestum sem komið hafa í dóm á 

árabilinu 2012-2017. Gögnin tóku til 1311 stóðhesta þar sem hver hestur kom aðeins einu sinni 

fyrir og miðað var við nýjustu mælingu hvers og eins. Meðal skyldleikaræktarstuðullinn var 

2,66 og meðal ætternistuðullinn (PEC5) 0,79. Meðal lengd eistnanna var 10,12 sm á hægra eista 

og 10,00 sm á vinstra eista, meðal breidd beggja eistna var 5,65 sm. Meðal TSW mældist 10,02 

sm og meðal stinnleiki 1,09. 

Við útreikninga á þéttleika ætternisgagna og skyldleikaræktarstuðlum var notast við forritið 

EVA_inbred (Sørensen o.fl., 2008). Tölfræðiforritið SAS 9.4 var notað til annara útreikninga. 

Fervikagreining var gerð til þess að kanna áhrif skyldleikaræktar á eistnastærð, leiðrétt var fyrir 

aldri, sýningarári og hæð á herðar. Aðhvarfsgreining var gerð til þess að athuga hvað 1% 

aukning í skyldleikarækt hefði á eistnamálin. Þá var aðhvarfsgreining einnig gerð til þess að 

athuga hvað 1% aukning hæðar á herðar hefði á eistnamálin. 

Skyldleikarækt hafði marktæk neikvæð áhrif á lengd vinstra eista en hafði ekki marktæk áhrif 

á aðrar eistnamælingarnar. Hæð á herðar hafði marktæk áhrif á eistnamálin þar sem að 

eistnastærðin jókst með hækkandi hæð. Sýningarár og aldur höfðu einnig marktæk áhrif á allar 

eistnamælingarnar. 

Mikilvægt er að fylgjast með áhrifum skyldleikaræktar á kynheilbrigði í íslenskum stóðhestum 

en dæmi eru um neikvæð áhrif skyldleikaræktunar á frjósemi. 

 

Lykilorð; Eistnaskoðun, stóðhestar, skyldleikarækt, TSW, frjósemi, ættarstuðull 



iv 

 

Þakkir 

Fyrst vil ég þakka leiðbeinendum mínum, Charlottu Oddsdóttur og Þorvaldi Kristjánssyni fyrir 

góða leiðsögn, veitta aðstoð, ráðleggingar og þolinmæði.  

Ég vil þakka fjölskyldu minni allri fyrir stuðning í gegnum allt námið og sérstaklega fyrir veitta 

aðstoð í formi barnapössunar við ritgerðarskrifin.  

Einnig vil ég þakka Lilju Össurardóttur fyrir yfirlestur og góð ráð varðandi uppsetningu og 

almennar ábendingar.  

Þá vil ég þakka vinkonum og fyrrum sambýlingum mínum Alexöndru og Sólveigu Örnu fyrir 

stuðning og styrk í gegnum allt námið. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka móður minni fyrir ómetanlegan stuðning og hvatningu í gegnum 

allt námið. Fyrir að vera stoð mín og stytta í þessum ritgerðarskrifum og fyrir endalausa 

barnapössun, hefði ekki getað þetta án hennar.   

  



v 

 

Efnisyfirlit 
1. Inngangur ........................................................................................................................1 

1.1. Íslenski hesturinn .................................................................................................................1 

1.2. Frjósemi ..............................................................................................................................2 

1.3. Skyldleikarækt .....................................................................................................................4 

1.3.1. Skyldleikaræktarhnignun .............................................................................................4 

1.3.2. Skyldleikarækt og sæðisgæði .......................................................................................5 

1.3.3. Skyldleikarækt og sæðisgæði hjá öðrum dýrategundum ................................................5 

1.4. Ætternisgögn .......................................................................................................................6 

1.5. Pungurinn ............................................................................................................................6 

1.6. Eistun ..................................................................................................................................7 

1.6.1. Eistnagallar ................................................................................................................ 10 

1.7. Eistnaskoðun og eistnamælingar ........................................................................................ 12 

1.7.1. Íslenskar rannsóknir á eistnastærð .............................................................................. 14 

1.7.2. Framkvæmd mælinga ................................................................................................. 15 

2. Efni og aðferðir ............................................................................................................. 17 
2.1. Skyldleikaræktarstuðull ..................................................................................................... 17 

2.2. Þéttleiki ætternisgagna ....................................................................................................... 17 

2.3. Efniviður ........................................................................................................................... 17 

2.4. Tölfræðigreining ................................................................................................................ 18 

3. Niðurstöður ................................................................................................................... 18 
3.1. Yfirlit ................................................................................................................................ 18 

3.2. Meðal eistnastærð íslenskra stóðhesta ................................................................................ 19 

3.3. Meðal eistnastærð eftir árum .............................................................................................. 20 

3.4. Meðal eistnastærð eftir aldri stóðhesta ............................................................................... 20 

3.5. Áhrif hæðar á herðar á eistnastærð ..................................................................................... 21 

3.6. Áhrif skyldleikaræktar á eistnastærð .................................................................................. 21 

4. Umræður ....................................................................................................................... 25 

5. Ályktanir ....................................................................................................................... 29 
6. Heimildaskrá ................................................................................................................. 30 

7. Myndaskrá .................................................................................................................... 34 
8. Töfluskrá ....................................................................................................................... 34 

9. Viðaukar ....................................................................................................................... 35 



1 

 

1. Inngangur 

Íslenski hesturinn þjónar margskonar hlutverkum hér á landi og hefur hann bæði bein og óbein 

áhrif á íslenskt efnahagslíf. Hann er notaður í búskap, starfstengda hestamennsku, 

ferðamennsku og sem áhugamál fjölda fólks. Eftirsóknarvert er að rækta og framleiða góðan 

hest (Elsa Albertsdóttir, 2011). Hestastofninn á Íslandi er lokaður erfðahópur sökum þess að 

óleyfilegt er að flytja hross inn til landsins. Skyldleikarækt er óhjákvæmileg í einangruðum 

stofni (Kjöllerström, Gama og Oom, 2015) og því er vert að skoða hvaða áhrif skyldleikaræktin 

hefur á ýmsa þætti sem við kemur íslenska hestinum. 

Stærð eistna er vísbending um magn sæðis sem þau geta myndað og þar með frjósemi hestsins. 

Þekkt er að eistu nái ekki ákjósanlegri stærð og eru margar ástæður fyrir því. Eistu íslenskra 

stóðhesta eru mæld og metinn kerfisbundið á kynbótasýningum. Nauðsynlegt er að greina 

niðurstöður þessara mælinga til þess að afla upplýsinga og þekkingar um frjósemi íslenska 

hestsins. Áður hefur verið gerð rannsókn á eistnastærð íslenskra stóðhesta sem var byggð á 

minni efniviði.  

Markmið þessa verkefnis er að rannsaka áhrif skyldleikaræktar á eistnastærð íslenskra stóðhesta 

en einnig verða skoðuð áhrif hæðar á herðar, aldurs og sýningarárs á eistnastærðina.   

 

1.1.  Íslenski hesturinn  

Vinsældir íslenska hestsins hérlendis leyna sér ekki en talið er að um 67.000 hestar séu á Íslandi 

(Matvælastofnun, 2017). Íslenski hesturinn er ýmist notaður til almennra útreiða, í keppni, 

sýningar og til sölu. Íslenski hesturinn býr yfir þeirri sérstöðu að hafa 5 gangtegundir sem heita 

fet, brokk, tölt, stökk og skeið. Gróflega má skipta íslenska hestinum í 3 flokka eftir arfgerð 

hans. Alhliðahross kallast hestar sem hafa allar 5 gangtegundirnar og eru þeir arfhreinir (AA) 

um skeiðgenið. Skeiðgenið uppgötvaðist árið 2012 en hægt er að arfgerðargreina hross og 

athuga hvort þau hafi þetta eftirsótta gen (Andersson, L.S. o.fl., 2012). Þetta er mikil bylting 

fyrir ræktendur sem geta þá valið undaneldisgripina með tilliti til þess. Klárhross kallast hross 

sem að hafa 4 gangtegundir, þ.e. fet, brokk, tölt og stökk, þessi hópur getur annaðhvort verið 

arfblendin (CA) um skeiðgenið eða arfhreinn (AA). Þá eru það hross sem eru án skeiðgensins 

(CC), hross með þessa arfgerð geta orðið hreinir klárhestar sem hafa þrjár gangtegundir, fet, 

brokk og stökk. Þá geta þau einnig talist klárhross, en þessi hross eiga oft erfitt að ná valdi á 

tölti og sum ná aldrei góðum tökum á því  (T. Kristjansson o.fl., 2014).  
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Æskilegt er að ræktendur styðjist við ræktunarmarkmið íslenska hestsins til þess að rækta hinn 

eftirsótta íslenska gæðing en þau kveða meðal annars á um að rækta hraustan íslenskan hest 

sem er heilbrigður, frjósamur og endingargóður (Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, e.d.a).  

Kynbótastarf er mikilvægt til þess að viðhalda og betrumbæta íslenska hrossastofninn en það 

byggist að stórum hluta á einstaklingsdómum sem hross gangast undir á kynbótasýningum 

(Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, e.d.b). Ræktendum ber ekki skylda til þess að mæta með 

hross sín til kynbótadóms heldur er það valfrjálst. Ræktendur geta bæði komið með hryssur og 

hesta, hvort sem um er að ræða stóðhesta eða geldinga til dóms. Þó er mun algengara að 

stóðhestar séu sýndir heldur en geldingar. Kynbótadómur fer þannig fram að hross mæta fyrst 

til mælinga hjá mælingamanni, þar næst til sköpulagsdóms þar sem þeim er stillt upp fyrir 

framan dómara og síðan til hæfileikadóms þar sem hrossinu er riðið 10 ferðir eftir braut og 

gangtegundir hestsins sýndar. Upplýsingar um vægi dóma og hvaða þættir eru metnir má finna 

í viðauka I. 

Allir stóðhestar sem mæta til dóms undirgangast svokallaða eistnaskoðun þar sem eistun eru 

mæld, þéttleiki þeirra er metinn og gallar skráðir (Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins , e.d.c; 

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, e.d.d). Þessar mælingar hófust árið 2006 (Guðlaugur V. 

Antonsson, 2007), en tilgangur þeirra er að fylgjast með eistnastærð og heilbrigði eistna hjá 

íslenskum stóðhestum (Elísabeth Jansen og Sigríður Björnsdóttir, 2003). Vefsíðan 

WorldFengur er upprunaættbók íslenska hestsins en þar er meðal annars að finna 

grunnskráningu hestsins ásamt gögnum um kynbótamat, DNA, ætterni, dóma, skrokkmælingar 

og eistnamælingar (fyrir stóðhesta) séu þær til staðar. Umfangsmikil gögn eistnamælinga frá 

kynbótasýningum seinustu ára liggja fyrir og mikilvægt er að vinna úr þeim til skýrsluhalds í 

hrossarækt þar sem skýrsluhald er annar meginþáttur kynbótastarfs (Ráðgjafarmiðstöð 

landbúnaðarins, e.d.b). Með tölulegum gögnum er hægt að kortleggja frjósemi íslenska hestsins 

og bera kennsl á möguleg vandamál.  

 

1.2.  Frjósemi 

Hestar eru ræktaðir til þess að ná fram ákveðnum eiginleikum sem taldir eru ákjósanlegir. Á ári 

hverju fæðast hestfolöld og taka ræktendur þeirra ákvörðun um hvort þeir vilji halda þeim 

gröðum eða hvort eigi að gelda þá. Þessa ákvörðun byggja ræktendur oftar en ekki á því hvort 

eiginleikar sem þeir telja ákjósanlega séu til staðar í hestfolaldinu og hvort þeir telji æskilegt að 
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rækta áfram eiginleikana sem eru til staðar. Forsendan fyrir því að síðar sé hægt sé að rækta 

undan hestfolaldinu er frjósemi.  

Talið er að besta aðferðin til þess að meta frjósemi stóðhesta sé skoðun á æxlunarfærum og 

rannsókn á sæði þeirra. Stærð eistna er talin vera gagnleg mælistærð þar sem jákvætt samhengi 

er á milli sæðisframleiðslu og eistnastærðar. Þéttleiki eistnanna gefur vísbendingu um virkni 

eistnanna en talið er að ef eistun vantar stinnleika, eru of stíf eða misþétt gæti það bent til 

ófullnægjandi sæðisframleiðslu. Lagt er mat á sæðisframleiðslu stóðhesta með því að skoða 

sæðið í smásjá og áætla hlutfall eðlilega hreyfanlegra sæðisfrumna í sæðinu þar sem jákvætt 

samhengi er á milli hreyfanleika sæðisfrumanna og frjósemi (Parlevliet, 1999).  

Fyljunarhlutfall stóðhesta er ekki áreiðanlegur mælikvarði á frjósemi þeirra. Blanchard o.fl., 

(2010) gerðu rannsókn á Thoroughbred stóðhestum sem sýndi fram á að í einungis þriðjungi 

tilfella þegar hryssa festi ekki fang, var hægt að rekja það til stóðhestsins. Fjölmargir þættir hafi 

áhrif á fyljunarhlutfall stóðhesta. Erfitt getur reynst að stjórna flestum þessara þátta. Sem dæmi 

hafa erfðafræðilegir þættir áhrif á frjósemi hestsins ásamt sæðisgæðum, aldri hans, árstíð og 

frjósemi hryssunnar sem haldið er undir stóðhestinn. Hins vegar er hægt er að hafa áhrif á þætti 

líkt og fjölda hryssa sem haldið er undir stóðhestinn, hversu oft á dag hryssum er haldið við 

hestinn, hvort notast sé við sæðingar eða hvort hryssu sé haldið í folaldsgangmáli. Allt hefur 

þetta mismikil áhrif á fyljunarhlutfallið enda sýndi rannsókn Blanchard o.fl. (2006) fram á að 

hryssa sé 1,5 sinnum líklegri til þess að fyljast sé hún sædd. Þá er ólíklegra að hryssan verði 

fylfull sé henni haldið á folaldsgangmálinu en talið er að það sé vegna þess að legið sé ekki 

tilbúið til þess að hefja nýja meðgöngu svona stuttu eftir köstun. Þá skiptir aldur og frjósemi 

hryssunnar einnig gríðarlega miklu máli þegar kemur að fyljunarhlutfalli stóðhestsins 

(Blanchard o.fl., 2010). Morel og Gunnarsson (2000) gerðu rannsókn á fyljunarhlutfalli 

íslenskra stóðhesta árið 2000. Tímabilið maí-september var skoðað og því skipt upp í 3 hluta; 

1 hlutinn var hestunum haldið á húsi en í hluta 2 og 3 voru þeir í girðingu. Í heildina voru þetta 

27 stóðhestar og 1590 hryssur, fyljunarhlutfall stóðhestana mældist að meðaltali 67,7%. Aldur 

hryssunnar, þjálfunarstig hestsins og hvort hestinum var haldið á húsmáli eða í girðingu höfðu 

marktæk áhrif á niðurstöðuna (Morel og Gunnarsson, 2000). Kynhvöt er nauðsynleg til þess að 

hesturinn hafi áhuga á að sinna hryssunum og hefur því áhrif á frjósemi en í þessari rannsókn 

kom einnig fram vísbending um að kynhvöt hesta gæti verið arfgeng þar sem þrír hestar undan 

sama stóðhestinum sinntu geldum hryssum betur en mjólkandi hryssum (Morel og Gunnarsson, 

2000). 
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1.3.  Skyldleikarækt 

Skyldleikarækt er pörun einstaklinga sem eiga einn eða fleiri sameiginlega forfeður. 

Skyldleikarækt er yfirleitt lýst með skyldleikaræktarstuðli (F) en hann er mælieining á hve 

líklegt sé að erfðavísar í sama erfðavísasæti komi frá sama forföður. Skyldleikarækt minnkar 

arfblendni innan stofnsins og eykur tíðni arfhreinna erfðavísasæta (Kjöllerström o.fl., 2015; 

Falconer og Mackay, 1996). Með aukinni tíðni arfhreinna genasæta aukast líkurnar á 

neikvæðum áhrifum víkjandi meingena en áhrif þeirra koma einungis fram ef þau eru í arfhreinu 

ástandi (Falconer og Mackay, 1996).  

Skyldleikaræktarstuðull einstaklings x er fundinn á eftirfarandi hátt;  

𝐹𝑥 = ∑(
1

2
)
𝑛

(1 + 𝐹𝐴) 

Þar sem n stendur fyrir fjölda kynslóða frá föður og móður til sameiginlegs forföður.   

Skyldleikaræktarstuðull hrossa er byggður á ætternisupplýsingum (Sairanen, Nivola, Katila, 

Virtala og Ojala, 2009). Með skyldleikarækt eykst tíðni arfhreinna samsæta og getur þannig 

orðið til þess að skaðlegir erfðavísar koma í ljós. Þá er skyldleikarækt óhjákvæmileg í 

einangruðum stofni (Kjöllerström o.fl., 2015).  

Margir þættir spila inn í frjósemi hesta. Erfitt getur því verið að greina hvaða undirliggjandi 

þættir eru beintengdir við hestinn sjálfan. Rannsóknir áætla að arfgengi frjósemi hjá hrossum 

sé vel undir 10% sem er svipað arfgengi og í ýmsum öðrum tegundum (Sairanen o.fl., 2009). 

Þá sýndu rannsóknir á nautgripum fram á að hægt væri að bæta frjósemi með valbundinni 

ræktun þrátt fyrir lágt arfgengi. Það ætti því að vera hægt að ná fram svipuðum árangri hjá 

hrossum (Sairanen o.fl., 2009).  

 

1.3.1. Skyldleikaræktarhnignun 

Skyldleikaræktarhnignun kallast það þegar skyldleikarækt er farin að hafa áhrif á þá eiginleika 

sem snúa að lífsþrótti líkt og frjósemi, lífslíkum, líkamsbyggingu, vexti og þunga einstaklinga 

(Kjöllerström o.fl., 2015). Jafnvel þótt flestar vísbendingar um áhrif skyldleikaræktunar á 

lífsþrótt hesta snúi að lifun ungviðis, geta skyldleikaræktaðir einstaklingar sem ná 

fullorðinsaldri einnig borið merki skyldleikaræktunarhnignunar. Þetta kemur meðal annars 

fram sem neikvæð áhrif á vaxtarhraða, frjósemi þeirra og vanhæfni til þess að æxlast 
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(Kjöllerström o.fl., 2015). Það getur því verið misjafnt á milli hrossakynja á hvaða hátt áhrif 

skyldleikaræktunar koma fram (Sairanen o.fl., 2009). 

Rannsókn var gerð á Sorraia hestakyninu með það markmið að reyna að varpa ljósi á hvaða 

áhrif skyldleikaræktin hefði á stofninn. Skyldleikaræktarstuðull innan stofnsins var að meðaltali 

0,38. Rannsóknin gaf til kynna að skyldleikarækt hafði neikvæð áhrif á frjósemi í Sorraia 

hryssum en áhrif skyldleikaræktunarhnignunar á þennan eiginleika er mikið áhyggjuefni 

(Kjöllerström o.fl., 2015).  

 

1.3.2. Skyldleikarækt og sæðisgæði 

Eldik o.fl. (2006) gerðu rannsókn á áhrifum skyldleikaræktar á gæði sæðis. Rannsóknin var 

gerð á 285 stóðhestum af Hjaltlandseyjakyni. Lagt var mat á gæði sæðisins með því að flokka 

sæðisfrumurnar eftir því hvort þær væru lifandi eða dauðar og hvort að höfuð, hjálmur, miðhluti 

eða hali sæðisfrumunnar væru eðlileg eða afbrigðileg. Þá var fjöldi eðlilega hreyfanlegra 

sæðisfrumna við hvert sáðlát reiknað. Að jafnaði gaf niðurstaðan til kynna að stóðhestar með 

háan skyldleikaræktarstuðul framleiddu lakara sæði. Áhrif skyldleikaræktunar á sæðisgæðin fór 

að hafa marktæk áhrif við skyldleikastuðulinn 0,02-0,05 (2-5%). Hlutfall lifandi eðlilegra 

sæðisfrumna fór úr 47,6% hjá stóðhestum með skyldleikaræktarstuðulinn 0-0,01 niður í 32,6% 

hjá stóðhestum með stuðulinn >0,12. Talið er að arfgengir þættir gætu haft áhrif á gæði sæðis 

hjá stóðhestum og er því mikilvægt að líta til þess þegar stóðhestar eru valdir en hægt er að 

bæta gæði sæðisins hjá stóðhestum með úrvali (Parlevliet, 1999).  

 

1.3.3. Skyldleikarækt og sæðisgæði hjá öðrum dýrategundum 

Rannsókn var gerð á áhrifum skyldleikaræktunar á sæðisgæði hjá gasellum. Samanburður var 

gerður á 11 karldýrum með meðal skyldleikaræktarstuðul upp á 13,8% sem spannaði frá 6,2-

22,6%. Skyldleikaræktarstuðullinn hafði meðal annars marktæk neikvæð áhrif á sæðismagn, 

fjölda hreyfanlegra sæðisfrumna, fjölda eðlilegra sæðisfrumna og fjölda sæðisfrumna með 

eðlilegan hjálm. Einnig hafði hún neikvæð áhrif á lengd miðhluta sæðisfrumnanna. Jákvæð 

áhrif skyldleikaræktarinnar voru á hlutfall sæðisfrumna með óeðlilegan hjálm. Hlutfall 

eðlilegra, hreyfanlegra sæðisfrumna skiptir mestu máli þegar horft er til frjósemi karldýra. Þetta 

er vegna þess að aðeins þær sæðisfrumur sem eru hreyfanlegar komast að egginu og vegna þess 

að sæðisfrumur sem eru vitlaust skapaðar og hafa minnkaða hreyfigetu komast ekki fram hjá 
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hinum ýmsu vegatálmum í æxlunarfærum hryssunnar (Roland, Cassinello, Abaigar og 

Gomendio, 1998). 

Einnig var gerð rannsókn á karlkyns kanínum sem sýndi fram á að fylgni sé á milli 

skyldleikaræktar og hlutfalls óeðlilegra sæðisfrumna (Gage o.fl., 2006).   

 

1.4.  Ætternisgögn 

Eins og áður hefur fram komið er skyldleikarækt m.a. metin út frá skyldleikaræktarstuðli sem 

byggir á ætternisupplýsingum grips, því er mikilvægt að hafa ítarleg gögn um ætterni gripa. 

Jafnframt hefur verið sýnt fram á að með auknum þéttleika ætternisgagna verður 

skyldleikaræktarstuðullinn hærri. Til þess að meta þéttleika ætternisgagnanna er reiknaður 

ættarstuðull fyrir hvern grip. Ættarstuðull eða PEC-stuðull (Pedigree completeness) er 

reiknaður með því að meta hlutfall þekktra forfeðra í hverri kynslóð eftir aðferðum MacCluer 

o.fl. (1984). Báðir foreldrar gripsins þurfa að vera þekktir og að minnsta kosti einn einstaklingur 

í næsta lið, en það gefur ættarstuðul upp á 0,24 sem er lágmarks ættarstuðull til þess að hægt sé 

að ná utan um hugsanlega skyldleikarækt. Ef annar eða báðir foreldrar gripsins eru óþekktir 

verður PEC-stuðullinn núll óháð því hversu ítarlega ætternisgögn eru til um hitt foreldrið (Birna 

Kristín Baldursdóttir, Þorvaldur Kristjánsson og Jón Hallsteinn Hallson, 2008). Því eru 

nákvæmar ætternisskráningar undirstöðuatriði í allri búfjárrækt.  

 

1.5.  Pungurinn 

Pungur stóðhesta hangir í nárastæði þeirra. Hann myndar tvískiptan poka sem rúmar og 

varðveitir eistun, eistnalyppurnar, eistnakólfinn og cremaster vöðvann. Eistun eru staðsett í 

pungnum sem sér til þess að hitastig þeirra haldist nokkrum gráðum lægri en kjarnhiti líkamans 

svo að eðlileg sæðismyndun geti átt sér stað. Yfirborðshiti pungsins er í kringum 33°C á meðan 

eistun sjálf eru á bilinu 30.5° - 32.5°C (Samper, 2009). 

Pungurinn samanstendur af fjórum lögum; húð, fleginshjúp (tunica dartos), vöðvafelli eistna 

(spermatic fascia) og lífhimnu (parietal vaginal tunic). Húðin á pungnum er þunn, yfirleitt 

hárlaus og þakin mörgum svita- og fitukirtlum sem hjálpa til við hitatemprunina (Samper, 

2009). Fleginshjúpurinn loðir við húðina og samanstendur af sléttum vöðvum og bandvef í 

bland og deilir pungnum í tvennt. Fleginshjúpurinn getur bæði dregist saman og slakað sem 

gerir það að verkum að hann getur breytt lögun og stærð pungsins og aðstoðar þannig einnig 
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við hitatemprun. Heilbrigður pungur ætti því að hanga í nárastæði hestsins, vera kúlulaga og 

samhverfur. Eðlilegt er að annað eistað sé eilítið framar en hitt. Ekki ættu að sjást nein ummerki 

um áverka eða meiðsl á pungnum. Við þreifingu ætti húð pungsins að vera þunn og þjál og 

renna auðveldlega yfir eistun og eistnalyppurnar sem fyrir innan eru (Samper, 2009). 

 

Mynd 1 Hér sést hvernig pungurinn hangir niður úr nárasvæði stóðhesta, 4 vetra hestur, mynd úr einkasafni 

 

1.6.  Eistun  

Eistun skulu vera tvö, sporöskjulaga næstum jöfn að stærð, staðsett lárétt inn í pungnum með 

eistnalyppurnar staðsettar baklægt á eistunum. Til þess að athuga hvort að eistun séu rétt staðsett 

innan pungsins er hægt að þreifa eftir staðsetningu eistnalyppanna (Samper, 2009). 

Bandvefjarstýri (gubernaculum) er fest við lífhimnuna í pungnum og eistnalyppuna sjálfa og 

verður hlutfallslega styttra þegar dýrið vex og togar þannig eistun niður í pungstæðið (Reece, 

2009). Haus eistnalyppunnar er fastur við enda eistans og við þreifingu finnst hann sem 5-19 

mm trefjakenndur hnúður. 
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Í folöldum er eistnalyppan hlutfallslega stór og er stundum ruglast á henni og sjálfu eistanu í 

pungnum (Samper, 2009). 

Uppbygging eistnanna; yst eru þau þakin tunica vaginalis, framhaldi af lífhimnunni sem kemur 

af því að eistun taka hana með niður í punginn, næst er hvíthjúpur (tunica albugiönea). Þar fyrir 

innan er sjálfur eistnavefurinn (starfsvefurinn). Bandvefshimnur skipta eistnavefnum upp í 

geira og í hverjum geira eru sáðpíplur í hlykkjum (Reece, 2009). Stinnleika eistnanna er þannig 

lýst að þau ættu að vera stinn/þétt, en eftirgefanleg við þreifingu. Ef eistun eru of lin eða of 

stinn gæti það verið vegna æxlismyndunar, áverka eða eistnahrörnunar/rýrnunar (Samper, 

2009). 

Myndun sáðfrumnanna fer fram í sáðpíplunum og eru þær síðan fluttar með eistaneti yfir í 

eistnalyppurnar þar sem þær þroskast (Reece, 2009). 

Í sáðpíplunum eru tvennskonar starfsfrumur, það eru kímfrumurnar sem framleiða 

sæðisfrumurnar og svo eru það fóstrufrumurnar sem næra og styðja sæðisfrumurnar á öllum 

þroskastigum þeirra.  Þær eru staðsettar yst í sáðpíplunum og teygja sig síðan inn að miðju 

þeirra. Fóstrufrumurnar tengjast þétt sín á milli og mynda blóðþröskuld eistnanna sem er 

þröskuldur á milli eistnavefsins og blóðrásarinnar. Með þessari aðferð ná þær að stjórna 

uppvaxtarumhverfi sáðfrumnanna og stuðla að því að uppvaxtarskilyrði þeirra séu eins og best 

sé á kosið. Fóstrufrumurnar sjá einnig til þess að sæðisfrumurnar komist ekki út í umliggjandi 

stoðvef og skipta sáðpíplunum upp í tvö hólf, grunnhólf og holrýmishólf. Grunnhólfið myndar 

pláss fyrir kímfrumurnar og í holrýmishólfinu skipta þær sér og mynda sæðisfrumur (Reece, 

2009).  

Eistnalyppunni er skipt í þrjá hluta, haus, bol og hala. Vökvi og sæðisfrumur koma frá 

eistnanetinu yfir í haus eistnalyppunnar. Mikill hluti vökvans er svo fjarlægður með frásogi. 

Hægt er að segja að eistnalyppan sé sáðfrumugeymsla fyrir eistun en sæðisfrumurnar þroskast, 

öðlast hreyfanleika og verða frjóar á meðan geymslunni stendur (Reece, 2009). 

Sáðrásin kemur í beinu framhaldi af eistnalyppunni. Hún tengist þvagrásinni nærri 

þvagblöðrunni en á mótum sáðrásar og þvagrásar er sáðrásarbiða. Aukakynkirlar framleiða 

sáðvökva sem blandast við sáðfrumuþykkni sem kemur frá eistnalyppunum í þvagrásinni 

(Reece, 2009).  
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Sáðfrumuþroska er skipt í tvö þrep; kynfrumumyndun og sáðfrumumyndun en þar sem 

sáðfrumuþroski er viðkvæmt, flókið og krefjandi ferli er aukin hætta á að 

skyldleikaræktarhnignun hafi áhrif á það ferli (Gage o.fl., 2006). 

Ólíkt eggjastokkunum innihalda eistun ekki fyrir fram ákveðinn fjölda af kynfrumum. Eistun 

nota svokallaðar sáðfrumubylgjur til þess að tryggja að stöðugt framboð sé af sáðfrumum. Með 

reglulegu millibili verða til nýjar bylgjur sáðfrumna sem þýðir að í hverri sáðpíplu eru 

mismunandi þroskastig sáðfrumumyndunar í gangi (Reece, 2009).  

Hjá stóðhestum myndast ný bylgja sáðfrumna á 12,2 daga fresti en þroskun sáðfrumnanna tekur 

um það bil 57 daga. Þroskun sáðfrumnanna er viðkvæmt ferli því margir þættir geta haft áhrif 

á það. Dæmi um skaðleg áhrif á þetta ferli er t.d. öfgakenndar sveiflur í hitastigi (veðráttu, bæði 

heitt og kalt), en talið er að eftir slíka röskun taki það eistun um 60 daga að ná bata. Þá hafa 

aðrir þættir líkt og sótthiti, ýmsar sýkingar og bólgur í eða við eistun einnig áhrif á hitastjórnun 

eistnanna sem veldur því að þau skilyrði sem þarf við þroskun sáðfrumna brenglast (Johnson, 

Blanchard, Varner og Scrutchfield, 1997).  

Óháð því hvað veldur raskinu, virðast eistun bregðast við á svipaðan hátt. Viðbrögðin eru meðal 

annars þannig að kímfrumum og fóstrufrumum fækkar en þær eru nauðsynlegar til 

sæðisframleiðslu. Eistun hafa einstaka hæfni til þess að ná fullkomnum bata eftir rask. Hins 

vegar ef áhrifin eru varanleg þá er talað um svokallaða eistnahrörnun (Johnson o.fl., 1997) sem 

fjallað verður nánar um í kafla 1.6.1. 

Fóstrufrumur og innkirtlafrumur eistna eru ábyrgar fyrir hormónastarfsemi innan eistans. 

Innkirtlafrumur eistans eru örvaðar af gulbúsörvandi hormóni (luteinizing hormone, LH) frá 

undirstúkunni til þess að framleiða testósterón. Ef lítið er af testósteróni veldur það því að LH 

eykst og aukningin verður til þess að innkirtlafrumurnar framleiða meira af testósteróni og 

þannig kemst aftur jafnvægi á framleiðsluna. Testósterón er mikilvægt þar sem það örvar 

þroskun sáðfrumna og stuðlar að eðlilegri mökunarhegðun. Eggbúsörvandi hormón (Follicle 

stimulating hormone, FSH) hvetur fóstrufrumurnar til þess að mynda prótín sem kallast 

androgen-binding protein (ABP) en það bindur testósterón í sáðpíplunum og sér þannig til þess 

að nóg sé af því (Reece, 2009). 

 



10 

 

1.6.1. Eistnagallar 

Eistnagallar geta verið margskonar og ástæður þeirra ólíkar. Hér verður tæpt á nokkrum þeirra. 

Þegar stóðhestar undirgangast eistnaskoðun getur komið í ljós að annað eða bæði eistun séu 

snúin allt að 180° en það getur verið mismunandi eftir hestakynjum hversu algengur þessi 

snúningur er. Skiptar skoðanir eru á því hvort þessi snúningur verði til þess að stóðhestar falli 

á frjósemismati erlendis. Sumir leggja ekki jafn mikla áherslu á það ef hesturinn stenst alla aðra 

þætti matsins en þó ætti ávallt að skrá þetta í skýrslu hestsins. Snúningur eistans getur verið 

tímabundinn og síðari skoðun sýnt fram á að eistun snúi rétt. Þá ætti að aðgreina snúning 

eistnanna eftir því hvort snúið sé upp á eistnakólfinn sjálfan en ef svo er sýnir hesturinn 

hrossasóttareinkenni og við þreifingu eru eistun bólgin og valda hestinum miklum sársauka 

(Samper, 2009). Grunur er um að eistnasnúningur sé arfgengur eiginleiki en ekki hefur tekist 

að sanna það (Nikolić, 2009). 

Séu náragöngin of víð getur þeim fylgt náraslit sem veldur því að þarmar finnist ofan í pungnum 

(Reece, 2009). Þegar stóðhestar koma til eistnaskoðunar á kynbótasýningum hérlendis valda 

bæði ofangreind atriði (eistnasnúningur beggja eista og þarmar í pungnum) því að þeir standist 

ekki eistnaskoðunina.   

Launeistni kallast það ef annað eða bæði eistun koma ekki niður í punginn, þá eru eistun ýmist 

í náragöngunum eða upp í kviðarholinu og fer það eftir staðsetningu hversu neikvæð áhrif það 

hefur á frjósemi þeirra (Reece, 2009). Launeistni er arfgengur ríkjandi eiginleiki, þó benda 

nýlegar rannsóknir á að mörg gen hafi áhrif á þennan eiginleika (Nikolić, 2009). 
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Mynd 2 Launeistungur, 2 vetra, mynd úr einkasafni 

Eistnahrörnun er alvarlegt ástand sem veldur frjósemisvandamálum eða ófrjósemi í hestum. 

Eistnahrörnun er áunnin og orsakast af mörgum ástæðum og getur komið fram í öðru eða báðum 

eistum (Johnson o.fl., 1997). 

Í sumum tilfellum er ástæða eistnahrörnunar þekkt og getur t.d. komið til vegna áverka, 

breytinga á hitastigi eistans, geislun, eiturefna, blóðþurrðar, skorts á ákveðnum næringarefnum, 

sýkinga, sjálfsofnæmissjúkdóma og æxlismyndunar. Í þessum tilfellum ákvarðast umfang 

hrörnunarinnar á alvarleika röskunarinnar og hve lengi hún stendur yfir. Ef áhrifin eru væg geta 

þau gengið til baka þegar orsökin er fjarlægð. Hins vegar eru önnur tilfelli þar sem ástæða 

eistnahrörnunar er óþekkt. Þetta sést oftast í miðaldra eða gömlum hestum en þó getur þetta 

einnig haft áhrif á yngri hesta. Þessi óútskýrða hrörnun er oft mjög framsækin og getur endað 

með ófrjósemi. Meðferð og horfur fyrir þessa tvo hópa eru mismunandi, þar sem ekki hefur 

tekist að finna eina leið til þess að meðhöndla eistnahrörnun verður að skoða hvert tilvik fyrir 

sig og reyna að finna viðeigandi meðhöndlun eftir því hver orsökin er (Turner, 2007).  
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Eistnahrörnun á sér stað ef skaði verður á eistnavefnum sem getur á endanum orðið til þess að 

hann rýrnar. Snemma í ferli eistnahrörnunar verður eistað sem um ræðir mýkra en eðlilegt telst 

og getur einnig stækkað. Þegar ástandið vindur upp á sig minnkar eistað og verður stíft þar sem 

eistnavefnum er skipt út fyrir trefjakenndan vef. Ef hrukkur fara að myndast á pungnum getur 

það bent til þess að eistnahrörnun sé farin að eiga sér stað. Þar sem að eistnahrörnun getur haft 

áhrif á aðeins annað eistað er mikilvægt að bera saman stærð og stinnleika beggja eistna. Þá er 

mikilvægt að fylgjast reglulega með framvindu ástandsins til þess að fylgjast með alvarleika 

þess. Þá er reglubundin skoðun stóðhesta mikilvægur þáttur í meðhöndlun þeirra til þess að 

greina alvarleg vandamál snemma sem geta haft stórvægileg áhrif á frjósemi þeirra (Samper, 

2009). 

 

1.7.  Eistnaskoðun og eistnamælingar 

Eistu stóðhesta geta verið misjöfn að stærð milli hestakynja, eftir aldri og árstíð. Hjá kynþroska 

stóðhestum telst eðlilegt að hvort eista vegi á milli 150-300 gr,  sé í kringum 50-80 mm á breidd, 

60-70 mm á hæð og 80-140 mm á lengd. Mikið samhengi er á milli þyngdar eistnanna og 

daglegrar sæðisframleiðslu og er þyngdin því gagnleg til þess að áætla frjósemi stóðhesta 

(Samper, 2009). Það er þó ekki hægt að mæla þyngd eistnanna hjá lifandi stóðhestum og hentar 

sú mælieining því illa. Þvermál pungs (TSW) er auðvelt að mæla en hægt er að framkvæma þá 

mælingu með sérstöku bogmáli. Samhengi er hvort tveggja á milli þvermáls pungsins og 

þyngdar eistnanna annars vegar og daglegrar sæðis framleiðslu hins vegar og er því hægt að 

notast við TSW til þess að áætla frjósemi stóðhesta (Samper, 2009). Til að mynda sýndi skoðun 

á þvermáli pungs (TSW) hjá Thoroughbred og Standardbred stóðhestum á aldrinum 3-6 vetra, 

sem nýlega voru hættir að keppa og stóðust ekki frjósemismat vegna of fárra lifandi 

sæðisfrumna, að þeir voru með að meðaltali 1,1 sm minna TSW en þeir sem stóðust matið 

(Blanchard, Brinsko, Love og Varner, 2008). Það verður þó að taka inn í reikninginn að 

mannlegar breytur geta haft áhrif á þvermálsmælinguna og er því áreiðanlegra að taka meðaltal 

af nokkrum mælingum. Hvort eista ætti einnig að vera mælt á lengd, breidd og hæð til þess að 

hægt sé að áætla stærð þeirra en samhengi er á milli stærðar hvors eista og þyngdar þeirra 

(Samper, 2009).  

Hægt er að meta rúmmál eistna með þykktarmælingu eða ómsjármælingum á þremur 

mismunandi málum; það er lengd, breidd og hæð fyrir hvort eista. Blanchard o.fl. (2008) telja 

að vel gerð ómsjármæling sé nákvæmari heldur en þykktarmæling. Þetta er vegna þess að í 
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ómsjármælingunni er einungis eistnavefurinn tekinn inn í mælinguna (Blanchard, 2008). Þó 

verður að passa að staðsetja ómskoðunartækið rétt á eistað til þess að fá rétta mælingu (Sampler, 

2009). Þá var gerð rannsókn þar sem bornar voru saman rúmmálsmælingar á eistum með 

þrívíddar ómsjá, tvívíddar ómsjá og svo þykktarmælingu. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að 

þrívíddar ómsjáin væri nákvæmust til þess að áætla rúmmál eistans þegar hún var borin saman 

við hinar aðferðirnar (Pricking o.fl., 2017). Þá var einnig bent á það að þó hægt væri að notast 

við þvermálsmælingu á pungnum (TSW) til þess að áætla þykkt eistnanna væri nákvæmara að 

áætla rúmmál eistnanna þar sem mikið samhengi er á milli rúmmáls eistnanna og daglegrar 

sæðisframleiðslu og daglegum sæðisafsköstum (daily sperm output, skammstafað DSO hér 

eftir) stóðhesta (Ball, 2008; Varner, 2016). Rúmmál eistna sem reiknað hefur verið út með 

mælingu á eistum stóðhesta er í samhengi við sæðiframleiðsluna. Minni eistu framleiða því 

minna sæði (Paccamonti, Buiten, Parlevliet og Colenbrander, 1999).   

Formúlan sem notuð er til þess að áætla rúmmál eistnanna er sú sama og notuð er til þess að 

reikna rúmmál sporvölu. Ástæðan fyrir því að sú formúla er notuð er vegna þess að 

þrívíddarútlit eistna líkist formi sporvölu. Hægt er að reikna út rúmmál eistnanna með því að 

notast við eftirfarandi formúlu; (0,5233 x lengd x breidd x hæð) í sm (Blanchard, o.fl., 2008; 

Samper, 2009).  

Rúmmál hvors eista verður að ná að lágmarki 60-80 ml eða 120-160 ml fyrir bæði eistun saman 

sem samsvarar að minnsta kosti 8,2-8,4 sm í þvermálslengd (TSW) áður en að eistun teljast 

fullþroskuð og hæf til þess að framleiða ásættanlegt sæðismagn. Hjá Thoroughbred stóðhestum 

næst þessi stærð yfirleitt um 3 vetra aldur (Blanchard, o.fl., 2008).  

Ef gengið er út frá því að eistun framleiði sæði í eðlilegu magni, er hægt að ákvarða heildarmagn 

og fjölda sæðisfrumna sem hesturinn getur framleitt í einu sáðláti á dag. Hægt er að gera það 

eftir að rúmmál eistnanna hefur verið reiknað (Blanchard, o.fl., 2008). 

Við útreikninga á DSO er notast við eftirfarandi jöfnu.  

DSO  = 0,024 x heildarrúmmál eistnanna í ml. (Blanchard, o.fl., 2008).  

Með því að spá fyrir um DSO út frá eistnastærð er hægt að áætla mögulegan fjölda hryssna sem 

stóðhesturinn getur sinnt á dag (Blanchard, o.fl., 2008). Þá er einnig samhengi á milli stærðar 

hvors eista og DSO (Samper, 2009).   
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1.7.1. Íslenskar rannsóknir á eistnastærð 

Víða erlendis er skylda að láta stóðhesta undirgangast frjósemismat eða svokallað breeding 

soundness evaluation ef taka á stóðhestinn á stóðhestastöð eða skrá hann sem kynbótagrip. Í 

því felst meðal annars almenn líkamsskoðun, skoðun á æxlunarfærum, mat á kynhvöt og 

gæðamat á sæði sem byggist á tveimur sæðistökum með klukkutíma millibili. Þetta mat verða 

stóðhestar að standast áður en leyfilegt er að nota þá til undaneldis (Varner, 2016). Hér á landi 

er ekki skylda að fara með stóðhesta sína í slíkt frjósemismat.  

Árið 2002 gerðu þær Elísabeth Jansen búfræðikandidat og Sigríður Björnsdóttir dýralæknir 

rannsókn á Landsmóti hestamanna. Þar skoðuðu þær og mældu þvermál eistna á 55 stóðhestum.  

Niðurstöður þessara rannsókna gáfu til kynna að vert væri að setja á sérstaka heilbrigðisskoðun 

á eistum hjá kynbótahrossum með það í huga að koma í veg fyrir að hestar með eistnagalla eða 

launeistni verði notaðir til undaneldis. Þvermálsmælingarnar voru framkvæmdar með bogmáli 

og var meðaltal þeirra 9,9 sm, lægsta gildi var 8,1 sm en hæsta gildi 11,6 sm. Til þess að 

viðhalda hámarks frjósemi ætti ekki að notast við stóðhesta sem hafa minni eistu en tveimur 

staðalfrávikum frá meðaltalinu (Paccamonti o.fl., 1999), sem væri þá 8,1 sm samkvæmt þessari 

rannsókn (Elísabeth Jansen og Sigríður Björnsdóttir, 2003). Þetta er í samræmi við rannsóknir 

erlendis en þar er talið óeðlilegt ef þvermálsmælingin er minni en 8 sm. Ekki er ráðlagt að nota 

stóðhesta ef þvermálsmæling eistnanna er lægri en útgefnir staðlar (viðmiðunarreglur) gefa til 

kynna (Samper, 2009).  

Sunna Birna Helgadóttir skrifaði BS-ritgerð árið 2006 um áhrif skyldleikaræktar á eistnastærð 

íslenskra stóðhesta. Ritgerðin er byggð á gögnum sem spanna fjögur ár, um eistnamælingar 

stóðhesta frá kynbótasýningum. Meðaltöl mældra þátta í þeirri rannsókn má sjá í töflu 1.  

Tafla 1 Meðaltal eistnastærðar íslenskra stóðhesta í rannsókn sem gerð var árið 2006 

Fjöldi (N) = 442 Meðaltal Hámarksgildi Lágmarksgildi 

Vinstra lengd 9,98 12,80 7,40 

Hægra lengd 9,99 13,20 7,40 

Vinstra breidd 5,51 6,90 5,00 

Hægra breidd 5,42 7,00 5,00 

Stinnleiki 1,29 3,00 1,00 

TSW (N=146) 10,45 13,10 6,20 
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Kannað var hvort sýningarár og hæð á herðar hefði marktæk áhrif á eistnastærð en svo reyndist 

ekki vera. Þá hafði aldur marktæk áhrif á breidd eistana en ekki lengd þeirra. Tímabil mælinga 

hafði marktæk áhrif á eistnastærð stóðhesta að því leiti að eistun minnkuðu eftir því sem leið á 

sumarið. Áhrif skyldleikaræktar á eistnastærð var marktæk fyrir lengdarmælingu eistnanna hjá 

stóðhestum með ættarstuðulinn ≥0,7 en ekki fyrir breiddarmælinguna og hafði aukning í 

skyldleikaræktarstuðli neikvæð áhrif á lengd eistnanna (Sunna Birna Helgadóttir, 2006).   

1.7.2. Framkvæmd mælinga 

Í reglum um kynbótasýningar kemur fram að mælingar skulu gerðar á eistum stóðhesta sem 

koma til dóms (Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, e.d.d). Gallar skulu vera skráðir og 

upplýsingar um eistnagalla birtar í WorldFeng. Eistnagallar verða til þess að stóðhestar fá rautt 

T og eru þeir ekki verðlaunaðir á kynbótasýningum ásamt því að hljóta ekki þátttökurétt í 

einstaklingssýningum kynbótahrossa á landsmótum (Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, e.d.d)  

Mælingamaður á vegum RML sér um eistnaskoðun stóðhesta á kynbótasýningum. Geri hann 

athugasemd tekur dómarinn ákvörðun um framhaldið. Eigandi stóðhestsins hefur tvær vikur til 

þess að ógilda álit dómarans með því að skila skriflegum úrskurði frá dýralækni til 

hrossaræktarráðunauts.  

Við eistnaskoðun stóðhesta notast mælingamennirnir við sérstakt eyðublað sem er að finna í 

viðauka 2. Þar skrá þeir IS-númer, örmerki og nafn og uppruna hestsins.  

Þeir mæla lengd og breidd beggja eistna ásamt því að mæla TSW sem er þvermál pungsins. Við 

mælingarnar er notast við bogmál sem sést á mynd 1 en lágmarksmæling bogmálsins er 5 sm 

og hámarksmæling 15 sm. Þetta gefur til kynna að ekki er hægt að framkvæma mælingar falli 

þær undir 5 sm eða yfir 15 sm. 
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Mynd 3 Bogmál sem notast er við eistnamælingar á kynbótasýningum, mynd úr einkasafni 

  

Áhersluatriði við eistnaskoðunina er eftirfarandi:  

• Stinnleiki eistnanna er metinn og er honum skipt niður í þrjá flokka. I = eistað er þétt og 

fast viðkomu, stinnleiki er góður, II = eistað er sæmilega vel þétt viðkomu, stinnleiki er 

þokkalegur og III = eistað er lint og mjúkt, stinnleiki ekki fyrir hendi.  

• Staðsetning eistnalyppa er athuguð en þær eiga að vera staðsettar baklægt á eistunum.  

• Þá er athugað hvort bæði eistu séu til staðar og hvort eistun séu óeðlilega smá. Sé annað 

eistað minna en hitt er athugað hvort að 50% eða meiri rúmmálsmunur sé á eistunum 

með eftirfarandi reiknireglu: 0,5233 x lengd x breidd x hæð í sm. Þá þarf heildar breidd 

pungsins að vera 8 sm eða meira.  

• Þarmar ættu ekki að finnast í pung (Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, e.d.c). 
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2. Efni og aðferðir 

  

2.1.  Skyldleikaræktarstuðull 

Forritið EVA_inbred (Sørensen, Sørensen, Baumung, Borchersen og Berg, 2008) var notað til 

útreikninga á skyldleikaræktarstuðlinum eftir aðferð Meuwissen og Luo (1992), reikniaðferð 

sem hentar vel til þess að reikna út skyldleikaræktarstuðul fyrir stóra hópa.  

 

2.2.  Þéttleiki ætternisgagna 

Þá var forritið EVA_inbred (Sørensen o.fl., 2008) einnig notað til útreikninga á ættarstuðlinum. 

Eins og áður hefur fram komið er þéttleiki ætternisgagna metinn með ættarstuðli (PEC). Hægt 

er að reikna ættarstuðul grips eftir að framlag fyrir bæði móður- og föðurlínuna hefur verið 

reiknað út. Ættarstuðull grips er fundinn samkvæmt aðferð MacCluer o.fl. (1983) með 

eftirfarandi formúlu: 

𝑃𝐸𝐶𝑔𝑟𝑖𝑝𝑠 =
4 ∗ 𝐶𝑓 ∗ 𝐶𝑚

𝐶𝑓 + 𝐶𝑚
 

Til skýringar stendur Cf  og Cm fyrir framlag frá föður og móður línum. Eftirfarandi formúla er 

notuð til þess að reikna framlagið:  

𝐶 =
1

𝑑
∑𝑎𝑖

𝑑

𝑖=1

 

Hér stendur ai fyrir hlutfall forfeðra í kynslóð i og d fyrir fjölda kynslóða (MacCluer o.fl., 1983). 

Þá var notast við PEC stuðla 5 kynslóðir aftur (PEC5) í þessari rannsókn.   

 

2.3.  Efniviður  

Þau gögn sem notuð voru í þessa rannsókn eru fengin úr WorldFeng. Gögnin eru byggð á 

eistnamælingum stóðhesta frá árunum 2012 – 2017. Gögnin voru flokkuð þannig að hver hestur 

var aðeins með 1 mælingu og miðað var við að sú mæling væri við elsta aldur hvers og eins 

stóðhests. Eftir stóðu 1311 mælingar sem notast var við í þessari rannsókn. 
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2.4.  Tölfræðigreining 

Tölfræðiforritið SAS 7.4 var notað í tölfræðigreiningunni. Reiknuð voru meðaltöl, staðalfrávik, 

hæsta og lægsta gildi fyrir eistnamálin með skipuninni proc means. Notast var við p-gildið 0,05 

fyrir tölfræðilega marktækni. Þá var notast við fervikagreiningu; general linear model (proc 

glm) til þess að kanna áhrif skyldleikaræktar, hæðar á herðar, sýningarárs og aldurs á 

eistnamálin. Til þess að skoða áhrif skyldleikaræktar og fastra hrifa á eistnamálin var notast við 

eftirfarandi líkan fervikagreiningar:  

yijln = µ + alduri + árk + Fl + eijln. 

Þar sem yijn voru eistnamálin (lengd og breidd fyrir hægra og vinstra eista, tsw og stinnleiki). 

Meðaltal í þýði var táknað með µ, aldur var föst hrif aldurs flokka (i= 1=4 vetra, 2=5 vetra, 3=6 

vetra, 4=≥7 vetra), ár voru föst hrif sýningarára (2012-2017), F var línuleg áhrif 

skyldleikaræktarstuðulsins. Þá var að lokum eijn áhrif leifar (residual effect) ~ND(0,σ2e).  

Til þess að komast að því hvaða áhrif 1% aukning í skyldleikarækt hefði á mælda þætti var 

notast við aðhvarfsgreiningu í SAS, regression model (proc reg). Þá var notast við proc corr til 

þess að athuga fylgni einstakra þátta.   

Þá voru myndir og töflur gerðar í Excel.  

3. Niðurstöður 

 

3.1.  Yfirlit  

Gögnin voru yfirfarin með tilliti til eistnagalla. 

Snúningur á hægra eista fannst hjá 20 stóðhestum (1,5%), snúningur á vinstra eista hjá 16 

stóðhestum (1,2%) og snúningur á báðum eistum hjá 6 stóðhestum (0,5%).  

TSW mældist ˂8,0 sm hjá 32 stóðhestum, þar af voru 8 hestar 4 vetra, 15 hestar 5 vetra,  5 

hestar 6 vetra og 4 hestar 7 vetra eða eldri.  

Stinnleiki skiptist þannig að hestar með stinnleika I voru 1201 (91,6%), stinnleika II 107 (8,2%) 

og stinnleika III 3 (0,2%). 

Mælingamenn töldu 11 hesta vera með misstór eistu en enginn þeirra reyndist vera með 50% 

rúmmálsmun eða meira.  
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Meðalskyldleikarækt í hópi 1311 stóðhesta var 2,66%, lágmark 0 og hámark 16,20%.  

Í töflu 2 sést hve margir stóðhestar voru mældir hvert ár, og í töflu 3 hver aldursskiptingin í 

úrtakinu var.  

Tafla 2 Fjöldi stóðhesta hvert ár.  

Ár Fjöldi 

2012 279 

2013 160 

2014 215 

2015 128 

2016 233 

2017 296 

 

Tafla 3 Fjöldi stóðhesta innan hvers aldurshóps 

Aldur  Fjöldi 

4 vetra 272 

5 vetra 396 

6 vetra 358 

7 vetra og eldri  285 

 

3.2.  Meðal eistnastærð íslenskra stóðhesta  

Heildaryfirlit yfir meðaltöl allra eistnamælinga sem gerðar voru á tilteknum stóðhestum sést í 

töflu 4. Heildarúrtakið voru 1311 hestar, en þar sem sumir stóðhestar náðu ekki 

lágmarksmælingu >5 sm fyrir breidd á hægra og vinstra eista vantaði tölur fyrir þá. Enn fremur 

vantaði TSW mælingu þriggja stóðhesta. Fylgni milli lengdar hægra og vinstra eista mældist 

67%.   

Tafla 4 Meðaltal, staðalfrávik, lágmarks- og hámarksgildi mældra þátta hjá öllum stóðhestum í úrtakinu (sm). 

 
Fjöldi Meðaltal  Staðalfrávik Lágmarksgildi Hámarksgildi 

Lengd hægra 1311 10,12 0,97 6,00 13,40 

Lengd vinstra 1311 10,00 0,92 5,00 13,80 

Breidd hægra  1130 5,65 0,47 4,90 8,00 
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Breidd vinstra 1096 5,65 0,49 4,30 7,60 

TSW  1308 10,02 1,03 5,80 13,00 

Stinnleiki  1311 1,09 0,29 1,00 3,00 

 

 

3.3.  Meðal eistnastærð eftir árum   

Í töflu 5 sést yfirlit yfir meðaltal eistnastærðar hjá íslenskum stóðhestum eftir sýningarári.  

Tafla 5 Meðaltal mældra þátta hjá íslenskum stóðhestum eftir sýningarári. 

Ár 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lengd hægra 10,08 10,24 10,31 9,93 9,82 10,25 

Lengd vinstra 9,96 10,06 10,31 9,79 9,73 10,08 

Breidd hægra  5,67 5,63 5,71 5,54 5,63 5,67 

Breidd vinstra 5,67 5,61 5,69 5,55 5,58 5,71 

TSW  9,88 9,89 10,28 10,00 9,92 10,14 

Stinnleiki  1,12 1,19 1,06 1,06 1,07 1,04 

 

Sýningarár hafði marktæk áhrif (P≤0,05) á alla mælda og metna þætti hjá íslenskum 

stóðhestum. 

  

3.4.  Meðal eistnastærð eftir aldri stóðhesta 

Yfirlit yfir meðaltal mældra þátta hjá íslenskum stóðhestum eftir aldri hestsins sést í töflu 6. 

Tafla 6 Meðaltal mældra þátta hjá íslenskum stóðhestum eftir aldri hestsins.  

Aldur 4 vetra 5 vetra 6 vetra 7 vetra og eldri 

Lengd hægra 9,99 10,02 10,24 10,17 

Lengd vinstra 9,84 9,86 10,11 10,14 

Breidd hægra  5,54 5,60 5,68 5,74 

Breidd vinstra 5,58 5,59 5,64 5,72 

TSW  9,83 9,91 10,14 10,19 

Stinnleiki  1,12 1,12 1,05 1,06 
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Aldur hafði marktæk áhrif (P≤0,05) á eistnastærð stóðhesta. Því eldri sem stóðhestarnir voru 

því stærri eistu. Að sama skapi minnkaði stinnleikinn, sem er jákvætt þar sem ákjósanlegt er ef 

stinnleikinn er 1.  

 

3.5.  Áhrif hæðar á herðar á eistnastærð 

Með notkun fervikargreiningar kom í ljós að hæð á herðar hafi marktæk áhrif (P≤0,05) á 

eistnastærð íslenskra stóðhesta. Aðhvarfsgreining var notuð til þess að skoða hversu mikil áhrif 

1% aukning á hæð á herðar (M1) hafði á mælda þætti hjá íslenskum stóðhestum. Marktæk áhrif 

(P≤0,05) hæðar á herðar voru á eistnastærð allra mæliþátta. 

Tafla 7 Áhrif 1% aukningar á hæð á herðar (M1) á mælda þætti hjá íslenskum stóðhestum 

 
1 % aukning í M1 P-gildi 

Lengd hægra 0,034 0,0004 

Lengd vinstra 0,042 ˂.0001 

Breidd hægra  0,019 0,0001 

Breidd vinstra 0,014 0,0074 

TSW  0,047 ˂.0001 

Stinnleiki  -0,009 0,0014 

 

Niðurstöðurnar í töflu 7 gáfu til kynna að með aukinni hæð stækka eistun. Jafnframt minnkar 

stinnleikinn með aukinni hæð sem eins og áður hefur komið fram er jákvætt þar sem ákjósanlegt 

er ef stinnleikinn er 1. 

 

3.6.  Áhrif skyldleikaræktar á eistnastærð 

Áhrif skyldleikaræktar var skoðuð þar sem búið var að setja mismunandi kröfur á ættarstuðulinn 

(PEC5). Ekki er hægt að reikna út skyldleikaræktarstuðul fyrir gripi sem uppfylla ekki lágmarks 

ættarstuðul 0,24 og eru þeir gripir því teknir út úr gagnasafninu. Það kom þó ekki til í þessari 

tilraun þar sem lágmarksgildi ættarstuðulsins í þessu gagnasafni var 0,36.  

Gripirnir voru flokkaðir í þrjá hópa eftir PEC5 stuðlinum, PEC5 ≥0,24 (1311 hestar), PEC5 

≥0,6 (1236 hestar), PEC5 ≥0,7 (1100 hestar) og PEC5 ≥0,8 (729 hestar). 
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Niðurstöður fervikargreiningarinnar leiddu í ljós að skyldleikarækt hafði ekki marktæk áhrif á 

mælda og metna þætti nema lengd vinstra eistans þegar stuðst var við ættarstuðlana PEC5 

≥0,24, PEC5 ≥0,6 og PEC5 ≥0,7. Þá hafði skyldleikarækt ekki marktæk áhrif á neinn mældan 

þátt fyrir PEC5 ≥0,8 stuðulinn.   

Tafla 8 sýnir heildaryfirlit yfir meðaltöl allra eistnamælinga sem gerðar voru á tilteknum 

stóðhestum með mismunandi kröfur á PEC5 stuðul. 

Tafla 8 Meðaltal og staðalfrávik mældra þátta hjá stóðhestum með mismunandi ættarstuðul (PEC5) 

 

 

 

 

 

 

 

Í töflu 9 sést að meðal skyldleikarækt eykst eftir því sem auknar kröfur eru settar á PEC5 

stuðulinn.  

Tafla 9 Fjöldi hesta, meðaltal, staðalfrávik, hámarks og lágmarksgildi fyrir ættarstuðla (PEC5) og 

skyldleikaræktarstuðla (F). 

Skyldleikaræktarstuðull (F) 
 

Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik Lágmarksgildi Hámarksgildi 

Allir  1311 2,66 2,37 0,00 16,20 

PEC0,6 1236 2,73 2,39 0,00 16,20 

PEC0,8 729 3,19 2,54 0,02 16,20 

Ættarstuðlar (PEC5) 
 

Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik Lágmark Hámark 

Allir 1311 0,79 0,10 0,36 0,96 

PEC0,6 1236 0,81 0,08 0,60 0,96 

PEC0,8 729 0,86 0,04 0,80 0,96 

 

 
PEC5>0,6 

 
PEC5>0,8 

 

 
Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik 

Lengd hægra 10,11 0,97 10,13 0,98 

Lengd vinstra 9,99 0,92 9,97 0,95 

Breidd hægra  5,65 0,47 5,66 0,47 

Breidd vinstra 5,65 0,49 5,65 0,48 

TSW  10,02 1,03 10,05 1,01 

Stinnleiki  1,08 0,28 1,07 0,26 



23 

 

Aðhvarfsgreining var notuð til þess að skoða hversu mikil áhrif 1% aukning í 

skyldleikaræktarstuðli hafði á mælda þætti hjá íslenskum stóðhestum. Líkt og í 

fervikagreiningunni voru áhrifin skoðuð með því að setja auknar kröfur á PEC stuðulinn. Þetta 

er gert vegna þess að hugsanlegt er að skyldleikaræktarstuðullinn sé vanmetinn í hestum sem 

eru með lægri PEC stuðla. 

Þegar krafan á ættarstuðulinn var PEC5 ≥0,24 sem sést í töflu 10, var niðurstaðan sú að áhrif 

skyldleikaræktar á eistnastærð var ekki marktæk (P≥0,05) fyrir neinn af mældum þáttum nema 

lengd vinstra eista. Samskonar aðhvarfsgreining var notuð á stóðhesta með ættarstuðulinn 

PEC5≥0,6 í töflu 11 og PEC5≥0,7 í töflu 12 sem gaf sambærilegar niðurstöður, þ.e. ekki voru 

marktækar niðurstöður nema fyrir lengd vinstra eista. Tafla 13 sýnir þegar PEC5 ≥0,8 stuðulinn 

var notaður en þá fengust ekki marktækar niðurstöður mældra þátta. 

 

Tafla 10 Áhrif 1% aukningar í skyldleikaræktarstuðli (F) á mælda þætti hjá íslenskum stóðhestum með 

ættarstuðulinn PEC5≥0,24  

PCE5≥0,24 = 1311 1% aukning í F P-gildi 

Lengd hægra -0,014 0,227 

Lengd vinstra -0,033 0,002 

Breidd hægra  -0,008 0,187 

Breidd vinstra 0,003 0,677 

TSW  -0,021 0,075 

Stinnleiki  -0,004 0,258 

 

Tafla 11 Áhrif 1% aukningar í skyldleikaræktarstuðli (F) á mælda þætti hjá íslenskum stóðhestum með 

ættarstuðulinn PEC5≥0,6 

PEC5≥0,6 = 1236 1% aukning í F P-gildi 

Lengd hægra -0,012 0,287 

Lengd vinstra -0,031 0,005 

Breidd hægra  -0,008 0,176 

Breidd vinstra 0,003 0,687 

TSW  -0,021 0,088 

Stinnleiki  -0,003 0,328 
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Tafla 12 Áhrif 1% aukningar í skyldleikaræktarstuðli (F) á mælda þætti hjá íslenskum stóðhestum með 

ættarstuðulinn PEC5≥0,7 

PCE5≥0,7 = 1100 1% aukning í F P-gildi 

Lengd hægra -0,014 0,271 

Lengd vinstra -0,031 0,008 

Breidd hægra  -0,010 0,113 

Breidd vinstra -0,001 0,882 

TSW  -0,021 0,100 

Stinnleiki  -0,006 0,121 

 

Tafla 13 Áhrif 1% aukningar í skyldleikaræktarstuðli (F) á mælda þætti hjá íslenskum stóðhestum með 

ættarstuðulinn PEC5≥0,8 

PCE5≥0,8 = 729 1% aukning í F P-gildi 

Lengd hægra -0,003 0,850 

Lengd vinstra -0,023 0,092 

Breidd hægra  -0,008 0,265 

Breidd vinstra 0,006 0,464 

TSW  -0,016 0,293 

Stinnleiki  -0,005 0,185 
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4. Umræður 

Eistnastærð íslenskra stóðhesta samkvæmt þessari rannsókn er að meðaltali 10,12 sm á lengd 

hægra eista, 10,00 sm á lengd vinstra eista og meðalbreidd beggja eistna er 5,65 sm. Það setur 

þó töluverða skekkju í útreikningana að bogmálið sem notast er við til þess að mæla eistu 

hestanna mælir ekki undir 5 sm. Þannig er ekki hægt að framkvæma breiddarmælinguna hjá 

hestum sem eru með smærri eistu en það og því eru þær ekki teknar með í útreikninginn. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við sambærilega rannsókn sem gerð var árið 2006 af Sunnu Birnu 

Helgadóttur  sem sýndi fram á að meðal lengd eistna var tæplega 10 sm en meðal breidd 5,5 sm 

(Sunna Birna Helgadóttir, 2006). Þó eru lengd og breidd eistnanna í þessari rannsókn nokkrum 

kommum meiri en fyrri rannsókn. Samkvæmt Samper (2009), telst eðlilegt ef eistun eru á bilinu 

5,0-8,0 sm á breidd og 8,0-14,0 sm á lengd og fellur eistnastærð íslenskra stóðhesta undir þessa 

skilgreiningu. Meðal þvermál beggja eistna (TSW) í þessari rannsókn var 10,02 sm sem er á 

svipuðu róli og rannsókn Sunnu Birnu Helgadóttur (2006) sýndi fram á, þar sem meðal TSW 

var 10,45 sm. Þetta er í samhengi við rannsókn sem Elísabeth Jansen og Sigríður Björnsdóttir 

gerðu árið 2003 þar sem meðal TSW var 9,9 sm. Þó ber að athuga að í því úrtak voru einungis 

55 hross og í úrtaki Sunnu Birnu Helgadóttur (2006) voru einungis 146 hross með TSW 

mælingu. Efniviðurinn í þessari rannsókn er því töluvert stærri en í fyrri rannsóknum og gefur 

þar af leiðandi nákvæmari niðurstöður.  

Aldur hafði marktæk áhrif á eistnastærð stóðhesta. Með auknum aldri jókst stærð eistnanna. 

Blanchard, o.fl. (2008) telja að stóðhestar af Thoroughbred kyninu verði að ná að lágmarki 8,2-

8,4 sm í TSW áður en eistun teljast fullþroskuð og hæf til þess að framleiða ásættanlegt 

sæðismagn, stóðhestar af þessu kyni ná þeirri stærð við um 3 vetra aldur. Meðal TSW hjá 4 

vetra hestum var 9,8 sm og þeir því búnir að ná 8,0 sm lágmarkinu sem þarf til þess að standast 

eistnaskoðun á kynbótasýningum hérlendis. Meðaltal TSW eykst svo í 10,19 sm hjá 7 vetra 

hestum og því má draga þá ályktun að eistu íslenskra stóðhesta haldi áfram að þroskast og 

stækka til a.m.k. 7 vetra aldurs. Í rannsókn Sunnu Birnu Helgadóttur (2006) komu ekki fram 

marktæk áhrif aldurs á mælda þætti nema breidd eistnanna. Niðurstöður rannsóknar Filho o.fl. 

(2000) á hestum Campolina kyninu gáfu til kynna að eistun stækkuðu eftir því sem stóðhestarnir 

urðu eldri, sem ber saman við þessa rannsókn.   

Marktæk áhrif hæðar á herðar voru á eistnastærð. Eftir því sem hæðin jókst þá stækkuðu einnig 

eistun í samhengi við það. Þetta er ekki í samræmi við rannsókn Sunnu Birnu Helgadóttur 

(2006) þar sem ekki voru marktæk áhrif í þeirri rannsókn. Ástæða þess gæti verið að 
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efniviðurinn var minni í þeirri rannsókn.  Hins vegar í rannsókn Eldik o.fl. (2006) var samhengi 

á milli hæðar á herðar og eistnastærðar. Þar var einnig samhengi á milli skyldleikaræktar og 

hæðar á herðar þar sem stórir hestar áttu það til að vera meira skyldleikaræktaðir. Það var talið 

vera vegna þess að ræktendur völdu stóra hesta af litlu svæði. Þess ber að geta að það er ekki í 

samræmi við rannsókn sem Linda Margrét (2018) gerði á áhrif skyldleikaræktar á skrokkmál 

íslenskra hesta en samkvæmt þeirri rannsókn hafði skyldleikarækt neikvæð áhrif á hæð á herðar. 

Áhugavert var að skoða niðurstöður skyldleikaræktar á mælda þætti. Stóðhestarnir voru 

flokkaðir eftir mismunandi PEC5 stuðli, ≥0,24, ≥0,6, ≥0,7 og ≥0,8. Skoðað var hvaða áhrif 1% 

aukning í skyldleikaræktarstuðlinum hefði á eistnamálin. Þegar hestar sem voru með að 

lágmarki PEC5 stuðlana 0,24, 0,6 og 0,7 voru skoðaðir hafði skyldleikaræktin einungis 

marktæk áhrif á lengd vinstra eista en ekki aðra mælda þætti. Neikvæð áhrif var á lengd vinstra 

eista þar sem gera má ráð fyrir 0,03 sm styttingu við 1% aukningu í skyldleikaræktinni. Í 

rannsókn Sunnu Birnu Helgadóttur (2006) hafði skyldleikaræktin áhrif á lengd beggja eistna. 

Það er því aðeins ósamræmi á milli þessara niðurstaðna. Til þess að reyna að skýra hvers vegna 

þetta var skoðuðum við hver fylgnin er á milli lengdar hægra og vinstra eistans. Fylgnin var 

67% sem gæti skýrt hvers vegna skyldleikaræktin hafði aðeins marktæk áhrif á annað eistað. 

Þegar ættarstuðullinn 0,8 var skoðaður voru áhrifin ekki marktæk fyrir neinn af mældum 

þáttum. Þetta skýtur skökku við þar sem rannsókn Sunnu Birnu Helgadóttur (2006) var ekki 

sýnt fram á marktæk áhrif fyrr en við ættarstuðulinn 0,7. Skýringin á því var talin vera að sú að 

skyldleikaræktarstuðullinn væri sennilega vanmetinn hjá hrossum með lægri ættarstuðul og því 

myndi 0,7 stuðullinn líklega gefa réttari upplýsingar. Ættarstuðullinn 0,8 ætti að gefa 

raunverulegri mynd af skyldleikaræktuninni og því ætti það að gefa rétta mynd hver áhrif 

skyldleikaræktunar sé á eistnastærð. Samkvæmt þessari rannsókn væri því ekki hægt að álykta 

að skyldleikarækt hefði marktæk áhrif á eistnamálin. Nema ef tekið er mið af ættarstuðlinum 

0,6, þá er hægt að segja með sanni að skyldleikarækt hafi marktæk áhrif á lengd vinstra eistans. 

Þrátt fyrir að niðurstöður væru ekki marktækar fyrir aðra mælda þætti, gaf aðhvarfsgreining 

samt til kynna að skyldleikaræktin hefði neikvæð áhrif á flest eistnamálin. Erfitt er að álykta 

hvers vegna áhrif skyldleikaræktarstuðulsins hættu að vera marktæk fyrir lengd vinstra eistans 

við PEC5≥0,8 stuðulinn. Þrátt fyrir að ekki hafi tekist að sýna fram á marktæk áhrif 

skyldleikaræktar á alla mælda og metna þætti á eistnastærð íslenskra stóðhesta er ekki hægt að 

útiloka neikvæð áhrif skyldleikaræktar á sæðisgæði þeirra.  

Ef skyldleikarækt hefur neikvæð áhrif á hæð á herðar, líkt og fram kom í rannsókn Lindu 

Margrétar Gunnarsdóttur (2018), og hæð á herðar hefur marktæk áhrif á eistnastærð, væri hægt 
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að draga þá ályktun að skyldleikaræktaðir hestar sé að jafnaði lægri á herðar með smærri eistu 

en óskyldleikaræktaðir stóðhestar. Það er þó ekki hægt að fullyrða það vegna þess að samhengið 

gæti verið flóknara og ekki orsakasamhengi. 

Á kynbótasýningum er eistnaskoðunin framkvæmd af mismunandi mælingamönnum. Í þessari 

rannsókn eru 17 mælingamenn sem framkvæma skoðunina en misjafnt er hversu mörg hross 

hver mælingamaður skoðar. Þar sem um mannlegan þátt er að ræða má ætla að skekkja sé á 

milli mælingamanna og hjá hverjum mælingamanni fyrir sig. Þá getur einnig komið fram 

skekkja eftir því hvoru megin mælingamaðurinn stendur við hrossið þegar mælingin er gerð og 

hvernig hesturinn hagar sér í mælingunni. Þá er mælieiningin stinnleiki huglægt mat og því er 

mikilvægt að vera með vel þjálfað fólk í þessu mati, annars er hætta á að ekki verði mikil 

nákvæmni við framkvæmd þeirrar mælingar. Allt eru þetta þættir sem þarf að taka til greina 

þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar. Þegar farið var yfir gagnasafnið kom í ljós að 

mælingamennirnir notuðust ekki við sömu aðferð við skráningu gagnanna. Þegar að breidd 

eistnana náði ekki 5 sm, skrifuðu einhverjir mælingamenn athugasemd og skildu eftir dálkinn 

undir breiddar mælinguna auðan, á meðan aðrir skrifuðu athugasemd en settu svo 5 sm inn í 

dálkinn fyrir breiddar mælinguna. Það var því ósamræmi á milli athugasemda og því sem skráð 

var og þurfti að ákveða við hvort ætti að styðjast. Þetta mætti athuga og reyna að samræma 

skráningu til þess að ganga úr skugga um að skráðir þættir séu réttir. Einnig myndi það auðvelda 

úrvinnslu gagna í framtíðinni. 

Segja má að vitundarvakning hafi orðið eftir fyrri rannsóknir á eistnaheilbrigði íslenskra 

stóðhesta og settum reglum um eistnamælingar á kynbótasýningum. Áætla má að hestar sem 

eru með verulega eistnagalla komi ekki til dóms vegna þess að eigendur þeirra eða þjálfarar eru 

vel upplýstir um eistna heilbrigði og sjá að ekki er æskilegt að hafa slíka hesta graða. Því er 

hægt að segja að hestar með eistnagalla séu að mestu útilokaðir úr efniviðnum og því er ekki 

hægt að meta kynheilbrigði íslenskra stóðhesta út frá þessari rannsókn. Til þess að ná utan um 

tíðni eistnagalla í íslenskum stóðhestum þarf að fara í gegnum skráningar dýralækna og skoða 

hvers vegna hestar eru geldir. Æskilegt væri að dýralæknar myndu skrá ef eitthvað óeðlilegt 

kemur í ljós við geldingu, t.d. ef aðeins annað eistað var í pungnum og hvort þau væru óeðlilega 

smá eða lin. Þá eru margir sem fella eineistunga þar sem mikill kostnaður fellst í því ef sækja 

þarf eistað upp í kviðarhol en slíkri aðgerð fylgir einnig aukin áhætta á fylgikvillum. Það þyrfti 

því að tilgreina sérstaklega ef verið er að fella hesta sökum þess að þeir séu eineistungar.  

Í rannsókn Filho, o.fl. (2000) á Campolina hestakyninu voru eistnasnúningar algengir. 

Snúningur á vinstra eista kom fyrir í 11% tilvika, snúningur á hægra eista í 26% tilvika og 
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snúningur á báðum eistum í 4% tilvika. Þess ber þó að geta að úrtakið var smátt en aðeins 27 

hestar voru í þessari rannsókn. Í þessari rannsókn kom snúningur á hægra eista fyrir í 1,5% 

tilvika, snúningur á vinstra í 1,2% tilvika og snúningur á báðum eistum í 0,5% tilvika. Það er 

því hægt að álykta að eistnasnúningar séu ekki jafn algengir í íslenskum stóðhestum eins og í 

Campolina hestakyninu. Engin tilvik launeistunga voru í þessari rannsókn enda má áætla að 

slíkir hestar komi ekki til dóms og vanti því í gagnasafnið. Eriksson, o.fl. (2015) gerðu rannsókn 

á veturgömlum íslenskum stóðhestum sem fæddir voru í Svíþjóð. Rannsóknin beindist að tíðni 

launeistunga og arfgengi þeirra. Áætluð tíðni launeistunga mældist 9% og algengast var að 

annað eistað vantaði. Þá leiddi niðurstaðan í ljós að um arfgengan þátt væri að ræða sem hægt 

væri að velja fyrir.           

Hestaunnendur ættu allir að hafa það sem sameiginlegt markmið að viðhalda heilbrigði íslenska 

hestastofnsins. Þar sem engar reglur eru um hvaða hesta má nota til undaneldis er eistnaskoðun 

við kynbótasýningar mikilvægt tól til þess leiðbeina ræktendum. Stóðhesteigendur ættu að taka 

upplýsta ákvörðun um hesta sína og lágmarka notkun gripa sem hafa einhverskonar eistnagalla. 

Þá ætti að passa að vega aðra þætti ekki ofar frjósemi.   
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5. Ályktanir 

Niðurstöður eru í samræmi við fyrri athuganir um eistnastærð íslenskra stóðhesta. Þvermál 

pungsins er að meðaltali um 10 sm með staðalfrávik upp á 1 sm. Það er því eðlilegt að gera 

kröfu um að þvermál pungsins sé 8 sm að lágmarki hjá kynbótahestum. Rannsóknin gaf til 

kynna að eistu íslenskra stóðhesta stækki til að minnsta kosti 7 vetra aldurs. Þó ná 

stóðhestarnir tilsettum kröfum um þvermálsmælingu við 4 vetra aldur og því er eðlilegt að 

setja sömu kröfur um lágmarks þvermálsmælingu fyrir alla stóðhesta sem koma til 

kynbótadóms. Hæð á herðar hefur marktæk áhrif á eistnastærðina þar sem hærri hestar hafa 

stærri eistu. Vísbendingar eru um að skyldleikarækt hafi áhrif á eistnastærð íslenskra 

stóðhesta þar sem aukning í skyldleikaræktarstuðli hafði marktæk neikvæð áhrif á lengdar 

mælingu vinstra eistans. Í kynbótastarfi ætti að stilla skyldleikarækt í hóf þar sem ekki hafa 

verið gerðar nógu margar rannsóknir um áhrif hennar á frjósemi íslenskra stóðhesta. Þá eru 

engar rannsóknir til um áhrif skyldleikaræktunar á sæðisgæði hjá íslenskum stóðhestum. 

Varast ætti að nota stóðhesta með alvarlega eistnagalla, en rannsóknin gaf til kynna að tíðni 

alvarlegra eistnagalla voru í lágmarki og því má álykta út frá þessum efniviði að 

eistnaheilbrigði íslenskra stóðhesta sé í ásættanlegt. Þá ætti að halda áfram að rannsaka 

frjósemi íslenskra stóðhesta svo hægt sé að halda í þennan verðmæta eiginleika eftir fremsta 

megni.  
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9. Viðaukar 

Viðauki 1  

Vægi einstakra eiginleika; 

Sköpulag Reiðhestshæfileikar 

Höfuð 3% Tölt  15% 

Háls, herðar og bógar  10% Brokk 7,5% 

Bak og lend  3% Skeið 10% 

Samræmi 7,5% Stökk 4,5% 

Fótagerð 6% Vilji og geðslag 9% 

Réttleiki 3% Fegurð í reið 10% 

Hófar 6% Fet  4% 

Prúðleiki  1,5%   

Samtals 40% Samtals 60% 
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Viðauki 2 

Eyðublað fyrir frjósemisskoðun stóðhesta; 

 


