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Yfirlýsing 

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

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

 

 

________________________________ 

Nafn nemanda 
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Ágrip 

Efnaskiptaröskun (Equine metabolic syndrome, EMS) er samheiti yfir ýmis frávik í 

efnaskiptum hrossa sem auka hættu á hófsperru. Helstu einkenni EMS eru offita/og eða 

staðbundin fitusöfnun á makka og/eða lend, hækkun á insúlíni í blóði, óeðlileg insúlínsvörun 

við inngjöf glúkósa og hófsperra.  

Markmið verkefnisins var að gera forathugun á umfangi EMS í hrossum hér á landi, út frá helstu 

einkennum sem hægt er að meta sjónrænt við eftirlit með velferð hrossa, án þess að greiningar 

hafi verið staðfestar með sértækum prófum. Einnig var markmiðið að lýsa í grófum dráttum 

aðstæðum hrossa sem bera sýnileg einkenni sjúkdómsins. Rafrænn spurningalisti var sendur á 

dýraeftirlitsmenn og eftirlitsdýralækna Matvælastofnunar með ósk um eitt svar frá hverju 

eftirlitsumdæmi.  

Könnunin staðfesti að EMS er útbreiddur sjúkdómur í hrossum hér á landi. Oftast er um að 

ræða stök tilfelli í smáum hjörðum (< 10 hross) en einnig getur verið um hjarðvandamál að 

ræða. Eldri hryssur eru líklegastar til að bera einkenni sjúkdómsins.  

Eigendur þurfa að vera meðvitaðir um fóðurþarfir hrossa og holdafar. Offóðrun getur verið 

hættuleg og eru hross sérstaklega viðkvæm fyrir fóðri sem inniheldur mikið af léttleysanlegum 

sykrum og sterkju. Hross þurfa mikla hreyfingu en verkefnalaus geldhross eru í mestri hættu á 

að fitna og þróa með sér sjúkdóminn.   
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Fyrst og fremst vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Sigríði Björnsdóttur fyrir alla þá aðstoð, góð 

ráð og þolinmæði sem hún hefur veitt mér við gerð þessa verkefnis. Án hennar hefði þetta 

verkefnið aldrei orðið að veruleika.  

Ég vil þakka dýraeftirlitsmönnum og eftirlitsdýralæknum Matvælastofnunar fyrir að gefa sér 

tíma til að svara spurningakönnuninni.  

Þórunni Eddu Bjarnadóttur vil ég þakka fyrir aðstoð við uppsetningu verkefnisins og góð ráð. 

Hjalta Guðmundssyni þakka ég fyrir yfirlestur á verkefninu.  

Ég vil þakka fjölskyldu minni allri, fyrir allan þann stuðning sem þau hafa veitt mér við skrif 

þessa verkefnis og í gegnum allt námið. Síðast en ekki síst vil ég nota tækifærið og þakka 

foreldrum mínum fyrir að hafa alið mig upp í kringum íslenska hestinn sem hafði í för með sér 

þann mikla áhuga sem ég hef í dag! 
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Helstu skammstafanir  

 

EMS:  Equine Metabolic Syndrome -  Efnaskiptaröskun hjá hrossum 

 

ID :  Insulin Dysregulation  -  Insúlínröskun 

 

IR:  Insulin Resistance -  Insúlín viðnám 

 

WSC: Water soluble carbohydrares -  Vatnsleysanleg kolvetni
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1. Inngangur  

Hestar hafa þraukað í náttúru Íslands frá landnámi, stundum undir verndarvæng mannsins, en 

oftar en ekki hafa þeir verið settir á Guð og gaddinn. Fóðurskortur að vetri hefur því í aldanna 

rás verið helsta ógnin við tilvist og velferð hrossa hér á landi. Með tæknivæðingu undanfarinna 

áratuga hefur orðið bylting í fóðuröflun og þar með mikill viðsnúningur í fóðrun hrossa. Nú 

standa hrossaeigendur æ oftar frammi fyrir offitu hjá hrossum sem spillt getur heilsu þeirra. Það 

er tiltölulega stutt síðan dýralæknar gerðu sér grein fyrir að hestar geta þróað með sér 

efnaskiptaröskun sem að mörgu leyti er sambærileg við sykursýki 2 hjá mönnum og telst meðal 

menningarsjúkdóma. Efnaskiptaröskun hjá hrossum (Equine metabolic syndrome, EMS) er 

gjarnan tengd offóðrun og offitu þó fleira komi til. Alvarlegasta afleiðingin er hófsperra sem er 

sársaukafullur sjúkdómur og oft ólæknandi. Því er mikilvægt að hestamenn geri sér vel grein 

fyrir þörfum hrossa og hvaða hættur geta fylgt offóðrun og notkunarleysi.  

Í reglugerð um velferð hrossa (910/2014) kemur fram að hver sá sem heldur hross verði að hafa 

grunnþekkingu á eðli þeirra og þörfum. Umráðamanni er skylt að fylgjast með holdafari og 

heilbrigði hrossa í hans umsjá og kalla til dýralæknis ef þess þarf. Holdafar er lagt til grundvallar 

við mat á velferð hrossa enda einn af fáum mælanlegum eiginleikum velferðar (Reglugerð um 

velferð hrossa nr. 910/2014).  

Samkvæmt starfsskýrslu Matvælastofnunar 2018 er óviðunandi holdafar enn algengasta 

alvarlega frávikið í hrossahaldinu. Á 13 starfsstöðvum komu fram alvarleg frávik vegna 

vanfóðrunar árið 2017 en á einni starfsstöð ógnaði offita heilsu hrossanna. Á 6 starfsstöðvum 

var gerð alvarleg athugasemd við hófhirðu sem að einhverju leyti endurspeglar langvinna 

hófsperru (Matvælastofnun, 2019).  

Á síðustu öld urðu miklar breytingar í hrossabúskap hér á landi þar sem hann fór smám saman 

að breytast úr hjarðbúskap í ræktunarbúskap (Kristinn Hugason og Þorkell Bjarnason, 1990).  

 

1.1. Íslenski hesturinn  

Íslenski hesturinn hefur þróast sem sérstakt hestakyn frá landnámi, lengst af á forsendum 

náttúruaflanna, en skipulögð hrossarækt hefur verið stunduð í um 100 ár. Á landnámsöld var 

hugtakið hrossakyn ekki til en ætla má að í norðvestanverðri Evrópu hafi hross verið af 

svipuðum toga sem sköpuðu grundvöll fyrir íslenska hrossakynið (Kristján Eldjárn, 1981). Frá 

landnámi hefur íslenski hesturinn aðlagað sig að þjónustu mannsins (Gunnfríður Elín 

Hreiðarsdóttir & Jón Hallsteinn Hallson, 2007).  Íslenski hesturinn er talinn eiga uppruna sinn 
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í Noregi og öðrum löndum Skandinavíu (Hjalti Jón Sveinsson, 1983).  Íslenski hesturinn býr 

því að langri aðlögun að veðurfari á norðlægum slóðum þar sem aðgangur að beit getur verið 

takmarkaður um lengri eða skemmri tíma að vetrarlagi. Að sumri hafa þau hins vegar mikinn 

aðgang að næringarríku grasi og hrossum er eðlislægt að safna forða fyrir veturinn.  

 

1.2. Fóðrun 

Fóðurþörf íslenska hestins er minni en margra annarra hrossakynja, einkum stórhestakynja. 

Sýnt hefur verið fram á að orku- og próteinþörf íslenska hestsins í hvíld, svara til lægstu gilda 

sem mælt er með í fóðurleiðbeiningum fyrir hross (NRC, 2007; Sveinn Ragnarsson, 2009). 

Íslenski hesturinn fellur því í flokk hestakynja með lága vidhaldsþörf sem á ensku kallast „easy 

keeper“ (Janson, Stefánsdóttir, & Ragnarsson, 2016). Ástæðan felst ekki í betri fóðurnýtingu 

eins og áður var talið, heldur eru vísbendingar um að breytileiki í efnaskiptum milli hrossakynja 

hafi þar mest áhrif (Ragnarsson, & Jansson, 2010).  

Hér á landi eru hestar haldnir á beit stærstan hluta ársins. Algengast er að hross sem ekki eru í 

notkun til reiðar eða í lítilli notkun, séu haldin á útjörð eða öðru óábornu landi. Hross í mikilli 

þjálfun eru gjarnan haldin á betra beitilandi, en það er almennt þekkt að það getur verið 

hættulegt heilsu hrossa að beita þeim á sterkt gras, svo sem gras í vexti, sér í lagi á ábornu landi 

en mörg hross eru líka viðkvæm fyrir nýgræðingi á útjörð.  

Afar mismunandi er eftir landshlutum og tíðarfari hvenær útigangshross eru tekin á gjöf. Þar 

skipta mismunandi fóðurþarfir miklu máli sem aftur fara eftir aldri hrossa, vexti, holdafari og 

framleiðslu, svo sem hjá mjólkandi og/eða fylfullum hryssum.  

Meiri hluti fóðurs fyrir hesta á alltaf að vera gróffóður en það stuðlar að eðlilegri 

meltingarstafssemi og getur komið í veg fyrir meltingartruflanir (Bjarni Guðmundsson og 

Ingimar Sveinsson, 1992). Algengasta gróffóðrið á Íslandi er rúlluhey (Ingimar Sveinsson, 

2010) en það getur verið afar mismunandi að gæðum. Lífræni hluti þeirra grastegunda sem 

hross eru fóðruð með hér á landi skiptist í prótein, trefjar og vatnsleysanleg kolvetni (water 

soluble carbohydrates, WSC), sem í daglegu tali kallast sykrur, auk lignín og örvera. Í kjarnfóðri 

er auk þess að finna sterkju (Ragnarsson, & Lindberg, 2009a). Í rannsókn á næringargildi á 

snemmslegnu rúlluheyi frá 4 bæjum á Íslandi kom fram að magn WSC var frá 78 – 123 g/kg 

þurrefnis. Meltanleiki heysins reyndist góður (Ragnarsson o.fl, 2009b). Þá hefur verið sýnt fram 

á að slátturtími hefur áhrif á sykruinnihaldið í vallarfoxgrasi sem verkað var í rúlluhey, en 

vallarfoxgras er mjög algeng grastegund í ræktun hér á landi. Magn léttleystra sykra lækkaði úr 
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62 g/kg þurrefnis þegar slegið var 21. júní í 26 g/kg þurrefnis við slátt 17. ágúst (Ragnarsson, 

& Lindberg, 2008). 

Hægt er að senda heysýni á rannsóknarstofur án mikils kostnaðar. Hér á landi er hægt að fá 

efnagreiningar á heyi sem eru sérsniðnar fyrir hesta eftir því á hvaða stigi þjálfunar þeir eru 

(Efnagreining ehf, 2019).  

1.3. Holdafar 

Holdafar hrossa er æði misjafnt og fer eftir árstíma, aldri, notkun, framleiðslu og aðbúnaði auk 

fóðrunar. Þá eru hross misjafnlega holdsækin í eðli sínu. Helsti mælikvarðinn á velferð hrossa 

á útigangi er holdafarið en auk þess er hægt að líta til hárafars, almenns heilbrigðis og upplits 

hrossanna (Matvælastofnun, e.d.-b).  

1.3.1. Íslenski holdastigunarskalin 

Íslenski hesturinn hefur sinn eigin holdastigunarskala. Höfundar hans eru Guðrún Jóhanna 

Stefánsdóttir og Sigríður Björnsdóttir. Skalinn inniheldur 9 þrep sem hleypur á hálfum stigum 

á bilinu 1 til 5, þar sem 3 lýsir reiðhestaholdum. Hestur í holdastigi 1 er grindhoraður en hestur 

í holdastigi 5 er afmyndaður af fitu. (Guðrún Jóhanna Stefánsdóttir & Sigríður Björnsdótir, 

2001). Samkvæmt reglugerð um velferð hrossa (910/2014) skal gera ráðstafanir til þess að hross 

verði ekki feitari en sem nemur holdastigi 4,5. Hross sem eru með 5 í holdastig hafa haft 

óhóflegan aðgang að fóðri og telst það ekki góð meðferð enda getur það komið niður á heilsufari 

þeirra (Reglugerð um velferð hrossa, 910/2014).  

 

Mynd 1. Íslenski holdastigunarkvarðinn, holdastig (Guðrún 

Jóhanna Stefánsdóttir og Sigríður Björnsdóttir, 2001).   
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Holdastig íslenska skalans 

Holdastig 1. Grindhoraður 

Öll rifbein sjást, skinnið er strengt á beinin og hvergi fitu að finna. Mikið gengið á vöðva, makki fallinn, 

herðar og hryggsúla standa mikið uppúr, lend holdlaus. Hesturinn hengir haus og sýnir lítil viðbrögð við 

ytra áreiti. Mjög alvarleg vanfóðrun sem varðar við lög um búfjárhald 103/2002 og ber tafarlaust að 

tilkynna viðkomandi héraðsdýralækni.  

Holdastig 1,5. Horaður.  

Flest rifbein sjást. Fastur átöku. Verulega tekið úr hálsi, baki og land. Hárafar gróft, strýtt og matt. Mjög 

alvarleg vanfóðrun sem varðar við lög um búfjárhald nr. 38/2013 og ber tafarlaust að tilkynna viðkomandi 

héraðsdýralækni.  

Holdastig 2,0. Verulega aflagaður. 

Flest rifbein finnast greinilega og öftustu sjást. Örlítil fita undir húð yfir fremri rifbeinum. Vöðvar teknir 

að rýrna, tekið úr makka og lend, hálsinn þunnur. Hryggsúla og herðar sjást vel. Hárafar matt og hrossið 

vansælt. Vanfóðrun sem ber að taka til sérstakrar aðhlynningar. 

Holdastig 2,5. Fullþunnur.  

Yfir tveimur til fjórum öftustu rifbeinum er mjög lítil fita, sem gjarnan er föst átöku, nema hrossið sé í 

bata. Vöðvar í lend, baki og hálsi ekki nægilega fylltir. Hrossið í tæpum reiðhestaholdum og þarf að bæta 

sig.  

Holdastig 3,0. Reiðhestahold. 

Tvö til fjögur öftustu rifbein finnast greinilega við þreifingu en sjást ekki. Yfir þeim er þunnt og laust 

fitulag (ca 1 cm). Lendin er ávöl og hæfilega fyllt. Bakið er fyllt og jafnt hryggsúlu. Hárafar slétt og jafnt.  

Holdastig 3,5. Ríflegur. 

Yfir tveimur til fjórum öftustu rifbeinum er gott og laust fitulag. Öftustu rifbein má samt greina. Lend, 

bak og háls eru fallega vöðvafyllt og fitusöfnun má oft merkja t.d. fyrir aftan herðar. Hrossið er ríflega í 

reiðehstaholdum og hefur nokkurn forða til að taka af.  

Holdastig 4,0. Feitur.  

Þykk fita á síðu, rifbein verða ekki greind. Bak mjög fyllt og hryggsúlan oft örlítið sokkin í hold.  

Holdastig 4,5. Mjög feitur.  

Greinileg fitusöfnun á hálsi, aftan við herðar og á lend.  

Holdastig 5,0. Afmyndaður.  

Rifbein finnast alls ekki, fitan mjög þétt átöku. Laut eftir baki og mikil dæld í lend. Keppir og hnyklar af 

fitu, á síðu, hálsi og lend. Óæskilegt, getur haft neikvæð áhrif á heilsufar 

(Guðrún Jóhanna Stefánsdóttir og Sigríður Björnsdóttir, 2001:63). 

 

1.4. Flokkun útigangshrossa  

Íslenski hesturinn er vel í stakk búinn að ganga úti allt árið um kring. Helstu kostir útigangs 

felast í frelsinu þar sem náttúrulegt atferli hrossa fær að njóta sín. Einnig er líkamlegum þörfum 

þeirra betur mætt á útigangi, m.a hreyfingin sem er grundvallarþörf hjá öllum hrossum en 
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mikilvægust ungviðinu til uppbyggingar stoðkerfisins (Matvælastofnun, e.d.-b). Fóðurþörf 

hrossa eru afar breytilegar og ráðast meðal annars af framleiðslu, holdafari og vexti. Þess vegna 

er mikilvægt að flokka hross yfir gjafatímann. Tryppi í uppeldi og mjólkandi hryssur þurfa mest 

að bíta og brenna og þurfa alla jafna góða gjöf með vetrarbeitinni. Reiðhesta og önnur geldhross 

þarf að flokka eftir holdafari og fóðra í samræmi við það (Matvælastofnun, e.d.-a). 

Til að tryggja góða fóðrun og koma í veg fyrir að hross verði of grönn eða of feit er nauðsynlegt 

að flokka útigangshross á gjöf. Ingimar Sveinsson (2010) ráðleggur um hvernig best sé að 

flokka útigangshross á gjöf:  

o Fylsugur og folöld þeirra: Oft þarf að byrja að gefa þeim fyrr, áður en hryssurnar og folöldin 

fara að leggja af. Þær þurfa að sjá fyrir næringu fyrir sig og folaldið og er kostnaðurinn við 

þá framleiðslu mikill. Ráðlagt er að velja gott, snemmslegið fóður fyrir þennan hóp svo að 

folöldin geti étið eins og þau vilja af góðu næringarríku heyi og hryssurnar haldið áfram að 

mjólka folöldunum án þess að þær leggi af. Folöldin þurfa einnig næringarríkt fóður til að 

tryggja góðan vöxt (Ingimar Sveinsson, 2010).  

o Veturgömul og tveggja vetra tryppi ásamt fylfullum hryssum á síðari hluta meðgöngu: 

Þessum hópi er óhætt að gefa aðeins slakara fóður. Hægt er að hafa fleiri tryppi saman um 

bagga. Ólíkt við fullorðin hross er sjaldgæft að tryppi að þriggja vetra aldri berjist og ógni 

hvoru öðru, þrátt fyrir að fóður sé af skornum skammti (Ingimar Sveinsson, 2010).  

o Geldar hryssur, fylfullar hryssur (ekki mjólkandi) fyrstu átta mánuði meðgöngu og 

brúkunarlausir hestar: Þessi hross þurfa aðeins viðhaldsfóðrun og því gott að nýta beit fyrir 

þau eins og hægt er. Gott getur verið að nýta trénisríkara hey til fóðrunar á þessum hrossum. 

Þegar beitin minnkar vegna snjóa, svella, ótíðar eða skorts á góðu beitilandi þarf að huga 

að því að gefa eftir þörfum (Ingimar Sveinsson, 2010).  

1.5. Hlutverk insúlins í efnaskiptum hrossa 

Styrkur glúkósa í blóði er tempraður með margvíslegum hætti enda lífsnauðsynlegt að hann 

haldist stöðugur og innan tiltekinna marka. Insúlín er hormón sem framleitt er í briskirtli og 

hefur það hlutverk að auka upptöku glúkósa í vefjum þegar styrkur glúkósa í blóði hækkar, þ.e. 

eftir fóðrun/át. Upptaka glúkósa hefst yfirleitt í rákóttum vöðvum og fituvef. Einnig bregst lifrin 

við insúlíni með því að auka upptöku glúkósa úr blóðinu. Insúlín binst viðtökum á yfirborði 

frumuhimna og með því hvetur það til hreyfingar á flutningspróteinum glúkósa (GLUT4) til 

yfirborðs frumunnar en það auðveldar mjög upptöku glúkósa. Insúlín gegnir þannig mikilvægu 
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hlutverki þegar kemur að geymslu á orku með því að færa glúkósa inn í frumur þar sem hann 

geymist sem glýkógen eða er breytt í fitu í lifur (Frank, 2006).  

1.6. Efnaskiptaröskun í hrossum 

EMS er samheiti yfir ýmis frávik í efnaskiptum sem auka hættu á hófsperru (Durham o.fl., 

2019), en talið er að allt að 90% tilvika hófsperru tilheyri þeim flokki (Morgan, Keen & 

McGowan, 2015). Mikilvægastur þessara áhættuþátta er insúlínröskun (ID), sem skilgreind er 

sem of hátt gildi insúlíns í blóði hjá fastandi hrossi, of mikil insúlínsvörun við glúkósagjöf í 

munn eða í blóð og/eða insúlín viðnám (IR), þ.e insúlín hefur enga bindistaði og því safnast 

upp í blóði (Björer, 2018; Durham, et al., 2010). Með öðrum orðum er IR skilgreint sem lækkun 

á þéttleika insúlínviðtaka (density of insulin receptors) á yfirborði frumunnar sem dregur úr 

svörun við insúlíni (Frank, 2006). Einkenni og heiti sjúkdómsins „equine metabolic syndrome“ 

vísar til efnaskiptaröskunar í mönnum, „Humane metabolic syndrome“ (Bröjer, 2018) sem 

gjarnan þróast í sykursýki 2 (Morgan o.fl., 2015). Á sama hátt og hjá fólki með sykursýki 2 er 

áríðandi að dregið sé úr innihaldi sykra í fóðri hesta með EMS samhliða meiri hreyfingu. Þróun 

sjúkdómsins er þó háð fleiri þáttum svo sem erfðum (King, & Mansman, 2004). Munur á tíðni 

EMS milli hrossakynja gefur vísbendingu um áhrif erfða á sjúkdóminn og sýnt hefur verið fram 

á áhrif erfðaþátta á tíðni efnaskiptaröskunar hjá fólki. Nýlega voru birtar niðurstöður um hátt 

og meðalhátt arfgengi flestra mælanlegra frávika sem falla undir EMS skilgreininguna hjá 

tveimur hestakynjum. Áhrif erfða eru því veruleg þó flóknari rannsóknir þurfi til að hægt verði 

að hagnýta þær upplýsingar í kynbótum eða við þróun á meðferðarúrræðum (Norton o.fl., 

2019).  

Í raun er afar stutt síðan dýralæknar tóku að átta sig á þessu heilkenni en fyrstu vísbendingar 

um tengsl EMS og hófsperru í smáhestum komu á 9. áratug síðustu aldar. Í framhaldinu var 

efnaskiptaröskun hjá hrossum lýst og árið 2010 var sett fram sameiginlegt álit (consensus 

statement) bandarískra dýralækna (sérfræðinga á sviði lyflækninga) um EMS. Tilgangurinn var 

að auðvelda eigendum og dýralæknum að meta hvaða hross væru í aukinni hættu á að fá 

hófsperru þannig að grípa megi til sannreyndra fyrirbyggjandi aðgerða (Durham o.fl., 2019).  

Ný útgáfa var birt 2019 með það að markmiði að draga saman nýjustu þekkingu og bæta 

leiðbeiningar um greiningu og meðhöndlun sjúkdómsins. Mikilvægt er að eigendur hrossa 

ásamt dýralæknum, séu meðvitaðir um þessa áhættuþætti og nýti þá þekkingu til að fyrirbyggja 

sjúkdóminn en sjúkdómsgreining byggir á sjúkdómssögunni, klínískum einkennum og 

blóðrannsóknum (Durham o.fl., 2019).  
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IR veldur því að insúlín kemst ekki inn í vöðvafrumurnar og nýtist þar með ekki í formi 

glýkógens. Styrkur insúlíns í blóði hækkar og flutningur á glúkósa til lifrarinnar eykst. Þar er 

glúkósi nýttur til nýsmíða á þríglýseríði (Jeffcott, Field, McLean & O‘Dea, 1986).  

Bent hefur verið á að fáir insúlínviðtakar hafi komið sér vel hjá hrossum á norðlægum slóðum 

(oftast smáhestar) sem þurftu að takast á við fóðurskort að vetri. Við þær aðstæður kemur að 

gagni að auka framleiðslu á þríglýseríðum til þess að geyma meiri orku og sömuleiðis til að 

forgangsraða glúkósa til heila og nýrna sem ekki geta nýtt sér annan orkugjafa. Fitan nýttist 

hins vegar vöðvum til brennslu. Feitum hestum er hættara við að þróa með sér IR en öðrum 

hestum (Jeffcott o.fl., 1986). 

1.6.1 Einkenni og áhættuþættir  

Helsti áhættuþáttur EMS er röskun á jafnvægi innbyrðis tengsla milli insúlíns, glúkósa og lípíða 

í blóðvökva. ID á sér nokkrar birtingarmyndir en um er að ræða of háan styrk insúlíns í blóði 

með óeðlilega mikilli eða langvarandi svörun við kolvetnagjöf með eða án hækkunar á glúkósa 

og tríglyseríða í blóði. Hið síðastnefnda getur einnig verið afleiðing IR (Durham o.fl., 2019).  

Helstu einkenni EMS eru offita/og eða staðbundin fitusöfnun á makka og/eða lend, hækkun á 

insúlíni í blóði, óeðlileg insúlínsvörun við inngjöf á glúkósa og hófsperra (Bröjer, 2018).  

Þrátt fyrir staðbundna fitusöfnun á makka eða baki og lend eru þessir hestar ekki endilega feitir 

að öðru leyti og því uppgötvast ekki alltaf að þeir beri einkenni sjúkdómsins (Frank, 2006).  

 

Offita 

Offita er vaxandi vandamál hjá hestum um allan heim. Offita er talin vera ein af ástæðum EMS 

og einnig er talið að tengsl séu á milli insúlínröskunar og offitu. Ekki er lengur litið á offitu eina 

og sér sem orsök EMS heldur meðvirkandi þátt sem eykur ID. Þegar hross fitna mikið verður 

auk þess röskun á jafnvægi hormóna sem framleidd eru í fituvef sem og bólguboðefna. Hvoru 

tveggja hafa áhrif á efnaskipti glúkósa, bólgumyndun og starfsemi hjarta- og æðakerfisins 

(Durham o.fl., 2019). Talið er hugsanlegt að langvarandi offita leiði til IR hjá hestum. Erfitt 

hefur reynst að snúa þeirri þróun til baka þar sem þyngdartap hesta með IR hefur lítil áhrif á 

insúlín næmni (Bröjer, 2018).  

Engar rannsóknir eru til um tíðni offitu hjá hrossum hér á landi en almennt er talið að hún fari 

vaxandi í tilteknum hópum, einkum fullorðnum hrossum í lítilli notkun. Niðurstöður rannsóknar 

sem gerð var á íslenskum hrossum í Danmörku sýndu að 24% fullþroskaðra hrossa voru of þung 

eða of feit að mati eigenda. Talið var að eigendur hefðu tilhneigingu til að vanmeta líkamsástand 
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íslenskra hrossa og því má ætla að vandamálið geti verið meira en niðurstöðurnar gefa til kynna 

(Jensen, Danielsen & Tauson, 2016).  

 

Hófsperra 

Hófsperra er alvarlegasta afleiðingin af EMS en fleiri einkenni geta komið fram svo sem of há 

gildi fituefna (lípíða) glúkósa og trýglýseríða í blóði (Durham o.fl., 2019). Flestir hestar sem 

hafa fengið hófsperru hafa langvarandi, endurtekin einkenni en hægt er að draga úr þeim með 

því að meðhöndla hestinn og ná tökum á efnaskiptaröskuninni (Morgan o.fl., 2015). Aðrar 

mögulegar orsakir hófsperru eru lyfjameðhöndlun með barksterum og hormónaröskun sem á 

rót sína að rekja til röskunar á starfsemi undirstúku heiladinguls (Cushings heilkenni). Einnig 

getur hófsperra komið fram í kjölfar mikilla almennra bólguviðbragða hjá hrossum sem bera 

mikinn þunga þó talið sé að EMS sé oft á tíðum undirliggjandi í þeim tilfellum líka (Durham 

o.fl., 2019).  

Ekki er nákvæmlega vitað hvernig hár styrkur insúlíns í blóði veldur hófsperru. 

Frumuskemmdir og frumudauði í kvikunni sem leiðir til hraðrar nýmyndunar á frumum - 

mynda „vaxtarlínur“ í hófunum sem gleikka til jaðranna. Þær koma gjarnan fram löngu áður en 

vart verður við helti. Einnig eru líkur á að örveruflóra í meltingarvegi sem aftur er tengd fóðrun 

og fóðurbreytingum geti haft áhrif á sjúkdóminn (Durham o.fl., 2019).  

1.6.2. Sjúkdómsgreining 

Mæling á insúlíni í blóði fastandi hesta var mikið notuð í byrjun en telst ekki lengur áreiðanleg 

greiningaraðferð fyrir IR og hana ætti ekki að nota. Sykurþolspróf er betri aðferð sem mælir IR 

nokkuð nákvæmlega í hestum. Slík greining getur þó verið tímafrek. Hún felur í sér inngjöf á 

glúkósa annað hvort í munn (líkir eftir því sem gerist hjá hesti á beit) eða beint í æð og mælingu 

á insúlínframleiðslunni sem verður í kjölfarið. Sykurþolspróf metur þannig svörun β-frumuna í 

brisi við auknum glúkósa í blóði (Bröjer, 2018). Of mikil hækkun á insúlíni í blóði er 

einkennandi fyrir ID. Hækkunin getur komið fram vegna IR (insúlín hefur engan stað til að 

bindast á) en er venjulega hærri en því nemur og bendir þar með til þess að einnig sé um of 

mikla framleiðslu á insúlíni að ræða. Oft koma fram hærri gildi insúlíns í blóði þegar glúkósi 

er gefinn um munn samanborið við gjöf í æð sem bendir til þess að meltingarvegurinn seyti 

þáttum sem auka glókósa-hvatta framleiðslu af insúlíni í beta frumum í brisi (Durham o.fl., 

2019). 
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1.6.3 Möguleg meðhöndlun 

Einkenni EMS geta verið mjög alvarleg og leitt hross til dauða, á meðan þau eru vægari í öðrum 

tilfellum. Vægustu einkennin koma gjarnan fram hjá hestum sem eru í eðli sínu holdsæknir 

(Frank, 2009). Það er mikil áskorun að ná árangri við meðhöndlun á hestum sem greinst hafa 

með EMS og þá sérstaklega hjá hestum með alvarleg einkenni. Ekki er til læknismeðferð sem 

eykur insúlín næmni hjá hestinum (Bröjer, 2018).  

Nauðsynlegt hefur verið talið að létta feita hesta með IR (Frank, 2009) þótt seinni rannsóknir 

bendi til þess að það dugi ekki til (Bröjer, 2018). Insúlínsvörun eftir át er háð því hversu mikið 

innihald sykra og sterkju er í fóðrinu, skammtastærð og hversu langan tíma hesturinn er að éta. 

Vanda þarf mjög til fóðrunar á hestum með einkenni EMS og hafa gott eftirlit með þeim. 

Sömuleiðis þurfa þeir að vera í þjálfun ef þeir eru óhaltir, en öll hreyfing hjálpar til við að draga 

úr þyngd þeirra. Þjálfun eykur einnig insúlínnæmni hesta og getur þannig komið í veg fyrir að 

blóðgildi insúlíns hækki hratt eftir át sem dregur úr hættunni á að þeir fái hófsperru. Þó svo 

hesturinn léttist verður að hafa í huga að það er ekki endanleg lækning IR heldur verður alltaf 

að huga sérstaklega að fóðrun og þjálfun hrossanna. Fóðrið ætti að innihalda lægsta mögulega 

styrk léttleystra kolvetna og ef hægt er ætti að reyna að gefa lítinn skammt í einu, oftar yfir 

daginn (Bröjer, 2018).  

Leptín er fituhormón sem miðlar boðum til heilans um fitusöfnun og viðheldur hæfilegu 

holdafari með því að draga úr matarlyst og auka bruna þegar orkuinntaka eykst. Í sumum 

hestum er styrkur leptíns í blóði hærra en við gerum ráð fyrir út frá fitusöfnun vegna leptín 

viðnáms og það eykur enn á offitu. Hækkuð gildi á leptíni tengjast oft háum gildum af insúlíni 

í smáhestum. Adiponectin er annað fituhormón sem eingöngu er framleitt af fituvef. Það eykur 

næmni fyrir insúlíni og minnkar bólgur. Styrkur adiponectins er í öfugu hlutfalli við fitusöfnun 

og IR (Durham o.fl., 2019).  

Hestar sem eru of feitir ættu eingöngu að fá hey auk snefilefna eftir þörfum. Þeir ættu alls ekki 

að fá fóður sem inniheldur auðleystar sykrur. Hægt er að létta of feita hesta um 0,5 – 0,7% af 

upphafs líkamsþyngd þeirra á viku ef þeir fá einungis 70% af viðhaldsþörfum sínum. Hins vegar 

geta hestar brugðist misjafnlega við slíkum megrunarkúrum og hestar með insúlínröskun 

grennast oft hægar en aðrir (Bröjer, 2018).  

Draga þarf úr neyslu fóðurs sem inniheldur mikið af léttleystum kolvetnum (Bröjer, 2018). 

Hestar með IR ætti að hafa í stöðugri þjálfun ef hægt er. Best er að hreyfa þá, á hverjum degi. 

(Frank, 2006).  
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Durham o.fl. (2019) bentu á þjálfun sem byggist á læknisfræðilegum rannsóknum og klínískri 

reynslu sem byggir á lífeðlisfræðirannsóknum á hestum: 

• Þjálfun fer eftir líkamlegu ástandi hestsins. T.d. er ekki hægt að þjálfa óheilbrigða hesta 

með hófsperru á sama hátt og heilbrigða hesta. 

• Hestar með insúlínröskun geta verið í lítilli til miðlungs þjálfun, eða í 30 mínútur, 

minnst 5x í viku.  

Hestur sem áður hefur verið með hófsperru eða er gjarn á að fá hófsperru verður að fá 

lágmarksþjálfun í 30 mínútur, minnst 3x í viku, svo lengi sem hesturinn er ekki áberandi haltur 

(Durham o.fl., 2019). 

Hesta með alvarlega hófsperru verður að taka af allri beit. Hægt er að gefa þeim hey með lágum 

styrk sykra en þeim mun meira af fitu og trefjum þar til hófsperran hefur hjaðnað. Eftir það er 

skynsamlegast að vigta fóður ofan í hesta sem þjást af offitu til þess að forðast offóðrun (Frank, 

2006). Líklegra er að hestar á hagabeit fái hófsperru en það er rakið til ótakmarkaðrar neyslu á 

grasi sem inniheldur mikið af léttleysanlegum kolvetnum sem auðveldlega veldur hækkun á 

insúlíni í blóði hjá hestum með IR. Því ættu hestar sem greindir eru með ID ekki að hafa aðgang 

að beit og ættu alls ekki að fá kjarnfóður sem inniheldur sterkju og sykrur heldur einungis hey. 

Til viðbótar er hægt að gefa hestinum vítamín og steinefni ef þess þarf (Bröjer, 2018).  

Engar vísindalegar sannanir eru fyrir læknismeðferð sem getur læknað IR í hestum. Lyf sem 

hafa verið notuð til meðferðar á sykursýki 2 í mönnum hefur ekki reynst árangursríkt í hestum 

með IR (Bröjer, 2018).  

1.7. Markmið verkefnisins 

Markmið könnunarinnar var að meta umfang EMS í hrossum hér á landi, út frá helstu 

einkennum sem eru; óeðlileg, staðbundin fitusöfnun í makka, baki og lend, og hófsperra sem 

lýsir sér sem eymsli í fótum (stirðleiki), helti eða hrossið getur ekki gengið, auk ofvaxtar í 

hófum. Sömuleiðis var markmiðið að lýsa í grófum dráttum aðstæðum hrossa sem bera sýnileg 

merki sjúkdómsins. Um forathugun var að ræða sem byggir á sjónmati eftirlitsmanna í almennu 

búfjáreftirliti án þess að greiningar hafi verið staðfestar með sértækum prófum.  

 

Leitast var við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

• Hver er algengni sjúdómsins á landsvísu og á einstökum landsvæðum? 
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• Birtist sjúkdómurinn sem einstaklingsvandamál eða hjarðvandamál hér á landi?  

• Er algengni sjúkdómsins háð kyni hrossanna? 

• Er algengni sjúkdómsins háð aldri hrossanna?  

• Hvaða holdastigun er lýsandi fyrir sjúkdóminn? 
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2. Efni og aðferðir  

2.1. Vinnuferill 
 

Þegar hugmynd að lokaverkefni var komin hófst lestur á 

heimildum til að afla betri þekkingar á sjúkdómnum og skrif á 

fræðilegu efni verkefnisins. Hugmyndin var útfærð með það í 

huga að kanna aðstæður sem einkenna hrossahaldið þar sem 

sjúkdómsins hefur orðið vart hér á landi. Þar sem um er að ræða 

krónískan sjúkdóm sem eigendur gera sér ekki alltaf grein fyrir, er 

lítið leitað til starfandi dýralækna vegna hans og afar takmörkuð 

gögn að finna um sjúkdóminn í opinberri sjúkdómaskráningu. Því 

var ákveðið að gera forathugun á umfangi sjúkdómsins meðal 

dýraeftirlitsmanna og eftirlitsdýralækna Matvælastofnunar.  

Mynd 2. Vinnuferill verkefnis 

 

2.2. Spurningalistinn 

Rafrænn spurningalisti (sjá kafla 9.1.) var lagður fyrir dýraeftirlitsmenn og eftirlitsdýralækna 

Matvælastofnunar í gegnum forritið „Google docs“. Spurningalistinn innihélt 23 spurningar 

sem beindust að mismunandi þáttum í hrossahaldi á húsi og á útigangi. Könnunin var nafnlaus.  

Þrátt fyrir að vaxandi áhugi sé fyrir sjúkdómnum er lítið vitað um algengi hans hér á landi. 

Hugsanlega er það vegna þess hversu erfitt getur verið að skilgreina klínísk tilfelli. Hins vegar 

er auðvelt að meta áhættuþætti og afleiðingar EMS, svo sem staðbundna fitusöfnun og 

hófsperru (Morgan, o.fl., 2015). Erlendar rannsóknir á tíðni sjúkdómsins í mismunandi hópum 

hrossa gefur þó vísbendingar sem notaðar voru við gerð spurningalista. 

2.2.1. Gagnasöfnun  

Spurningalistinn var sendur rafrænt á dýraeftirlitsmenn og eftirlitsdýralækna Matvælastofnunar 

um allt land. Umdæmin eru 6; Vesturumdæmi, Suðurlandsumdæmi, Austurlandsumdæmi, 

Norðvesturlandsumdæmi, Norðausturlandsumdæmi og Suðvesturlandsumdæmi. Beðið var um 

eitt svar frá hverju umdæmi. Gagnasöfnun gekk vel fyrir sig og svör fengust frá öllum 

umdæmum. Gögnin söfnuðust saman í gagnagrunn „Google docs“ þar sem spurningalistinn var 

settur upp. 

. 
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2.3. Úrvinnsla gagna 

Gögnin voru færð yfir í tölfræðiforritið Microsoft Excel ®. Þar sem gagnasafn könnunarinnar 

var ekki stórt var besta lýsandi niðurstaðan fundin út þegar unnið var úr niðurstöðum með 

töflum og myndrænum hætti í tölfræðiforritinu Microsoft Excel ®. Úrvinnsla og uppröðun 

gagna fór því þar fram.  
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3. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður úr þeirri litlu forathugun sem lögð var fyrir. 

Niðurstöður könnunarinnar komu úr öllum umdæmum dýraeftirlits hér á landi. Niðurstöðum 

var skipt niður eftir svörum sem leitast var eftir.  

3.1. Landsvæði 
 

Tafla 1. Áætlaður fjöldi hrossa og eininga eftir landsvæðum.. 

Starfssvæði 
Áætlaður fjöldi 

búa/eininga 
Áætlaður heildarfjöldi 

hrossa 
Meðalfjöldi 

hrossa á einingu 

Norðvesturumdæmi 550 17000 30,9 

Vesturumdæmi 470 10200 21,7 

Norðausturumdæmi 200 4570 22,9 

Suðurlandsumdæmi 750 25000 33,3 

Austurumdæmi 230 2420 10,5 

Suðvesturumdæmi 1000 20000 20,0 

Samtals 3200 79190 24,7 

 

 

Mynd 3. Áætlaður fjöldi búa/eininga miðað við starfssvæði. 

Norðvesturumdæmi; 
550

Vesturumdæmi; 470

Norðausturumdæmi; 
200

Suðurlandsumdæmi; 
750

Austurumdæmi; 230

Suðvesturumdæmi; 
1000

ÁÆTLAÐUR FJÖLDI BÚA/EININGA ÞAR SEM HROSS ERU 
HALDIN Á ÞÍNU STARFSSVÆÐI
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Mynd 4. Áætlaður heildarfjöldi hrossa á hverju starfssvæði 

Gögnin gefa til kynna að um 3200 bú/einingar haldi hross á landinu. Hrossafjöldinn er afar 

mismunandi eftir landshlutum sem endurspeglast að miklu leyti í fjölda búa/eininga. Flest hross 

er að finna í Suðurlandsumdæmi og þar virðast einingarnar vera stærstar. Fæst hross og 

minnstar einingar eru í Austurumdæmi.  

Niðurstöður könnunarinnar sýndu að dýraeftirlitsmenn og/eða eftirlitsdýralæknar í öllum 

umdæmum á landinu hafa orðið varir við einkenni insúlínröskunar í sínu starfi, þ.e.a.s. 

hófsperru og staðbundna fitusöfnun á makka og/eða bak og/eða lend hestsins. Niðurstöður 

benda ekki til þess að tíðni sjúkdómsins sé mismunandi eftir landsvæðum.  

3.2. Aðstæður 
Tafla 2. Lýsandi aðstæður þar sem sjúkdómsins hefur orðið vart 

Starfssvæði Hrossin haldin á húsi Hrossin haldin á útigangi 

Norðvesturumdæmi Stundum Oftast 

Vesturumdæmi Aldrei Oftast 

Norðausturumdæmi Stundum Oftast 

Suðurlandsumdæmi Stundum Oftast 

Austurumdæmi Aldrei Oftast 

Suðvesturumdæmi Aldrei Oftast 

Norðvesturumdæmi; 
17000

Vesturumdæmi; 10200

Norðausturumdæmi; 
4570Suðurlandsumdæmi; 25000

Austurumdæmi; 
2420

Suðvesturumdæmi; 
20000

ÁÆTLAÐUR HEILDARFJÖLDI HROSSA Á ÞÍNU 
STARFSSVÆÐI
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Tafla 2 sýnir að oftast voru hross með einkenni EMS haldin á útigangi. Í helmingi umdæma 

höfðu eftirlitsmennirnir einnig séð þessi einkenni í hrossum á húsi.  

3.3. Hjarðvandamál 
 

Tafla 3. Hjarðvandamál eða einstaklingsvandamál. 

 

 

 

 

 

 

Tafla 4. Stærð hjarða þar sem sjúkdómsins hefur orðið vart. 

 

Oftast var um að ræða einstaklingsvandamál í smáum hjörðum (< 10 hross) en það reyndust 

lang algengustu aðstæðurnar sem einkenna hrossahaldið þar sem sjúkdómsins hafði orðið vart. 

Í flestum héruðum er sjúkdómurinn þó einnig þekktur sem hjarðvandamál, þó síður í stórum 

hjörðum. 

3.4. Aldur 
Tafla 5. Aldur hrossa með sjúkdóminn. 

 

 

 

 

 

 

Starfssvæði Einstaklingsvandamál Hjarðvandamál 

Norðvesturumdæmi Stundum Stundum 

Vesturumdæmi Oftast Aldrei 

Norðausturumdæmi Oftast Aldrei 

Suðurlandsumdæmi Oftast Stundum 

Austurumdæmi Oftast Stundum 

Suðvesturumdæmi Oftast Stundum 

Starfssvæði 

Í smáum hjörðum 

(< 10 hross) 

Í meðal stórum hjörðum 

(10-50 hross) 

Í stórum hjörðum (>50 

hross) 

Norðvesturumdæmi Oftast Stundum Stundum 

Vesturumdæmi Oftast Stundum Aldrei 

Norðausturumdæmi Stundum Stundum Aldrei 

Suðurlandsumdæmi Oftast Stundum Stundum 

Austurumdæmi Stundum Oftast Aldrei 

Suðvesturumdæmi Oftast Stundum Aldrei 

Starfssvæði < 6v 6 - 12v 12 - 18v > 18v 

Norðvesturumdæmi Stundum Stundum Oftast Stundum 

Vesturumdæmi Aldrei Stundum Stundum Oftast 

Norðausturumdæmi Aldrei Stundum Stundum Oftast 

Suðurlandsumdæmi Stundum Stundum Oftast Oftast 

Austurumdæmi Aldrei Aldrei Stundum Oftast 

Suðvesturumdæmi Aldrei Stundum Oftast Stundum 
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Tafla 5 sýnir að hross á öllum aldri geta verið með sjúkdóminn en oftast var merkt við elstu 

aldurshópana, þ.e. frá 12 vetra aldri. 

 

3.5. Holdastigun 
Tafla 5. Lýsandi holdastigun hrossa með sjúkdóminn. 

Starfssvæði < 3 3 4 5 

Norðvesturumdæmi Stundum Stundum Stundum Stundum 

Vesturumdæmi Stundum Stundum Stundum Oftast 

Norðausturumdæmi Aldrei Stundum Oftast Stundum 

Suðurlandsumdæmi Aldrei Aldrei Stundum Oftast 

Austurumdæmi Aldrei Stundum Oftast Stundum 

Suðvesturumdæmi Aldrei Aldrei Stundum Oftast 

 

Tafla 6 sýnir að algengast var að hross með einkenni insúlínröskunar væru feit eða mjög feit, 

þ.e. holdastig á bilinu 4 – 5. Einnig voru dæmi um einkenni í hrossum sem voru í eðlilegum 

holdum og jafnvel í grönnum hrossum (holdastig á bilinu < 3 – 3). 

3.6. Kyn 
Tafla 6. Kyn hrossa með sjúkdóminn. 

 

 

 

 

 

Tafla 7 sýnir að dýraeftirlitsmenn og eftirlitsdýralæknar sáu oftast merki um sjúkdóminn í 

hryssum en sjaldnar í geldingum. Stóðhestar virtust aldrei bera merki sjúkdómsins.    

Starfsvæði Hryssur Geldingar Stóðhestar 

Norðvesturumdæmi Stundum Stundum Aldrei 

Vesturumdæmi Oftast Stundum Aldrei 

Norðausturumdæmi Oftast Stundum Aldrei 

Suðurlandsumdæmi Stundum Stundum Aldrei 

Austurumdæmi Stundum Stundum Aldrei 

Suðvesturumdæmi Oftast Stundum Aldrei 
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4. Umræður 

4.1. Fóðrun og hreyfiþörf  

Ákveðin hestakyn, þar á meðal íslenski hesturinn, New Forest, Shetland og Welsh fjallahestar, 

Morgan og Andalusian hestar eru líklegri til hafa einkenni EMS en önnur hestakyn. Hestar af 

þessum kynjum eru þekktir fyrir að vera „easy keeper“ (Bröjer, 2018) þ.e. komast af með minna 

fóður (Jansson o.fl., 2016). Talið er að meiri líkur séu á því að „easy keeper“ hestakyn fái 

efnaskiptasjúkdóma á borð við EMS (Jansson o.fl., 2016; Bröjer, 2018). Stöðug fóðrun með 

fóðri sem inniheldur mikið af léttleysanlegum sykrum dregur úr insúlínnæmni samanborið við 

fituríkt fæði (Durham o.fl., 2019). Almennt ætti sú regla að gilda að innihald léttleysanlegra 

sykra í fóðri ætti að vera eins lítið og mögulegt er fyrir hesta með IR (Frank, 2006).  

Insúlínsvörun eftir át getur verið mismunandi og fer það eftir innihaldi fóðursins, magn fóðurs, 

slátturtíma og fleiru. Með því að gefa hestinum smærri skammta í einu, oftar á dag eru meiri 

líkur á því að hægt sé að draga úr hækkun á insúlíni í blóði eftir át (Frank, 2006).  

Mælt er með því að fóður innihaldi minna en 10 – 12 % (<100 – 120 g/kg þe) af léttleystum 

sykrum. Sumir fóðurfræðingar mæla með því að leggja heyið í bleyti áður en það er gefið 

(Bröjer, 2018) til þess að skola út léttleystar sykrur. En þá er einnig hætt við að mikilvæg 

næringarefni skolist samhliða úr fóðrinu (Frank, 2006).  

Meðferð sem byggir á breyttri fóðrun og aukinni hreyfingu hrossanna, sem stuðlar að bættri 

insúlínstjórnun dregur úr offitu þar sem hún er til staðar. Í einhverjum tilfellum getur 

lyfjameðhöndlun komið til greina en það er alltaf langhlaup að eiga við (Durham, et al., 2019). 

Sjúkdómurinn er algengari í hrossum í lítilli þjálfun sem bæði getur bent til þess að þjálfunin 

sem slík hafi jákvæð áhrif á insúlínstjórnun auk þess sem hún dregur úr líkunum á offitu. Sum 

smáhestakyn sem bera með sér mikla hættu á að þróa sjúkdóminn eru alla jafna minna þjálfuð 

en mörg stærri hrossakyn (Durham o.fl., 2019).  

Bent hefur verið á að orku- og próteinþarfir íslenska hestsins í hvíld, svara til lægstu gilda sem 

mælt er með í fóðurleiðbeiningum fyrir hross og því þarf íslenski hesturinn lágar viðhaldsþarfir 

(NRC, 2007; Sveinn Ragnarsson, 2009). Gróffóður á alltaf að vera meiri hluti fóðurs hjá 

hestum. Eins og Ragnarsson og Lindberg (2008) hafa bent á hefur slátturtími áhrif á 

sykruinnihald í rúlluheyi hér á landi, sem getur verið afar mismunandi. Grastegundir hér á landi 

skipast í prótein, trefjar og vatnsleysanleg kolvetni. Styrkur sykru minnkar því seinna sem 

grasið er slegið. Ekki er sóst eftir miklu sykruinnihaldi í heyi fyrir hross. Síðslegið hey er því 
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talið vera heppilegasta heyið fyrir íslensk hross þar sem innihald léttleystra sykra er í algjöru 

lágmarki.  

4.2. Algengi insúlínröskunar hér á landi  

Í samræmi við lög um búfjárhald nr. 38/2013 skila umráðamenn búfjár haustskýrslum með 

upplýsingum um búfjárfjölda og forða. Samkvæmt haustskýrslum árið 2018 áætlaði 

Búnaðarstofa MAST að fjöldi hrossa hafi verið um 73 þúsund með 5% skekkjumörkum 

(Matvælastofnun, 2019). Samkvæmt niðurstöðum gagna er heildarfjöldi hrossa hér á landi 

rúmlega 79 þúsund, en gera má ráð fyrir því að þeir sem svöruðu könnuninni hafi svarað með 

ríflegum tölum þar sem ekki allir eigendur halda skýrsluhald utan um sín hross.  

Faraldsfræðileg gögn um algengi efnaskiptaröskunar í hrossum eru ekki til hér á landi og í raun 

fátækleg í öðrum löndum þó reynt hafi verið að meta tíðni sjúkdómsins í nokkrum rannsóknum. 

Of há gildi insúlíns hafa greinst í 18 – 27% hrossa í mismunandi rannsóknum og vísbendingar 

eru um mismun milli hrossakynja (Durham o.fl., 2019). Sú litla forathugun sem hér var 

framkvæmd segir lítið um tíðni sjúkdómsins. Hún staðfestir hins vegar að sjúkdómurinn er vel 

þekktur hér á landi og kemur fyrir um allt land.  

Í ljós kom að hrossin sem borið hafa einkenni sjúkdómsins hér á landi eru oftast haldin á 

útigangi í litlum hjörðum. Sjúkdómurinn birtist fremur sem, einstaklingsvandamál en 

hjarðvandamál en á því eru þó undantekningar. Möguleg ástæða fyrir því getur verið að 

eigendur flokki ekki hrossin sín eftir fóðurþörfum þegar hjarðirnar eru litlar (< 10 hross). Hross 

á útigangi eru ekki einstaklingsfóðruð og eru ekki í þjálfun eins og algengast er með hross sem 

haldin eru á húsi. Vandamálið virðist sjaldgæfara í stórum hjörðum sem kannski endurspeglar 

að þar er samkeppnin um fóður (bæði beit og hey) meiri og því minni hætta á að þau fitni. 

4.3. Holdastig 

Niðurstöður könnunarinnar benda til þess að holdastigun getur verið breytileg hjá hrossum með 

einkenni insúlínröskunar. Oftast eru þau feit, holdastigun 4-5, en stundum bara í 

reiðhestaholdum eða minna. Alltaf var þó um staðbundna fitusöfnun að ræða sem bendir til þess 

að hross sem samt eru grönn á síðu hafi verið lengi með sjúkdóminn á krónísku formi og hafa 

því grennst vegna veikindanna.  

4.4. Aldur  

Aldur hefur áhrif á hross sem þróa sjúkdóminn með sér þar sem rannsóknir hafa sýnt marktækt 

hærra insúlín í eldri hrossum samanborið við ung hross (Durham o.fl., 2019). Niðurstöður þessa 

verkefnis styðja það þar sem flest hross sem dýraeftirlitsmenn og eftirlitsdýralæknar 
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Matvælastofnunar hafa séð í starfi sínu eru 18 vetra og eldri. Þar við bætist að eldri hestar fá 

minni þjálfun og frjálsari aðgang að beit þegar þeir þjóna ekki lengur tilgangi sem reiðhestar.  

 

4.5. Kyn  

Forathugunin gaf til kynna að hryssur séu líklegastar til að þróa með sér insúlínröskun hér á 

landi. Algengast er að folaldshryssur séu haldnar á útigangi allt árið. Geldingar eru fremur 

haldnir til reiðar. Það sama á við um stóðhesta sem oftast eru haldnir á húsi. Þeim hættir síður 

til að fitna, auk meiri notkunar, má líklega má rekja til meiri efnaskiptahraða. Þá hreyfa þeir sig 

meira á útigangi.   
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5. Ályktanir  

Könnunin staðfestir að EMS/ID er útbreiddur sjúkdómur hér á landi og kemur fyrir um allt land. 

Einkenni sjúkdómsins sjást við eftirlit Matvælastofnunar, oftast sem einstaklingsvandamál í 

smáum hjörðum (< 10 hross). Einnig getur verið um hjarðvandamál að ræða. Eldri hryssur eru 

líklegastar til að bera einkenni sjúkdómsins. Ekki kom fram munur milli landshluta, þar sem 

eftirlitsmenn og eftirlitsdýralæknar Matvælastofnunar hafa séð sjúkdóminn í hrossum í öllum 

sex umdæmum landsins.  

Eigendur þurfa að vera meðvitaðir um fóðurþarfir hrossa, ekki síst þeirra sem haldin eru á 

útigangi. Offóðrun getur verið hættuleg og þá sérstaklega ef hross hafa ótakmarkaðan aðgang 

að grasi með háu innihaldi sykra, eins og gjarnan verður fyrrihluta sumars. Hross þurfa 

hreyfingu, einkum þau sem ekki eru í mikilli framleiðslu, þ.e. önnur en fylfullar/mjólkandi 

hryssur. Verkefnalaus geldhross (geldingar og geldar hryssur) eru í mestri hættu á að fitna og 

þar með að þróa með sér sjúkdóminn.  

Hægt er að koma í veg fyrir efnaskiptaröskun í hrossum með því að:  

1. Flokka og fóðra hross á útigangi eftir fóðurþörfum og fóðra í samræmi við það. 

2. Halda reiðhestum í góðri þjálfun stærsta hluta ársins. 

3. Gæta þess að hross fitni ekki um of og fari ekki yfir holdastig 4, sem þó er ásættanlegt 

og jafnvel nauðsynlegt fyrir útigangshross að hausti. 
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9.  Viðaukar 

9.1. Spurningakönnun í Google docs 

 

Starfssvæði 

 Vesturumdæmi 

 Suðurlandsumdæmi 

 Austurumdæmi 

 Norðvesturumdæmi 

 Norðausturumdæmi 

 Suðvesturumdæmi 

Áætlaður fjöldi búa/eininga þar sem hross eru haldin á þínu starfssvæði 

 

Áætlaður heildarfjöldi hrossa á þínu starfssvæði 

 

Hefur þú orðið var/vör við hófsperru af völdum insúlínröskunar í þínu starfi 

 Já 

 Nei 

Hefur þú orðið var/vör við staðbundna fitusöfnun í makka eða bak og lend í 
þínu starfi? 

 Já 

 Nei 

Holdastigun hrossa með insúlínröskun 

 
 

Insúlínröskun í íslenskum hrossum  

 
(áður kallað efnaskiptaröskun hjá hrossum - equine metabolic syndrome) 

 

Könnun send á dýraeftirlitsmenn og eftirlitsdýralækna Matvælastofnunar. 

 

Markmið þessarar könnunar er að kanna umfang insúlínröskunar í hrossum hér á landi. Helstu 

einkenni insúlínröskunar eru óeðlileg, staðbundin fitusöfnun á makka, baki og lend, og hófsperra 

sem lýsir sér sem eymsli í hófum/fótum (stirðleiki), helti eða hrossið getur ekki gengið, auk ofvaxtar 

í hófum. 

 

Um forathugun er að ræða sem byggir á sjónmati eftirlitsmanna í almennu búfjáreftirliti án þess að 

greiningar hafi verið staðfestar með sértækum prófum. Sömuleiðis er markmiðið að lýsa í grófum 

dráttum aðstæðum hrossa sem bera sýnileg merki sjúkdómsins. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjWh-D4v9D-Rk6diAJ9_a1xH6AuN4kpF-y-eke3dmryjjEKQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
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< 3 

 Aldrei 

 Stundum 

 Oftast 

 

3 

 Aldrei 

 Stundum 

 Oftast 

4 

 Aldrei 

 Stundum 

 Oftast 

5 

 Aldrei 

 Stundum 

 Oftast 

Hvaða aðstæður einkenna hrossahaldið þar sem 

sjúkdómsins verður vart. 
Hrossin haldin á húsi 

 Aldrei 

 Stundum 

 Oftast 

Hrossin haldin á útigangi 

 Aldrei 

 Stundum 

 Oftast 

Einstaklingsvandamál 

 Aldrei 

 Stundum 

 Oftast 

Hjarðvandamál 

 Aldrei 

 Stundum 

 Oftast 
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Í smáum hjörðum (< 10 hross) 

 Aldrei 

 Stundum 

 Oftast 

Í meðal stórum hjörðum (10-50 hross) 

 Aldrei 

 Stundum 

 Oftast 

Í stórum hjörðum (>50 hross) 

 Aldrei 

 Stundum 

 Oftast 

Aldur 
< 6v 

 Aldrei 

 Stundum 

 Oftast 

6 - 12v 

 Aldrei 

 Stundum 

 Oftast 

12 - 18v 

 Aldrei 

 Stundum 

 Oftast 

> 18v 

 Aldrei 

 Stundum 

 Oftast 

Kyn 
Hryssur 

 Aldrei 

 Stundum 

 Oftast 

Geldingar 
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 Aldrei 

 Stundum 

 Oftast 

Stóðhestar 

 Aldrei 

 Stundum 
 

 

 


