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Ágrip 
 
Landsmót hestamanna eru haldin annað hvert ár á Íslandi og er stærsti hestaviðburður landsins.  

Þar fara bæði fram gæðingakeppni, töltkeppni og kynbótasýningar. Samkvæmt reglugerð um  

velferð hrossa er mótshaldara skylt að láta fara fram heilbrigðisskoðun á öllum hrossum sem 

koma fram á mótinu samkvæmt reglum Matvælastofnunar sem ganga undir heitinu Klár í 

keppni. Niðurstöður heilbrigðisskoðana keppnishrossa frá árinu 2012 sýndu að tíðni 

þrýstingsáverka í munni hrossa var alvarlegt vandamál og ógn við velferð keppnihrossa. Sýnt 

var fram á sterk tengsl á milli áverka á kjálkabeini, sem oft voru metnir sem alvarlegir, og 

notkunar á stangamélum með tunguboga. Lagt var bann við notkun slíkra méla árið 2014.   

Þessi rannsókn er byggð á eftirlitsgögnum Matvælastofnunar frá  LM 2018 og gögnum 

frá mótshaldara sama móts um beislisbúað.    

Markmið verkefnisins var að lýsa tíðni þrýstingsáverka í munni keppnishrossa sem 

kepptu í A-flokki, B-flokki og ungmennaflokki gæðingakeppninnar á Landsmóti hestamanna 

2018 og greina mögulega áhættuþætti. Upplýsingar um beislisbúnað sem riðið var við í 

forkeppni og skoðun á munni hestanna fyrir milliriðil, voru lagðar til grundvallar.   

 Rúmur helmingur hrossanna (n=52) eða um 56%, voru með áverka í munni, sem í 

langflestum tilfellum voru metnir sem vægir. Um helmingi hrossanna (n=49), 53%, hafði verið 

riðið við einhverskonar hringamél, af þeim voru 59% með skráða áverka, þar af 32% í 

munnvikum/kinnum og 27% á kjálkabeini.  Heldur minna var um áverka hjá hrossum sem hafði 

verið riðið við stangir (n=42), 53%, einkum í munnvikum/kinnum (23%) en hærra hlutfall á 

kjálkabeini (30%). Ekki varð séð að gerð reiðmúla hefði áhrif á tíðni þrýstingsáverka í munni 

en flestum hestum var riðið við nasamúl/þýskan múl.      

Niðurstöðurnar benda til þess að tíðni alvarlegra þrýstingsáverka á kjálkabeini hafi 

minnkað til muna eftir að stangamél með tunguboga voru bönnuð í keppni, en tíðni vægari 

áverka hafi lítið breyst.   

 

Lykilorð: Hross, velferð, þrýstingsáverkar, munnur, beisli, áhættuþættir, kjálkabein, munnvik, 

tungubogi, hringamél, stangamél. 
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1. Inngangur 
 
Á undanförnum árum hefur velferð búfjár hlotið aukna athygli frá almenningi í Evrópu sem og 

annars staðar í heiminum (Welfarequality, e.d.). Hér á landi eru nýleg lög um velferð dýra sem 

setja rammann (nr.55/2013), en sértækar reglugerðir fyrir hverja dýrategund kveða nánar á um 

lágmarkskröfur sem gilda um aðbúnað og meðferð. Í reglugerð um velferð hrossa (nr. 

010/2014) kemur m.a. fram að á stórmótum skuli mótshaldarar sjá til þess að öll hross 

undirgangist heilbrigðisskoðun samkvæmt fyrirkomulagi sem samþykkt hefur verið af 

Matvælastofnun. Fyrirkomulagið kallast „Klár í keppni“ 

 Landsmót hestamanna (LM) eru haldin annað hvert ár og eru stærstu hestaviðburðir sem 

eru haldnir hér á landi. Alls koma rúmlega 300 hross fram í gæðingakeppni fullorðinna og 

ungmenna, þ.e. um hundrað hross í hverjum flokki, A-fl, B-fl og ungmennaflokki.  

Áverkar í munni keppnishrossa hafa verið skoðaðir samkvæmt sama fyrirkomulagi á 

stórmótum frá árinu 2012, en það ár var sýnt fram á háa tíðni þrýstingsáverka, þar sem alvarlegir 

áverkar á kjálkabeini voru taldir hafa mest áhrif á velferð hestanna (Björnsdóttir, Frey, 

Kristjansson og Lundström, 2014). Sýnt var fram á tengsl áverka á kjálkabeini við notkun á 

stangamélum með tunguboga en notkun á hringamélum tengdist þrýstingsáverkum í kinnum og 

munnvikum (Björnsdóttir, o.fl., 2014). Áður hafði verið sýnt fram á tengsl þrýstingsáverka í 

munni við mélanotkun þar sem langvarandi þrýstingur á sama svæðið dregur úr blóðflæði til 

slímhúðarinnar sem leiðir til þess að sár myndast (Tell, Egenvall, Lundstöm og Wattle, 2008). 

Einnig hefur komið í ljós að notkun reiðmúla og þá einkum stilling þeirra hefur áhrif á tíðni 

sára í munnvikum (Udahl og Clayton, 2018), en sá þáttur hefur ekki verið kannaður sérstaklega 

hér á landi.   

Beislisbúnaðurinn  skiptir miklu máli þegar kemur að stjórnun hesta og velgengni í keppni 

og leikur því stórt hlutverk í hestamennskunni. Allur beislisbúnaður getur valdið áverkum í 

munni hestsins þó áhættan sé mismikil eins og að framan er getið. Færð hafa verið rök fyrir því 

að áverkar í munni keppnishrossa endurspegli samspil milli manns og hests og séu hentugur 

mælikvarði fyrir velferð hestsins. Með kerfisbundinni skoðun á munni keppnishesta, fyrir og 

eftir keppni er mögulegt að fylgjast með áhrifum sem verða vegna breytinga í reiðmennsku, 

búnaði og dómgæslu á velferð hestanna (Sigríður Björnsdóttir, 2018). Í kjölfar niðurstaðna 

munnaskoðana á keppnishestum árið 2012 var lagt bann við notkun stangaméla með vogarafli 

í sýningum og keppni hér á landi (reglugerð um velferð hrossa nr. 910-2014).  
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1.1.  Markmið 
 
Markmið verkefnisins var að lýsa tíðni þrýstingsáverka í munni keppnishrossa fyrir milliriðla í 

gæðingakeppni á Landsmóti hestamanna 2018 og greina mögulega áhættuþætti.   

 

Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi:  

• Hver er tíðni þrýstingsáverka í munni keppnishesta fyrir milliriðla í gæðingakeppni? 

• Hvar eru áverkarnir staðsettir og hversu alvarlegir eru þeir? 

• Hefur aldur og kyn áhrif á tíðni áverka í munni keppnishesta? 

• Er munur á tíðni áverka milli mismunandi greina gæðingakeppninnar, A-fl, B-fl eða 

ungmennaflokki? 

• Er munur á því hvaða mél eru notuð milli keppnisgreina? 

• Hafði gerð méla sem riðið var við í forkeppni áhrif á tíðni áverka í munni sem komu 

fram við skoðun fyrir milliriðla? 

• Hafði gerð méla sem riðið var við í forkeppni áhrif á staðsetningu og/eða alvarleika 

áverka í munni, sem komu fram við skoðun fyrir milliriðla? 

  



3 
 

1.2.  Íslenski hesturinn 
 
Íslenski hesturinn á uppruna sinn að rekja til landnáms fyrir um 1100 árum eða í kringum árin 

874-930 (Aðalsteinsson, 1981). Íslenski hrossastofninn er talinn eiga uppruna sinn að rekja til 

Noregs og nágrannalanda enda hefur verið sýnt fram á skyldleika við norsk hestakyn (Bjørnstad 

and Røed, 2001). Rannsóknir á hvatbera  DNA auk Y litnings hafa sýnt fram á að íslenski 

hesturinn er náskyldur Shetlands smáhestinum  og Norður-norska hestinum (Nordland/Lynge) 

auk annara kynja í Skandinavíu og austur-evrópu (Bjørnstad, Gunby og Røed, 2000). Frá 

landnámi hafa afar fá hross verið flutt til landsins og ólíklegt að þau hafi haft nokkur 

erfðafræðileg áhrif á stofninn sem telst hreinræktaður (Aðalsteinsson, 1981). Talið er að 

landnámsmenn hafi tekið með sér sína bestu og traustustu reiðhesta og gæðinga en á þessum 

tíma voru hross helsta samgöngutækið og auk þess notuð sem vinnu- og burðardýr (Gísli B. 

Björnsson og Hjalti J. Sveinsson, 2004).    

Íslenski hesturinn er fjölhæfur ganghestur sem er notaður sem reiðhestur til frístunda, 

útreiða, ferðalaga og einnig í sérhæfðar keppnisgreinar. Ganghæfni íslenska hestsins er 

grunnurinn að vinsældum hrossakynsins víða um heim. Sýnt hefur verið fram á að tiltekin 

stökkbreyting „skeiðgenið“ er  forsenda hliðstæðra gangtegunda (tölt og skeið) og hefur einnig 

umtalsverð áhrif á hreyfingar á öðrum gangtegundum. Tíðni stökkbreytingarinnar er sérlega há 

í íslenska hestinum samanborið við önnur hestakyn. Áhrifum mismunandi arfgerða á eðli allra 

gangtegunda íslenska hestsins hefur verið lýst, sem og samspilinu við mismunandi 

byggingarlag (Kristjansson o.fl., 2014; Kristjansson o.fl., 2016). Hlutverk hestsins í gegnum 

tíðina hafa verið afar fjölbreytt. Áður var hann mest nýttur sem vinnuhestur og við samgöngur 

(Gísli B. Björnsson og Hjalti J. Sveinsson, 2004)  en áherslur breyttust eftir vélvæðinguna á 20. 

öldinni. Nú eru eingöngu ræktuð hross til reiðar með áherslu á góðan gang og byggingu (Kári 

Arnórsson, 2004). Ásamt því eiga hrossin að henta öllum, bæði börnum og fullorðnum (Helga 

Thoroddsen, 2006a).  

Hið opinbera ræktunarmarkmið fyrir íslenska hrossakynið miðar að því rækta 

heilbrigðan, frjósaman og endingargóðan hraustan hest. Rækta á léttbyggða hesta með áherslu 

á styrk, skrokkmýkt og vöðvastælta líkamsbyggingu. Sköpulag hestsins skal stuðla að 

ganghæfni og eðlisgóðum höfuðburði. Ræktunarmarkmiðið á að taka mið af viðurkenndum 

fagurfræðilegum þáttum (Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins, 2019). 

Keppni á íslenska hestinum hefur verið stunduð lengi en talið er að óformlegar 

kappreiðar hafi verið iðkaðar frá landnámi. Keppni sem við þekkjum nú í dag er aðallega 

gæðinga og íþróttakeppni þar sem fjöldi hrossa kemur fram og sýnir hæfileika og fegurð í reið 
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(Þorgeir Guðlaugsson, 2004). Eins og fram hefur komið, hefur hesturinn stóru hlutverki að 

gegna á landinu, en sjaldan hefur verið meiri áhugi á honum en nú (Helga Thoroddsen, 2006a).   

 

1.3.  Reiðmennska og tamning 
 
Hross hafa þjónað manninum frá örófi alda og gegnt  mikilvægu hlutverki í mannkynssögunni.   

Í sínu náttúrlega umhverfi hreyfir hesturinn sig óþvingað í samspili við önnur hross í stóði og 

landfræðilegar/veðurfræðilegar aðstæður. Hesturinn er hjarðdýr og líður því best með öðrum 

hrossum. Innan hjarðar/stóðs er vanalega leiðtogi sem öll hrossin fylgja (Helga Thoroddsen, 

2016). Þegar að hestur hefur fengið það hlutverk að vinna með manninum verður mikil breyting 

á hans náttúrulega umhverfi og því er mikilvægt að hann viðurkenni manninn sem leiðtoga. 

Maðurinn þarf að þekkja hestinn, atferli hans og eðli til þess að skilja hann og geta kennt honum 

það sem ætlast er af honum (Helga Thoroddsen, 2016). Þegar kemur að tamningu skiptir 

samspil manns og hests mestu máli en tamning á hrossi getur verið bæði einföld,  þægileg, 

flókin og erfið (Helga Thoroddsen, 2016). 

Gott jafnvægi er forsenda góðrar reiðmennsku. Náttúrlegt jafnvægi hestsins raskast 

verulega við það að knapinn sest á bak og segja má að tamningin miði að endurheimt og bætingu 

þess jafnvægis. Þegar hrossum er riðið hefur það áhrif á allan líkama þeirra. Tamning snýst um 

það að kenna hestinum að nota rétta og góða líkamsbeitingu en til þess þarf knapinn að hafa 

þekkingu á helstu grundvallaratriðum ásamt því að vera sjálfur í góðu jafnvægi (Helga 

Thoroddsen, 2016). Þegar setið er á baki hests þarf að vera afslappaður og fylgja hreyfingum 

hestsins. Knapinn á að vera í jafnvægi án þess að nota tauminn, en eftir því sem jafnvægið er 

betra þarf knapinn að reiða sig minna á beislisbúnaðinn (Helga Thoroddsen, 2016). Óhófleg 

notkun á taumtaki getur valdið óþarfa álagi í munni hrossa sem er einn viðkvæmasti 

líkamshlutinn sem kemur við sögu í samskiptum manns og hests. Vegna þess hvað munnurinn 

er viðkvæmur geta minnstu hlutir haft áhrif, t.a.m. ofnotaðar taumábendingar eða rangur 

beislisbúnaður (Helga Thoroddsen, 2014). 

Allt spilar þetta saman, munnurinn, val á beislisbúnaði og beislin sjálf en ekki er hægt 

að fjalla um þessi atriði án þess að gera sér grein fyrir því hvernig nota eigi hestinn, temja hann 

og þjálfa. Ásamt þessum þáttum hefur bygging hrossa og geðslag mikil áhrif á þær aðferðir sem 

notaðar eru við þjálfunina. Mikilvægt er að þjálfarinn/knapinn líti til allra þessara þátta þegar  

búnaður er valinn, hvort sem er við þjálfun eða keppni (Helga Thoroddsen, 2014).   
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1.3.1. Ganghæfni 
 
Sérstaða hrossakynsins felst í fjölhæfni í ganglagi  því auk þeirra hefðbundnu gangtegunda sem 

einkenna flestar tegundir hrossa býr íslenski hesturinn yfir hliðlægu gangtegundunum, skeiði 

og tölti. Skeið og tölt og  eru í raun mjög líkar gangtegundir og getur verið erfitt að greina þær 

í sundur. (Reynisson, 2017). Gangtegundir íslenska hestsins eru því fet, brokk, tölt,  stökk og 

skeið (Clayton, 2004).  

Tölt er fjórtakta gangtegund sem einkennist af hliðlægri röð fótahreyfinga, án svifs þar 

sem 1-2 fætur nema við jörðu á hverjum tíma. Skeið er tvítakta gangtegund með svifi þar sem 

að hliðstæðir fætur snerta jörðu samtímis, skeiðið getur verið mjög hraðskreið gangtegund en 

misjöfn eftir hrossum (Clayton, 2004). Talað er um fjórgangshesta sem hafa fet, brokk, tölt og 

stökk en fimmgangshesta sem hafa fet, brokk, tölt, stökk og skeið (Clayton, 2004). Reynisson 

(2017) gerði rannsókn á þeim breytum sem að helst einkenna tölt og skeið íslenska hestsins. 

Niðurstöður rannnsóknarinnar bentu til þess að skilgreining á tölti sé nokkuð skýr, að hesturinn 

tölti í hreinum fjórtakti á breiðu hraðabili en niðurstöður á skeiði bentu til þess að misræmi væri 

á milli skilgreiningu gangtegundarinnar og mældra breyta fyrir takt og svif.  
 

1.4.  Staða þekkingar 
 
Þrýstingsáverkar á vörum, kinnum, tungu og kjálkabeini hrossa eru alvarlegt velferðarvandamál 

sem hefur verið rannsakað töluðvert bæði hérlendis og erlendis síðustu ár (Björnsdóttir o.fl., 

2014; Tell o.fl., 2008; Udahl og Clayton, 2018). Til þess að hægt sé að koma í veg fyrir og 

verjast gegn áverkum sem verða í keppni þarf að komast að því hvað það er sem veldur (Udahl 

og Clayton, 2018). Með rannsóknum sem gerðar hafa verið hafa ýmis atriði hvað varðar notkun 

beislisbúnaðar komið í ljós.         

 Rannsókn var gerð af Udahl og Clayton (2018) á áverkum sem verða vegna notkunar  

mismunandi búnaðs í keppni. Gerð var athugun á því hvort að samband væri á milli áhættuþátta 

og áverka á hrossum í keppni. Rannsóknin var gerð á hrossum úr fjórum mismunandi 

keppnisgreinum, fimi e.(dressage), hindrunarstökki e.(showjumping) hindrunarhlaupi 

e.(eventing) og spretthlaupi e.(endurance) (Udahl og Clayton, 2018). Úrtakið voru 3143 hross, 

hrossin voru skoðuð fyrir keppni og bæði hrossin og búnaðurinn skoðuð að keppni lokinni, 

leitað var eftir áverkum á hrossunum eftir beislisbúnaðinn, sporana, pískinn og einnig skoðuð 

áhrif og stilling nasamúlsins. Niðurstöður leiddu í ljós að um 77% knapa notuðu spora, 3,2% 

þeirra voru með hár á spora að keppni lokinni og 0,4% með blóð á spora (Udahl og Clayton, 

2018). Mikil fylgni var á milli lengd sporans og tíðni áverka. Áhrif notkunar á beislisbúnaði og 



6 
 

múlum leiddu í ljós að í heildina voru 9,2% hrossa sem höfðu áverka/og eða voru blóðug eftir 

búnað. Áhrif og áverkar vegna píska fundust á 7 hrossum, alvarleiki var mismunandi, meiðsli 

fundust á 3 hrossum, blóð á einu og eitt hross hafði undirliggjandi meiðsli. Udahl og Clayton 

telja að hægt sé vinna gegn áverkum í munni hrossa með því að takmarka hversu mikið má 

þrengja múla að nösum hrossa og einnig minnka líkur á áverkum á bringu hrossa vegna spora 

með því að setja reglur um takmarkaða lengd spora (2018). 

  Rannsókn sem gerð var á sænskum hrossum á áhrifum notkunar á beislis og mélabúnaði 

eftir mismunandi langan tíma í þjálfun og hvíld sýndi fram á tengsl þrýstingsáverka í munni við 

mélanotkun þar sem langvarandi þrýstingur á sama svæðið dregur úr blóðflæði til 

slímhúðarinnar sem leiðir til þess að sár myndast (Tell o.fl., 2008). Rannsóknin var gerð á 113 

hrossum, skoðunin leiddi í ljós að mikið hærri tíðni áverka í munni var að finna í hrossum sem 

voru í þjálfun á þeim tíma heldur en þeim sem voru í hvíld. Einnig var athugað hvort að tíðni 

væri mismunandi eftir aldri hrossanna en enginn marktækur munur kom í ljós (Tell o.fl., 2008). 

  Rannsókn Sigríðar Björnsdóttur o.fl. (2014) sem gerð var á áhættuþáttum vegna 

beislisbúnaðar í íslenskum keppnishrossum frá LM 2012 leiddi í ljós að há tíðni á áverkum var 

almennt hjá keppnishrossum. Rannsóknin var gerð á 424 hrossum í grunninn, framkvæmd var 

munnskoðun á hrossunum fyrir keppni og eftir notkun á vissum búnaði. Þeir áverkar sem 

fundust í munni hrossanna við seinni skoðun, 77 hross sýndu þá áhættuþætti sem höfðu mest 

áhrif. Sýnt var fram á sterk tengsl milli áverka á kjálkabeini við notkun á stangamélum með 

tunguboga en notkun á hringamélum tengdist þrýstingsáverkum í kinnum og munnvikum 

(Björnsdóttir o.fl., 2014). Niðurstöður rannsóknarinnar urðu til þess að Landssamband 

hestamannafélaga bannaði árið 2014 notkun stangaméla með tunguboga í sínum 

keppnisreglum. Þetta bann er án efa eitt stærsta skref sem stigið hefur verið í þágu velferðar 

keppnishesta hér á landi (Mast, 2014). Íþróttaráð FEIF bannaði einnig tungubogann í 

keppnisreglum sínum árið 2014 (FEIF, 2019). 

1.5.  Munnur hestsins 
 
Hross lifa nær eingöngu á grasi/heyi og þurfa því að innbyrða mikið magn til þess að útvega 

næga orku.  Þegar hesturinn bítur eða étur notar hann flipana, bæði efri og neðri, til þess að 

velja grasið/fóðrið og toga það upp í munninn milli framtannanna (Baker, 2002). Hesturinn 

bítur grasið með framtönnunum, geymir það yfir tungunni á tannlausa bilinu þar sem hann 

nemur og skilur út mögulega aðskotahluti áður en tungan flytur það aftar í munninn þar sem 

það er tuggið milli jaxlanna. Hross sem ganga úti eyða að meðaltali um 15-18 klst. á dag í leit 
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og át á grasi (Sigríður Björnsdóttir, 2014b). Munni hrossa er skipt upp í þrjá hluta. Hver og einn 

hefur sitt hlutverk. 
 

 
 
 

1.5.1. Tannlausa bilið 
Tannlausa bilið er það svæði í munninum sem gerir það mögulegt að koma mélum fyrir í munni 

hrossa. Þetta svæði afmarkast af framtönnum og vígtönnum að framan og jöxlunum að aftan. 

Þó svo maðurinn nýti þetta auða svæði til þess að koma mélum fyrir í munni hrossa er hið 

náttúrulega hlutverk annað. Kjálkarnir hafa þróast með þessum hætti til þess að skapa rými í 

munninum til að yfirfara fóðrið og skilja út mögulega aðskotahluti, enda getur það verið 

lífshættulegt fyrir hestinn að fá harða hluti milli jaxlanna og áfram niður í meltingarveginn. 

Tannlausa bilið er fyllt með mjúkvef, tungunni og gómfyllunni og er slímhúð munnsins ríkulega 

búinn taugaendum á þessu svæði. Það gerir hestinn mjög næman á þessu svæði sem einmitt er 

nýtt til að stjórna hestinum (Sigríður Björnsdóttir, 2014b).  

 

 

 

Mynd 1 - Skipting munnsins í þrjá hluta: (1) Fyrsti hlutinn eru framtennurnar. Fullorðinn 
hestur er með 6 framtennur í bæði efri og neðri gómi. Helsta hlutverk framtannanna er að 
bíta gras. (2) Annar hlutinn er tannlausa bilið. Svæðið sem þakið er slímhúð er á milli 
framtanna og jaxla. Tannlausa bilið notar hrossið til þess að geyma fóðrið, skilja að og losa 
sig við aðskotahluti sem kunna að hafa borist inn í munninn. (3) Þriðji hlutinn eru jaxlarnir 
sem hafa það hlutverk að tyggja það og mala sem er nauðsynlegur undirbúningur fyrir 
meltinguna. Heimild: www.mouthofthehorse.com 
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1.5.2. Tennurnar  
 

Folöld fæðast með nokkrar mjólkurtennur. Fleiri slíkar koma í ljós á fyrstu vikunum í lífi þeirra 

og eru undanfarar annarra tanna (Sigríður Björnsdóttir, 2014). Tannfelling og tanntaka 

varanlegra tanna á sér stað á aldursbilinu tveggja til tveggja og hálfs árs upp að fjögurra til fimm 

vetra aldri. Fullorðinstennur hesta telja 12 framtennur og 12 jaxla auk vígtanna og úlfstanna en 

fjöldi þeirra er breytilegur (Cirelli, e.d.).    

Fullorðinn klár getur verið með 40-42 tennur en hryssur 36-40.  Þrír fremstu jaxlarnir 

hafa þá sérstöðu að hafa haft mjólkurtennur sem forvera sína en að öðru leyti eru þeir eins og 

hinir jaxlarnir sem koma upp sem varanlegar tennur (Sigríður Björnsdóttir, 2014b). Vígtennur 

er sjaldnar að finna í hryssum eða í einungis 20-25% tilvika og eru þá hlutfallslega minni heldur 

en vígtennur í klárum (Cirelli, e.d.). Þær gegna engu sérstöku hlutverki,  nýtast ekki í fæðunám 

og slitna því hvorki né ganga upp eins og aðrar tennur hrossa. Vígtennurnar í efri og neðri gómi 

mætast ekki og þá myndast ekkert bit (Dixon, 2002).  

Úlfstennur eru litlar og ófullkomnar tennur, hinn eiginlegi fremsti jaxl, fyrir framan 

fremstu jaxla í efri gómi (og stöku sinnum í þeim neðri). Þessar tennur hafa ekki heldur hlutverk 

við fæðunámið og eru í raun að hverfa þó enn komi þær fyrir hjá um 50% hrossa. Þær geta 

valdið hestum sem notaðir eru til reiðar miklum óþægindum þar sem mélin rekast í þær og setja 

á þær meiri þrýsting en rætur þeirra þola.   Þrýstingur frá mélunum getur valdið tannholdsbólgu 

eða losi og þessi óþægindi geta komið í veg fyrir að hross nái að sætta sig við mélin (Sigríður 

Björnsdóttir, 2014b). Úlfstennur geta einnig valdið óþægindum í munni ef þær eru mjög stórar, 

þær geta þá haft áhrif á bitið, kinnarnar eða varirnar þegar notaður er beislisbúnaður sem 

myndar þrýsting að þessum svæðum (Dixon, 2002).  

Mynd 3 - Tannlausabilið án méla. Heimild: 
www.mouthofthehorse.com 

Mynd 2 - Tannlausabilið með mélum. Heimild: 
www.mouthofthehorse.com 
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Hesturinn tyggur með hringlaga hreyfingum öðru megin munnsins í einu (Dixon, 2002). Efri 

gómur hrossa er áberandi víðari en neðri gómurinn sem gerir það að verkum að jaxlarnir 

standast ekki á nema að litlu leyti. Þessi afstaða jaxlanna og skástæður bitflötur tannanna sem 

af henni leiðir hefur þróast til að tryggja öfluga tyggingu. Hið sama á við um hina skörpu kanta 

jaxlanna. Ytri kantar jaxlanna stefna út á við og halda slímhúðinni þannig frá tyggingunni svo 

ekki skapist hætta á að hún skaðist við tygginguna þrátt fyrir skarpa kanta tannanna. Þessi 

hönnun gegnir enn fremur því hlutverki að hindra að ytri kantar tannaraðanna standist á þegar 

hesturinn er með lokaðan munn sem aftur varnar því enn frekar að hestar geti bitið sig í 

kinnarnar með jöxlunum. Þetta er að sjálfsögðu mjög mikilvægt því tyggivöðvarnir eru mjög 

sterkir og af slíku biti gætu hlotist mjög alvarlegir áverkar. Varhugavert er því að hrófla við 

stefnu tannanna, bæði til hliðanna og bitflatanna, með tannröspun (Sigríður Björnsdóttir, 

2014b).  

 
Tyggingin er fyrsta stig meltingarinnar þar sem gróffóður (gras eða hey) er undirbúið 

fyrir efna- og örverumeltingu. Án öflugrar tyggingar verður fóðurnýtingin mjög léleg. Góð 

tannheilsa er því hestinum lífsnauðsynleg (Lundström, 2004). Eðlilega slitna tennurnar við 

tygginguna og því eru hestar útbúnir með varaforða af tönnum inni í kjálkabeinunum. Þroskun 

glerungsins inni í beinunum lýkur á sama tíma og tennurnar eru teknar í notkun (við 2-5 vetra 

aldurinn) og verða þær ekki lengri eftir það. Þá byrja rætur þeirra að þroskast samhliða því að 

tennurnar ganga hægt og sígandi upp úr kjálkunum, í takt við slitið. Ræturnar eru að þroskast 

fram á miðjan aldur en eftir það fara tennurnar í heild sinni að styttast samhliða slitinu. Engin 

hætta er á að tennur verði ofvaxnar í hestum, þó þeir éti í skemmri tíma en hestar í frjálsri beit, 

því það er slitið sem stjórnar því hversu hratt þær ganga upp úr kjálkunum (Lundström, 2004). 

Aukalegt slit á tönnum, t.d. vegna tannraspana og sands í fóðri, leiðir hins vegar til þess að 

Mynd 4 - Afstaða tanna í efri og neðri kjálka. Heimild: www.mouthofthehorse.com 
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tennurnar ganga hraðar upp og styttir líf hestanna sem því nemur. Hestar geta ekki lifað án jaxla 

sem duga til öflugrar tyggingar (Lundström, 2004). 
 

1.6.  Reiðtygi 
 
Reiðtygi er sá búnaðar sem við notum við hestinn þegar við ríðum honum. Þegar hesti er riðið 

er yfirleitt settur á hann hnakkur, beisli og múll. Í þessari ritgerð er sjónum beint að beislum og 

múlum sem eru mögulegir áhættuþættir fyrir áverka í munni.  Knapinn þarf að vera meðvitaður 

um virkni búnaðarins og notkunareiginleika. Í kaflanum hér að neðan, þar sem fjallað er um 

efni og aðferðir rannsóknarinnar, má sjá myndir af dæmigerðum beislisbúnaði og múlum ásamt 

lýsingum á notkunar eiginleikum. Allir hlutar beislisbúnaðarins, mélin, höfuðleðrið og múllinn 

hafa áhrif á hestinn og þar með talin stilling búnaðarins (Sigríður Björnsdóttir, 2014a). Hættan 

á meiðslum vegna notkunar á hverslags beislisbúnaði er margfeldi af þrýstingnum sem kemur 

á mjúkvef í munni og tímanum sem hann varir. Vegna þessa er stöðugur þrýstingur líklegri til 

að valda sárum í munni en skammvinnur, þó hann sé í raun meiri (Lundström, 2004). 

 

1.6.1. Beisli  
Beisli samanstendur af höfuðleðri, mélum og taumi. Beislið er það samskiptatæki sem knapi 

notar til þess að stjórna hestinum, hægja á, stoppa, beygja og til að teyma (Helga Thoroddsen, 

2006b). Höfuðleðrið er sá hluti sem fer utan um höfuð hestsins og heldur mélinu upp í hestinum. 

Beisli eru af mörgum gerðum en þau geta verið með ennisól sem er til þess að varna því að 

hnakkólin renni aftur á makka hestsins, kverkól sem er til þess að varna því að hesturinn nái af 

sér beislinu en einnig eru til beisli sem eru einfaldari og án þessa óla. Taumurinn er tengdur við 

mélin en með honum er knapinn í sambandi við höfuð hestsins (Helga Thoroddsen, 2006b). 

 

1.6.2. Mél 
Mélin eru sá hluti af beislinu sem fer upp í munn hestsins. Afar margar mismunandi tegundir 

méla eru til og hafa sinn sérstaka tilgang (Helga Thoroddsen, 2006b). Mél eru gerð úr 

mismunandi efnum, svo sem úr járni, gúmmi, plasti, kopar, stáli og málmblöndum. Hross taka 

mjög mismunandi við gerðum méla og því þarf að vanda valið vel og finna hvað hentar hverjum 

hesti fyrir sig (Helga Thoroddsen, 2006b). Helstu mél sem eru notuð hér á landi eru hringa- og 

stangamél. Innan þessara tegunda eru ýmsar útfærslur fáanlegar t.d. með einbrotnu eða 

tvíbrotnu munnstykki.  

Eins og fram hefur komið er hestinum eðlislægt að losa sig við aðskotahluti í munninum. 

Til þess hefur hann þróað sjálfvirk taugaboð (reflexa)  sem taka þarf  tillit til í byrjun tamningar. 
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Fyrstu viðbrögð hestsins við að fá mél upp í sig eru því að koma þeim út úr sér og segja má að 

það sé eitt helsta viðfangsefni frumtamningarinnar að fá hestinn til að sætta sig við mélin. Í 

þeim tilgangi þarf að lágmarka örvun taugaboðanna sem verður frá mélunum en það verður 

helst gert með því að velja fyrirferðarlítil mél, einmálma, sem eru passleg að stærð og liggja 

stöðug í munninum. Þolinmæði er þó mikilvægasta hjálpartækið því smám saman venjast hestar 

mélum og sætta sig við þau. Það þarf að gerast áður en knapinn hugar að taumsambandi 

(Sigríður Björnsdóttir, 2014a). Ef valin eru mél sem stríða alvarlega gegn eðli munnsins verður 

aukin hætta á vandamálum svo sem tungubasli og að hesturinn bíti í mélin (sem með tímanum 

leiðir til tannskemmda), sem og særindum í munni (Sigríður Björnsdóttir, 2014a). Sár í munni 

sem tengjast mélanotkun eru í raun þrýstingssár þar sem slímhúð í munnvikum, kinnum eða á 

kjálkabeininu lendir í klemmu á milli méla annars vegar og tanna eða beins hins vegar. Of löng 

mél geta leitt til þess slímhúð lendir í klemmu á milli mélanna og fremstu jaxla. Við þessar 

aðstæður dregur úr blóðflæði til slímhúðarinnar og þrýstingssár geta farið að myndast.  Því er 

afar mikilvægt að mjúki vefur munnsins, tunga og kinnar, taki við þrýstingi frá mélunum og 

öðrum búnaði á tannlausa bilinu, auk þess er gott að skipta reglulega um mél því það eitt getur 

dregið úr líkum á þrýstingssárum (Sigríður Björnsdóttir, 2014a).  

 

1.6.3. Munurinn á hringa og stangamélum  
Hringamél eru algengasta gerð méla. Þau eru oftast notuð sem fyrsta mélið upp í hross á meðan 

það lærir á beisli. Misjafn er hvernig fólk velur mélin en þau þurfa að passa vel og á því valið 

að fara eftir því hversu breiður munnur hestsins er (Helga Thoroddsen, 2006b). Bæði gildleiki 

og lengd méla þarf að vera rétt svo að þau valdi ekki vanlíðan eða vandamálum. Kjaftgrönn 

hross nota mél sem eru um 10 cm löng á milli hringa og þau stærri vanalega allt að 12,5 cm. 

Stærðir fyrir ofan það eru sjaldgæfar. Mikilvægt er að stærðirnar séu réttar og mælt er með því 

að velja mél sem eru um 1 cm breiðari en þarf svo þau séu hæfilega löng, ef mélin eru of stutt 

þá geta hringirnir þétt að munnvikum og myndað sár, ef mélin eru of löng er hætta á að hrossið 

sé í tungubasli eða fái sár vegna tanna (Björn Kristjánsson, e.d.). Gildleikinn snýst um það að 

eftir því sem mélin eru gildari þá dreifist taumtakið á stærri flöt í munni hrossanna og eru þau 

þá mýkri. Grennri mélin eru bæði harðari og skarpari og eru því ekki eins mjúk í munni. Þyngd 

mélanna er ekki alltaf í takt við gildleikann en gildari mél eru oft höfð tóm að innan svo þau 

þyngi ekki of mikið (Björn Kristjánsson, e.d.). Utan við munnvikin eru hringirnir sem að mélin 

bera nafnið af en stærð þeirra en einnig mjög misjöfn. Stærri hringir eru taldir betri en eftir því 

sem þeir eru stærri eru minni líkur á að þau dragist upp í munn hrossanna við átak í annan 

tauminn. Minni mél eiga það til að dragast upp í munninn ef mikið er togað öðru megin. Þegar 
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hrossum er riðið á hringamélum eiga mélin að hreyfast upp í þeim og þau að bryðja mélið og 

gefa eftir um leið (Björn Kristjánsson, e.d.). 

Stangamél er annar flokkur méla, sem krefjast mikillar nákvæmni við notkun. 

Hefðbundnar íslenskar stangir eru talinn skemmtilegur og sérstæður búnaður sem á sér engan 

líkan, þær eru einnig notaðar erlendis en á annan hátt. Íslensku stangirnar mynda vogarafl sem 

að með keðjunni auka átak taumtaksins eftir því hversu langar stangirnar eru og hversu strekkt 

keðjan er en þær erlendu eru ætlaðar fyrir stífa keðju og ekki notaðar fyrr en hross eru fulltamin. 

Stangir eins og hringamél eru einnig misjafnar að stærð og lögun en sömu atriði um bæði lengd 

og gildleika gilda um mélin á stöngunum. Eitt er þó gjörólíkt milli hringaméla og stangaméla, 

en hringamélin liggja alltaf eins í munni hross en staða stangaméla er breytileg (Björn 

Kristjánsson, e.d.). Stangamél hanga niður með munnvikum þegar haldið er slökum taumi og 

þegar tekið er í tauminn breytist staðan og þær vísa aftur. Staðan getur breyst um 90° ef keðjan 

er laus án þess að hafa mikil áhrif á hrossið en sé keðjan strekkt verður minni breyting vegna 

vogarafls. Festingar stanga við mél gera þeim kleift að hreyfast í allar áttir. Stangirnar virka 

þannig að keðjan sem notuð er með stöngunum er fest undir hökuna og er stillt þannig að þegar 

tekið er í tauminn og hesturinn hringar makkann þá snertir keðjan hestinn örlítið og hann gefur 

eftir. Þegar hrossið fylgir þessari eftirgjöf slaknar á keðjunni. Keðja á stöngum þarf að ná í 

keðjufarið sem er neðst á kjálkanum (Björn Kristjánsson, e.d.). Ef keðjan leggst á þennan stað 

hittir hún á þar sem kjálkinn er samvaxinn og keðjan leggst því með jafnan þrýsting alls staðar. 

Ef hún lendir á stað þar sem kjálkabeinið er skipt er hætta á að hún valdi sári þar sem að átakið 

frá keðjunni lendir allt á kjálkabörðunum. Þegar riðið er á stöngum er taumhald oft hærra en á 

hringamélum eins og kom fram hér að ofan og mikilvægt að taumsambandið sé frjálsara, ef 

stöðugt átak er á taumi liggur keðjan alltaf við kjálkann og hætta á að hesturinn verði stífur í 

taumi. Hægt er að komast hjá þessu með því að skipta reglulega um mél og gefa hrossinu léttari 

taum til þess að minnka átakið (Björn Kristjánsson, e.d.). 
 

1.6.4. Múlar 
Reiðmúlar eða múlar eru notaðir með beislum til þess að að hesturinn sé ekki að opna munninn 

mikið og til þess að koma í veg fyrir að mélin dragist til í munni hestsins og valdi ójöfnu átaki 

(Helga Thoroddsen, 2006b). Ýmsar gerðir reiðmúla eru notaðar en algengustu eru svokallaður 

neðrimúll/þýskur múll sem settur er utan yfir beislið og enskur múll, með eða án skáreimar. 

Neðri múll er einungis notaður með hringamélum en slíkan múl á ekki að nota með 

stangamélum. Nasamúllinn á að fara vel við munnvik hestsins og vera þéttur að nefi en þó 

þannig stilltur að nefólin leggist ekki yfir hringinn á mélinu heldur fyrir neðan hring, vitlaus 
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stilling getur myndað óþarfa þrýsting sem getur ollið áverkum í munnvikum (Helga 

Thoroddsen, 2006b). Múll með eða án skáreimar er oft kallaður efri múll en hann má nota með 

öllum gerðum méla. Múllinn er festur um fingurbreidd neðan við kinnbein og á ekki að hafa 

áhrif á hreyfingar annars beislisbúnaðs. Þessi gerð múla er fest undir beislið. Múllinn er notaður 

með skáreim t.d. ef hesturinn gapir mikið og þá hjálpar reimin við að halda munninum lokuðum 

(Helga Thoroddsen, 2006b). 

 

1.7.  Lög og reglugerðir um velferð dýra  
Markmið reglugerðar um velferð dýra snýst fyrst og fremst um að stuðla að velferð. Dýrin eiga 

að vera laus við vanlíðan, hungur, ekki að upplifa þjáningu, sársauka, meiðsli eða lifa við 

sjúkdóma. Einnig eiga dýr að geta sýnt sitt eðlilega atferli eins og unnt er (Lög um velferð dýra, 

2013). Reglugerð um velferð hrossa snýst um það að tryggja velferð og heilbrigði hrossa með 

góðri meðferð, umsjá og aðbúnaði. Jafnframt segir í henni að hross eigi að geta lifað í samræmi 

við sitt eðlilega atferli eins mikið og hægt er (Reglugerð um velferð hrossa, 2014).  

 Lög og reglugerðir sem sjá má hér að neðan setja skýr mörk hvað varðar velferð dýra 

(hrossa) og má fullyrða það að Ísland sé nokkuð framarlega í dýravelferðarmálum, segja má að 

nýja löggjöfin sem tók gildi árið 2014 hafi verið stórt skref fram á við í þessum málum 

(Alþjóðamálastofnun, 2015). 

Í 17. gr. um þjálfun, sýningar, keppni og laga nr. 55/2013 um velferð dýra, segir :  

Hver sá sem þjálfar dýr, notar þau í keppni og sýningar eða á annan hátt skal tryggja að þau:  
    a. hafi til þess líkamlegt heilbrigði og hafi hlotið viðeigandi þjálfun, b. hafi ekki verið 
meðhöndluð með lyfjum sem deyfa sjúkdómseinkenni eða auka afkastagetu þannig að það 
samræmist ekki velferð þeirra, c. séu ekki markvisst beitt meðferð sem veldur þeim skaða eða 
óþarfa ótta.  Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur samkvæmt grein þessari.  
 
 

Auk þessa má benda á 32. gr. laganna um dýrahald, aðferðir og útbúnað þar sem segir:  

Hver sá sem heldur dýr ber ábyrgð á að starfsaðferðir, tæki, tól og hvers konar útbúnaður sem 
notaður er á dýr í umsjá hans séu ekki andstæð velferð dýra.  
Hver sá sem kynnir starfsaðferðir er varða dýrahald eða dreifir tækjum, tólum og hvers konar 
útbúnaði varðandi dýrahald ber ábyrgð á að það sé ekki andstætt velferð dýra. Matvælastofnun 
getur krafist upplýsinga og gagna frá hlutaðeigandi aðilum um að ákvæði 1. og 2. mgr. séu 
uppfyllt. 
Ráðherra setur reglugerð um bann við eða takmörkun á dreifingu á starfsaðferðum, tækjum, 
tólum og hvers konar útbúnaði. Ráðherra er enn fremur heimilt að setja ákvæði í reglugerð með 
nánari fyrirmælum um mat og prófanir. 
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Í 7. gr. í reglugerð um velferð hrossa um meðferð þeirra segir: „Bannað er að beita hross 
harðýðgi eða annarri illri meðferð“. 

Í 8 gr. um notkun hrossa segir:  

Knapi ber fulla ábyrgð á hrossum sem hann notar til reiðar eða annarrar vinnu. Eingöngu skal 
nota heilbrigð hross til reiðar, burðar eða dráttar. Álag á hross má aldrei vera meira en þrek 
þeirra og annað líkamlegt ástand leyfir. Koma skal í veg fyrir að hross ofkælist eftir notkun. 
Þess skal gætt að reiðtygi passi vel og notkun þeirra valdi ekki sárum eða öðrum skaða. Hross 
skulu járnuð ef hætta er á að hófar slitni til skaða við notkun eða rekstur. 

Umráðamanni hestaleigu og reiðskóla ber að skrá tíðni og tímalengd notkunar á hverju hrossi. 
Dagbókin skal aðgengileg eftirlitsaðilum samkvæmt reglugerð þessari hvenær sem þurfa þykir. 

 

Í 9. gr. Um tamningu, þjálfun, keppni og sýningar segir: 

Ekki má nota búnað eða aðferðir við tamningu, þjálfun, keppni eða sýningar sem valda hrossum 
skaða eða óþarfa ótta. Óheimilt er að þvinga hross í höfuðburð með búnaði sem gefur ekki eftir 
eða að uppgefa hross með bindingum eða öðrum þvingunum. Notkun á mélum með tunguboga 
og vogarafli er bönnuð á stórmótum, hvers kyns keppnum og sýningum. 

Aðeins má nota heilbrigð hross í góðri þjálfun til keppni eða sýninga og ekki fylfullar hryssur 
sem gengnar eru með lengur en fjóra mánuði. Mótshaldara ber að skipuleggja dagskrá og 
fyrirkomulag móta með velferð hrossa í fyrirrúmi. 

Mótshaldari ber ábyrgð á að hljóðstyrkur tónlistar á keppnis- eða sýningarsvæði hrossa fari 
ekki yfir mörk sem sett eru í c-lið II. viðauka. 

Á stórmótum skulu mótshaldarar sjá til þess að öll hross undirgangist heilbrigðisskoðun skv. 
fyrirkomulagi sem samþykkt hefur verið af Matvælastofnun. 

 

Eins og sjá má, þarf að huga að mörgu þegar að kemur að því að nota hross í keppni, sýningar 

eða þjálfun. Sem leiðtogi hrossa ber knapi alfarið ábyrgð á heilbrigði og velferð þeirra. 

1.8.  Gæðingakeppni  
 
Helsta markmið í gæðingakeppni er að verðlauna besta reiðhestinn, keppnisfyrirkomulag flokka 

í gæðingakeppni er eftirfarandi:  

Ungmennaflokkur ríður sama prógramm og B-Flokkur gæðinga. Riðnir eru 3 hringir, sýnt fet 

minnst hálfa langhlið vallar, hægt tölt, greitt tölt, brokk og stökk eina langhlið. Eina langhliðina 

getur knapi valið gangtegund og nýtt sér til uppbóta ef eitthvað hefur farið úrskeiðis eða vill 

hækka einkunn. Ásamt gangtegundum er einnig gefinn einkunn fyrir vilja og fegurð í reið. Öll 

atriði gilda jafnt í einkunnagjöf (Gæðingadómarafélag L.H., e.d.). 
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Í B-flokki er sýnt fet minnst hálfa langhlið vallar, hægt tölt, greitt tölt, brokk og stökk eina 

langhlið. Eina langhliðina getur knapi valið gangtegund og nýtt sér til uppbóta ef eitthvað hefur 

farið úrskeiðis eða vill hækka einkunn. Ásamt gangtegundum er einnig gefinn einkunn fyrir 

vilja og fegurð í reið. Í B-flokki er ein breyting á frá ungmennaflokki, einkunn sem gefin er 

fyrir vilja og fegurð í reið er margfölduð með 2 (Gæðingadómarafélag L.H., e.d.). 

Í A-flokki er að mestu leyti riðið sama prógramm og má sjá í B-flokki og ungmennaflokki 

hér að ofan. Riðnir eru 3 hringir, sýnt fet minnst hálfa langhlið vallar, tölt frjáls til meðal ferð, 

brokk og stökk eina langhlið. Ásamt gangtegundum er einnig gefinn einkunn fyrir vilja og 

fegurð í reið. Viðbótin í þessum flokki (fimmgangi) er skeið. Riðið er skeið á 175 metra beinni 

braut sem jafngildir einni langhlið í hring. Í A-flokki gæðinga er einkunn sem gefin er fyrir vilja 

og fegurð í reið einnig margfölduð með 2 (Gæðingadómarafélag L.H., e.d.). 
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2. Efni og aðferðir 
Í 9. grein í reglugerð um velferð hrossa 910/2014 segir : ,,Á stórmótum skulu mótshaldarar sjá 

til þess að öll hross undirgangist heilbrigðisskoðun skv. fyrirkomulagi sem samþykkt hefur verið 

af Matvælastofnun“. 

Á Landsmótunum sem haldin hafa verið árin 2014, 2016 og 2018 fór 

heilbrigðisskoðunin fram samkvæmt fyrirkomulaginu „Klár í keppni” sem er fyrirkomulag sem 

sniðið hefur verið til þess að koma í veg fyrir að hross með áverka á alvarlegu stigi taki þátt í 

keppni. Rannsóknin sem verkefnið snýst um byggir á gögnum frá þeirri skoðun. Þeir dýralæknar 

og sjálfboðaliðar sem komu að heilbrigðisskoðuninni voru: 
 

Dýralæknar: 

Þóra Jóhanna Jónasdóttir dýralæknir, Rebecka Frey dýralæknir og  

Sigríður Björnsdóttir dýralæknir hrossajúkdóma og ábyrgðardýralæknir mótsins, hún hefur 

yfirumsjón með heilbrigðisskoðun og einnig allri velferð dýra á mótinu. Ef vafi leikur á því 

hvort hross sé í ásigkomulagi til þess að taka þátt í keppni eiga dómarar eða knapar að leita til 

hennar og þeim veitt ráðgjöf. 

 

Sjálfboðaliðar (aðstoðarmenn/ritarar): 

Kristín Inga Karlsdóttir dýralæknanemi.        

Úndína Ýr Þorgrímsdóttir dýralæknanemi.       

Sólveig Arna Einarsdóttir nemandi Landbúnaðarháskóla Íslands.      
 

Fyrirkomulagið Klár í keppni - Heilbrigðisskoðun á Landsmóti 2018. 

Eins og kom fram hér að ofan er öllum hrossum skylt að undirgangast heilbrigðisskoðun. 

Skoðunin ,,Klár í keppni“ er gerð á öllum hrossum sem keppa í ungmennaflokki, A-flokki 

gæðinga, B-flokki gæðinga, og tölti á landsmóti, ásamt öllum þeim kynbótahrossum sem koma 

fram á einstaklingssýningum á mótinu. Eini flokkurinn sem er undanskilinn slíkri skoðun er 

barna og unglingaflokkur. Knapar eiga að koma með hross í skoðun fyrir hverja innkomu í 

keppni og kynbótasýningu. Þessi skoðun á að fara fram 2-24 klst. áður en hestur fer í braut. Ef 

hross kemst upp í milliriðla og úrslit fer það alls þrisvar í heilbrigðisskoðun og það sama gildir 

um yfirlitssýningu og verðlaunaafhendingu kynbótahrossa. Eigandi/knapi eða annar aðili mætir 

með hrossið á tiltekinn stað þar sem byrjað er á því að athuga örmerki og það skráð niður. Með 

því er hægt að staðfesta að rétt hross sé í skoðun.  
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Skoðunin felur í sér eftirfarandi atriði sem að dýralæknir metur: 

• Skoðun á almennu ástandi, undir það fellur skoðun á: holdafari, eitlum, öndun, 

líkamshita og skoðun hjartahljóða ef ástæða þykir. 

• Fætur er þreifaðir og heltiskoðun gerð en þá er fylgst með hreyfingum á feti og brokki 

á hörðu undirlagi. Aðilinn sem kemur með hross í skoðun sér um að ganga/hlaupa með 

hrossið og dýralæknir fylgist með. 

• Skoðun á munni, fremsti hluti munnsins er skoðaður án deyfingar og er verið að leita 

eftir því hvort leynist þrýsingsár í slímhúð, sár í kinnum, munnvikum eða tungusár. 

 
Tafla 1 - Fyrsta stigs athugasemdir. 

Slímhúð í kinnum, munnvikum og tungu. 
• Grunn særindi (ná ekki í gegnum slímhúð) án bólgu eða eymsla 

 
Tafla 2 - Annars stigs athugasemdir. 

Slímhúð í kinnum, munnvikum og tungu. 
• Lítil sár (undir 1 cm) í gegnum slímhúð án áberandi bólgu eða eymsla  

Slímhúð yfir kjálkabeini á tannlausa bilinu. 
• Afmörkuð bólga / þykknun í slímhúð (bólga ekki tengd beinhimnu eða beini) /lítil 

særindi 
• Lítill aumur blettur í slímhúð fyrir framan fremsta jaxl 
• Samandregin slímhúð (gat) á afmörkuðu svæði fyrir framan fremsta jaxl    

 
Tafla 3 - Þriðja stigs athugasemdir. 

Alvarlegir áverkar í munni. 
• Sár  í gegnum slímhúð í kinnum, munnvikum og tungu, stærri en 1 cm 
• Sár í slímhúð á tannlausa bilinu 
• Áberandi bólga og/eða eymsli á tannlausa bilinu og framan við fremsta jaxl 
• Bólga tengd beinhimnu eða beini 
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2.1.  Lýsing á gögnum  
   

Rannsóknin byggir á niðurstöðum skoðana á munni keppnishesta sem komust í milliriðla í A-

flokki, B-flokki og ungmennaflokki í gæðingakeppni á LM 2018. Skoðunin var framkvæmd á 

tímabilinu 2-24 tímum fyrir keppni í milliriðlum. Einnig lágu fyrir upplýsingar um beislisbúnað 

sem hrossunum hafði verið riðið við í forkeppninni. Við vinnslu gagnanna er annars og þriðja 

stigs athugasemdum slegið saman í alvarlegar athugasemdir. Búnaðarlykill (sjá viðauka) var 

notaður til þess að lesa út frá tölum og bókstöfum hverskonar mél voru notuð ásamt 

upplýsingum um notkun nasamúla. 

 

Áverkum sem fundust í munni var skipt upp í fimm flokka þar sem hross með enga áverka eru 

í flokki 0. Flokkarnir skiptast upp eftir alvarleika áverkanna og staðsetningu í munni hestsins, 

eins og má sjá í töflu 4. 

 
Tafla 4 - Flokkun áverka í munni í heilbrigðisskoðun á Landsmóti 2018 

Áverki 0 Engir áverkar í munni 

Áverki 1 Vægur þrýstingsáverki í munnvikum og /eða kinnum 

Áverki 2 Alvarlegur þrýstingsáverki í munnvikum og /eða kinnum 

Áverki 3 Vægur þrýstingsáverki á kjálkabeini 

Áverki 4 Alvarlegur þrýstingsáverki á kjálkabeini 

 
 
Beislisbúnaðurinn var flokkaður í 4 flokka sem koma fram í Töflu 5. 
 
Tafla 5 - Flokkun beislisbúnaðar sem notaður var í gæðingakeppni á LM 2018 

Flokkur 1 Hringamél einföld (einn liður í miðju) 

Flokkur 2 Hringamél tvíbrotin (beinn biti í miðju méli) og hringamél tvíbrotin 
(sveigður biti í miðju méli / vísir að tunguboga) 

Flokkur 3 Stangir einfaldar (einn liður á miðju méli) og stangir með tvíbrotið mél 
(beinn biti á miðju méli) 

Flokkur 4 Pelham og einjárnungsstangir 

 
 
 
 



19 
 

2.1.1. Mélabúnaður 

 
Mynd 5- Pelham. Heimild: Kramer.co.uk                                                                                                                                                                       

 
Mynd 6 - Stangir, tvíbrotið mél (beinn biti í miðju méli). Mynd: Sólveig Arna 8. apríl 2019. 

 
Mynd 7 - Stangir einfaldar (einn liður á miðju méli). Mynd: Sólveig Arna Einarsdóttir 8. apríl 2019.    

  
Mynd 8 - Einjárnungsstangir með tunguboga. Mynd: Sólveig Arna Einarsdóttir 8. apríl 2019. 
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Mynd 9 - Hringamél einföld (einn liður í miðju. Mynd: Sólveig Arna Einarsdóttir 8. apríl 2019. 

 
Mynd 10 - Hringamél tvíbrotin (beinn biti í miðju méli). Mynd: Sólveig Arna Einarsdóttir 8. apríl 2019. 

 
Mynd 11 -  Hringamél tvíbrotin (sveigður biti í miðju méli). Mynd: Sólveig Arna Einarsdóttir 8. apríl 2019. 

 
 
Múlar voru flokkaðir eins og fram kemur í töflu 6. 

 
Tafla 6 - Flokkun múla í gæðingakeppni. 

Flokkur 1 Nasamúll / Þýskur múll 

Flokkur 3 Enskur múll m. skáreim 

Flokkur 4 Enskur múll án skáreimar 
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2.1.2. Nasamúlar 
 

 
Mynd 12- Nasamúll/þýskurmúll. Hér sést hvernig nasamúl/þýskur múlll er staðsettur á höfði og liggur utan við beislið. 
Mynd: Sólveig Arna Einarsdóttir 12. apríl 2019 

 
Mynd 13- Enskur múll með skáreim. Hér sést hvernig enskur múll með skáreim er staðsettur á höfði og liggur innan við 
beislið og einnig neðan við hringinn á mélinu. Mynd: Sólveig Arna Einarsdóttir 12. apríl 2019 

 
Mynd 14- Enskur múll. Hér sést hvernig enskur múll án skáreimar er liggur innan við beislið og er notur við stangamél 
Mynd: Sólveig Arna Einarsdóttir 12. apríl 2019 
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2.2.  Framkvæmd  
 

Notast var við tölfræðiforritin Microsoft Excel Ò við úrvinnslu og uppröðun gagna áður en 

tölfræði greining var keyrð. JMP Data analysis software var notað við útsetningu á lýsandi 

tölfræði og tölfræðigreiningu. Notast var við Kí-Kvaðrat (ChiSquare test) próf sem er 

marktektarpróf. Fundið var út (DF)-frítölur, pearson próf og Prob>Chisq (marktækni). Töflur 

voru settar upp í Microsoft Word Ò.  
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3. Niðurstöður 
 
Alls komu 92 hross til skoðunar fyrir milliriðla í A-fl, B-fl og ungmennaflokki 

gæðingakeppninnar, þar af 18 hryssur (20%),  og 74 (80%) hestar.  Meðalaldur hrossa í öllum 

greinum úrtaksins var 10,0 vetra. Hestarnir í ungmennaflokki voru heldur eldri, 11,2 vetra, en í 

fullorðinsflokkunum þar sem meðalaldurinn var 9,5 vetra.     

Rúmur helmingur hrossanna, n=52, (56%) voru með einhverja áverka í munni. Aldur og kyn 

hrossanna höfðu ekki áhrif á tíðnina.   

 
Tafla 7 - Tegund méla, tíðni, staðsetning og alvarleiki áverka við skoðun keppnishesta á LM 2018 

Tegund 
méla 

Fjöldi Engir 
áverkar í 
munni 

Fjöldi með 
væga áverka í 
munni og/eða 
kinnum 

Fjöldi með 
alvarlega 
þrýsingsáverka í 
munnvikum 
og/eða kinnum 

Fjöldi með 
væga 
þrýstingsáve
rka á 
kjálkabeini 

Fjöldi 
með 
alvarlega 
áverka á 
kjálkabei
ni 

Tíðni 
þrýstings-
áverka  í 
heild  

Flokkur 1. 24 9 (37%) 8 (33%) 1 (4%) 5 (20%) 1 (4%) 15 (62%) 

Flokkur 2. 25 11 (44%) 6 (24%) 1 (4%) 6 (24%) 1 (4%) 14 (56%) 

Flokkur 3. 41 20 (48%) 8 (19%) 1 (2%) 11 (26%) 1 (2%) 21 (51%) 

Flokkur 4. 2 0 (0%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (50%) 2 (100%) 

Samtals  92 40 (43%) 23 (25%) 3 (3%) 22 (23%) 4 (4%) 52 (56%) 

Kí-kvaðrat= 13,915; Frítölur= 12; p=0,3062. 
Flokkur 1 = Hringamél einföld (einn liður í miðju). 
Flokkur 2 = Hringamél tvíbrotin (beinn biti í miðju méli) og Hringamél tvíbrotin (Sveigður biti í miðju méli) / vísir að 
tunguboga. 
Flokkur 3 = Stangir einfaldar (einn liður á miðju méli) og Stangir, tvíbrotið mél (beinn biti á miðju méli). 
Flokkur 4 = Pelham og einjárnungsstangir. 
 
Tafla 7 gefur yfirlit yfir tíðni áverka sem komu í ljós við skoðun fyrirmilliriðla, deilt upp eftir 

staðsetningu í munninum, alvarleika og með tilliti til mismunandi megingerða af mélum sem 

riðið var við í forkeppninni.   

   

Alvarlegir áverkar, hvort heldur í munnvikum/kinnum eða á kjálkabeini, reyndust mjög fátíðir 

og sáust aðeins sem stök tilfelli við allar gerðir méla. Við frekari umfjöllun á gögnunum verður 

því alvarleikaflokkunum slegið saman. Um helmingi hrossanna, n=49, (53%) hafði verið riðið 

við einhverskonar hringamél (flokkar 1 og 2). Af þeim voru 59% með skráða áverka, þar af 

32% í munnvikum/kinnum og 27% á kjálkabeini. Venjuleg einbrotin hringamél (flokkur 1) voru 

líklegri til að valda áverkum í munnvikum/kinnum en tvíbrotin hringamél (flokkur 2) (Tafla 7). 

Hjá hrossum sem hafði verið riðið við stangir (n=42), var heldur minna um áverka (53%), 

einkum í munnvikum/kinnum (23%) en hærra hlutfall á kjálkabeini (30%). Ekki kom fram 

marktækur munur á heildar tíðni áverka á milli þessara fjögurra gerða af mélum. 
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Tafla 8 – Tíðni, staðsetning og alvarleiki áverka við skoðun keppnishesta á LM 2018, flokkað eftir keppnisgreinum 

Grein Fjöldi Engir 
áverkar í 
munni 

Fjöldi með væga 
áverka í munni 
og/eða kinnum 

Fjöldi með 
alvarlega 
þrýsingsáverka í 
munnvikum 
og/eða kinnum 

Fjöldi með 
væga 
þrýstingsáver
ka á 
kjálkabeini 

Fjöldi með 
alvarlega 
áverka á 
kjálkabeini 

Tíðni 
þrýstings-
áverka  í 
heild  

A-flokkur. 31 16 (51%) 7 (22%) 1 (3%) 7 (22%) 0 (0%) 15 (48%) 

B-flokkur. 31 14 (45%) 5 (16%) 1 (3%) 8 (25%) 3 (9%) 17 (54%) 

Ungmenn
afl. 

30 10 (33%) 11 (36%) 1 (3%) 7 (23%) 1 (3%) 20 (66%) 

Samtals  92 40 (43%) 23 (25%) 3 (3%) 22 (23%) 4 (4%) 52 (56%) 

 

Nokkur munur kom fram á tíðni áverka eftir keppnisgreinum. Hæst var hún hjá hrossum sem 

komu fram í flokki ungmenna en lægst í A-flokki. Alvarlegustu áverkana á kjálkabeini var að 

finna hjá hrossum sem kepptu í B-flokki gæðinga (Tafla 8). 
 

Tafla 9 - Tegundir méla sem notaðar voru í mismunandi keppnisgreinum 

Grein Fjöldi Flokkur 1 Flokkur 2 Flokkur 3 Flokkur 4 

A-flokkur. 31 7 (22%) 8 (25%) 16 (51%) 0 (0%) 

B-flokkur. 31 7 (22%) 9(29%) 13 (41%) 2 (6%) 

Ungmennafl. 30 10 (33%) 8 (26%) 12 (40%) 0 (26%) 

Samtals  92 24 (26%) 25 (27%) 41 (44%) 2 (2%)  
Flokkur 1 = Hringamél einföld (einn liður í miðju) 
Flokkur 2 = Hringamél tvíbrotin (beinn biti í miðju méli) og Hringamél tvíbrotin (Sveigður biti í miðju méli) / vísir að 
tunguboga 
Flokkur 3 = Stangir einfaldar (einn liður á miðju méli) og Stangir, tvíbrotið mél (beinn biti á miðju méli) 
Flokkur 4 = Pelham og einjárnungsstangir 
 
Tafla 9 sýnir að oftast var riðið við stangir í A-fl gæðinga en hringamél voru mest notuð í 
fjórgangsgreinunum. 
 
 

Tafla 10 - Tíðni áverka við notkun á mismunandi tegundum múla 

Múll Fjöldi Engir áverkar í munni Tíðni þrýstingsáverka 

Flokkur 1. 42 17 (40%) 25 (59%) 
Flokkur 2. 27 11 (40%) 16 (59%) 
Flokkur 3. 23 12 (52%) 11 (47%) 
Samtals  92 40 (43%) 52 (56%) 
    

Flokkur 1 = Nasamúll / Þýskur  múll 
Flokkur 2 = Enskur múll m. skáreim 
Flokkur 3 = Enskur múll án skáreimar 
 
Í töflu 10 má sjá að algengast var að knapar riðu við nasamúl/þýskan múl (flokkur 1). Enginn 
munur var á tíðni áverka eftir tegund múla. 
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Tafla 11 - Mélanotkun í mismunandi keppnisgreinum 

Grein Fjöldi Hringamél Stangamél 

A-flokkur. 31 15 (48%) 16 (51%) 
B-flokkur. 31 16 (51%) 16 (48%) 
Ungmennafl. 30 18 (60%) 12 (40%) 
Samtals  92 40 (53%) 52 (46%) 

    
 
Í töflu 11 sést að 40 knapar riðu við hringamél en 52 við stangamél. Ekki var marktækur munur 
á mélanotkun milli keppnisgreina. 
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4. Umræður 
Heilbrigðisskoðunin „Klár í keppni“ veitir mikilvægar upplýsingar um ástand keppnishrossa 

sem endurspeglar velferð þeirra.  Með greiningu á  áhættuþáttum er markvisst hægt að vinna að   

fyrirbyggjandi aðgerðum og bæta velferð keppnishrossa.   

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að tíðni þrýstingsáverka var há hjá 

keppnishrossum í gæðingakeppni á LM 2018 en í meirihluta tilfella var þó um væga áverka að 

ræða. Alvarlegum áverkum á kjálkabeini hefur fækkað mikið frá LM 2012, þegar tíðni þeirra 

var um 15% (Sigríður Björnsdóttir, 2018). Þessa þróun má rekja til þess að árið 2014 var notkun 

stangaméla með tunguboga bönnuð í sýningum og keppni hér á landi. Þar sem alvarlegir áverkar 

á kjálkabeini hafa verið taldir helsta ógnin við velferð keppnishesta hlýtur þetta að teljast 

markverður árangur.   

Ekki kom fram marktækur munur á heildartíðni áverka eftir því hvort hestunum var riðið 

við stangamél eða hringamél og er það í raun í samræmi við fyrri rannsóknir. Sá munur sem 

lýst var í gögnum frá LM 2012 sýndi fyrst og fremst mun eftir því hvort riðið var við stangamél 

með tunguboga eða önnur mél (Björnsdóttir o.fl., 2014). Nú þegar tungubogastangir hafa verið 

bannaðar í keppni koma ekki fram mikil áhrif af mismunandi gerðum méla. Áfram má sjá það 

mynstur sem áður hefur verið lýst (Björnsdóttir o,fl., 2014) að hringamélin valda frekar 

þrýstingi í munnvikum/kinnum og stangamélin á kjálkabeinið á tannlausa bilinu.  

   Hrossum í A-flokki gæðinga var frekar riðið við stangamél samanborið við B-flokk 

og ungmennaflokk og fellur það að einhverju leyti saman við að tíðni áverka er minnst hjá 

hestum í A-flokki (48%). Hún er þó hæst í ungmennaflokki (66%) sem væntanlega má tengja 

við reynsluminni reiðmenn.  B-flokkur gæðinga og ungmennaflokkur eru í raun mjög svipað 

keppnisform. Alvarlegustu áverkana á kjálkabeini var að finna hjá hrossum sem kepptu í B-

flokki gæðinga (n=3) og ungmennaflokki (n=1) og var þeim riðið við ólíkar gerðir méla. 

 Nýleg rannsókn (Uldahl og Clayton, 2018) sýndi fram á áhrif þess hversu fast múllinn 

er spenntur á tíðni áverka í munnvikum. Ekki gafst færi á að mæla þann þátt á síðasta LM en 

þess í stað var skoðað hvort mismunandi gerðir múla hefðu áhrif á tíðni áverka. Svo reyndist 

ekki vera.    
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5. Ályktanir / lokaorð 
 
Tíðni alvarlegra þrýstingsáverka á kjálkabeini hefur minnkað mikið eftir að lagt var bann við 

notkun stangaméla með tunguboga og því má álykta að umtalsverð breyting hafi orðið til 

batnaðar á velferð keppnishrossa. Engu að síður er tíðni vægra áverka ennþá mjög há hjá 

keppnishestum. Hún virðist ekki skýrast af gerð méla eða reiðmúla en bendir fyrst og fremst til 

þess að almennt séð setji knapar of mikinn þrýsting á munn hestsins. Mögulega liggja 

vísbendingar um frekari skýringar á orsökum áverkanna og leiðir til úrbóta í þeim mun sem 

kom fram á milli keppnisgreina.   
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9. Viðaukar 
 
Viðauki 1. 
Klár í keppni - Heilbrigðisskoðun keppnis- og sýningarhrossa – LM 2018 
  
Fyrsta stigs athugasemdir: 
Slímhúð í kinnum, munnvikum og tungu  

Grunn særindi (ná ekki í gegnum slímhúð) án bólgu eða eymsla 
Lítil sár (undir 1 sm) í gegnum slímhúð án áberandi bólgu eða eymsla 

Slímhúð yfir kjálkabeini á tannlausa bilinu 
 Örlítil þykknun 
Ágrip á fótum neðan framhnés/hækils eða olnboga 

Grunn særindi (ná ekki í gegnum húð) án bólgu eða eymsla 
Vægt múkk 

 Grunn særindi án bólgu eða eymsla 
Væg fylling í kjúkuliðum eða sinaskeiðum og annar þroti sem ekki veldur eymslum 

 
Annars stigs athugasemdir:  
Slímhúð í kinnum, munnvikum og tungu 

Sár á bilinu 1-2 sm í gegnum slímhúð án áberandi bólgu eða eymsla  
Slímhúð yfir kjálkabeini á tannlausa bilinu  

Afmörkuð bólga / þykknun í slímhúð (bólga ekki tengd beinhimnu eða beini) / lítil 
særindi 
Lítill aumur blettur í slímhúð fyrir framan fremsta jaxl  
Samandregin slímhúð (gat) á afmörkuðu svæði fyrir framan fremsta jaxl   

Ágrip á á fótum neðan framhnés/hækils eða olnboga  
Lítil sár (undir 1 sm) í gegnum húð án áberandi bólgu eða eymsla 

Múkk  Þroti og særindi í kjúkubót án áberandi eymsla     
  

   
Þriðja stigs athugasemdir: Hestur metinn óhæfur til keppni eða sýningar  
Vansæld og/eða veikindi 

Horaður (undir 2,5 í holdastigun), hiti, óeðlileg öndun og hjartahljóð, áberandi bólgnir eitlar, 
áberandi hósti og/eða mikil graftarkennd útferð úr nösum  

Alvarlegir áverkar í munni 
Sár  í gegnum slímhúð í kinnum, munnvikum og tungu, stærri en 2 sm eða aum og bólgin sár 
Sár í gegnum slímhúð á tannlausa bilinu  
Áberandi bólga og/eða eymsli á tannlausa bilinu og framan við fremsta jaxl  
Bólga tengd beinhimnu eða beini  

Alvarlegir áverkar á fótum 
Bólga (eymsli) í sinum, sinaskeiðum, beinhimnu, liðum og hófum 
Umfangsmiklir krónískir áverkar á sinum 

Alvarleg ágrip á fótum neðan framhnés/hækils eða olnboga 
Sár í gegnum húð, 1 sm eða stærri 
Minni sár í gegnum húð með greinilegum eymslum og bólgu í vefjum undir húð, hófhvarfi eða 
hælþófum 

Önnur stærri sár á húð  
Alvarlegt múkk, umfangsmikið og/eða aumt 
Helti 
Annað sem að mati dýralæknis mótsins eða dómnefndar gerir hross óhæft til sýningar eða keppni  
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Viðauki 2.  

Búnaðarlykill sumarið 2018  

Skráning beisla-/hlífabúnaðar á kynbótasýningum.  

0 Hringamél einföld (einn liður á miðju). 
1 Hringamél tvíbrotin (beinn biti í miðju méli). 
2 Hringamél tvíbrotin (sveigður biti í miðju méli / vísir að tunguboga). 
3 Stangir einfaldar (einn liður á miðju). 
4 Stangir, tvíbrotið mél (beinn biti á miðju méli). 
5 Stangir, tvíbrotið mél (sveigður biti í miðju méli / vísir að tunguboga - undir 0,5cm).  
6 Einjárnungur beinn (án tunguboga / stangamél). 
7 Einjárnungur m. tunguboga (við hringamél). 
8 Einjárnungur beinn (án tunguboga / við hringamél). 
9 Annað - Þarf nánari lýsingu í texta.  

Múlar: 

0 Enginn múll. 
1 Nasamúll / Þýskur múll. 
2 Enskur múll m. skáreim. 
3 Enskur múll án skáreimar. 
4 Spangamúll (tvíbundinn undir kjálka).  
5 Krossmúll / Mexíkanskur múll.  

Hófhlífar:  

A Engar hlífar. 
B Hælahlífar, leður, áspenntar.  
C Hælahlífar, gúmmí, áspenntar.  
D Klukkur  
E "Quart-boots"  
F Legghlífar  
G Legghlífar ásamt með hælahlífum.  
H Legghlífar ásamt með klukkum.  
I Legghlífar ásamt með quart-boots.  
J Annað - Þarf nánari lýsingu í texta.  

Dæmi: Einföld hringamél + nasamúll + hælahlífar gúmmí 0 - 1 - C  undir 0,5cm.  

 
 
 
  
 
          
 


