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Ágrip 

Öll hross sem mæta í kynbótadóm undirgangast heilbrigðisskoðun. Á héraðssýningum eru það 

starfsmenn Rannsóknamistöðvar landbúnaðarins (RML) sem framkvæma heilbrigðisskoðannir 

en á Landsmóti hestamanna (LM), sem haldið er annað hvert ár, er kveðið á um 

heilbrigðisskoðun undir umsjón Matvælastofnunar (MAST).  MAST fylgir fyrirkomulagi sem 

kallast „klár í keppni“ þar sem hross eru skoðuð af dýralækni áður en þau fara í sýningu;  

fordóm, yfirlit og verðlaunaafhendingu, á meðan starfsmenn RML framkvæma sína skoðun 

strax eftir fordóm og yfirlit. Í heilbrigðisskoðun MAST er hrossum framvísað á stallmúl en alla 

jafna eru hrossin með mél upp í sér við skoðun RML.  

 Markmið þessa verkefnis var að lýsa tíðni þrýstingssára í munni kynbótahrossa á LM 

2014 -2018 samkvæmt gögnum frá framangreindum skoðunum. Lýst er mismunandi aðferðum 

við skoðanir á munni hesta og áhrif þeirra greind ásamt öðrum mögulegum áhrifaþáttum; 

landsmótsári, aldri, kyni og aðaleinkunn hæfileika. 

Samkvæmt gögnum frá MAST voru 40% kynbótahrossa (226 af 559) sem skoðuð voru 

á landsmótum á tímabilinu 2014 – 2018 með áverka í munni en samkvæmt gögnum frá RML 

var tíðnin einungis 2% (12/559). Frekari greiningar á gögnum frá MAST sýndu marktækan mun 

á tíðni þrýstingsáverka í munni milli þeirra ára/landsmóta sem voru til skoðuðunar. Við skoðun 

kynbótahrossa fyrir yfirlitssýningu á LM 2014 voru 50% (N=119) með áverka í munni en 

sambærilegar tölur fyiri LM 2016 sýndu lækkun niður í 30% (N=48). Á LM 2018 hækkaði 

tíðnin aðeins aftur, í 36% (N=59). Ekki kom fram að aldur hrossa, kyn eða árangur þeirra í 

kynbótadómi hefði áhrif á tíðni þrýstingsáverka í munni.   

 Niðurstöðurnar sýndu umtalsverðan árangur við að draga úr þrýstingssárum í munni 

kynbótahrossa frá LM 2014, þegar bann var lagt við notkun stangaméla með tunguboga í hvers 

kyns sýningum og keppni. En betur má ef duga skal því á LM 2018 reyndist enn um þriðjungur 

kynbótahrossa með sár í munni, tengd beislsbúnaði, eftir fordóm. Það bendir til þess að enn sé 

of mikill þrýstingur á munn hesta við kynbótasýningar. Þrýstingssár í munni uppgötvast ekki 

nema við nokkuð ítarlega skoðun þar sem munnur hestsins er opnaður og þess gætt að ekkert 

sé þar sem hindrar sýn að slímhúð í kinnum, tungu, munnvikum og á tannlausa bilinu.  Hinn 

mikli munur sem kom fram á niðurstöðum eftir skoðunaraðferðum sýnir hve mikilvægt er að 

þær séu framkvæmdar með sambærilegum hætti svo hægt sé að meta þróunina og vinna áfram 

að bættri velferð kynbótahrossa.  

Lykilorð: Hestar, kynbótasýningar, heilbrigðisskoðun, munnáverkar, þrýstingssár í munni. 
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1. Inngangur 

1.1 Íslenski hesturinn 

Íslenski hesturinn á sér yfir 1000 ára gamla sögu sem hófst með landnáminu (Gísli B. 

Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 2004). Íslenski hesturinn er talinn vera eitt af elsta og 

hreinasta hestakyn í heiminum (Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir og Jón Hallsteinn Hallsson, 

2007). Það eru til tvær kenningar um uppruna íslenska hestsins, önnur er um einsleitan 

uppruna og hin er um blandaðan uppruna. Kenningin um einsleitan uppruna segir að ættfeður 

stofnsins hafi verið hópur hrossa frá Skandinavíu og þá einna helst Noregi. Seinni kenningin 

um blandaðan uppruna segir að ættfeðurnir hafi verið blanda af einstaklingum af mismunandi 

hestakynjum sem komu frá mismunandi svæðum í norðvestanverðri Evrópu (Gunnfríður Elín 

Hreiðarsdóttir og Jón Hallsteinn Hallsson, 2007). Hér áður fyrr var hesturinn aðal 

samgöngutækið hér á landi og var því mikilvægt að þeir væru sterkir og úthalds góðir (Gísli 

B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 2004). Í dag er hesturinn mest notaður í almennar 

útreiðar og keppni (Kristjansson o.fl., 2014).  

Íslenski hesturinn er ganghestakyn sem býr yfir fimm gangtegundum. Eins og önnur 

hestakyn býr íslenski hesturinn yfir feti, brokki og stökki og eru þessar þrjár gangtegundir kallað 

grunngangtegundir (Kristjansson o.fl., 2014). Auk þessara þriggja gangtegunda býr íslenski 

hesturinn líka yfir tölti og skeiði. Tölt er fjórtakta gangategund þar sem hliðstæðir fætur hreyfast 

saman. Á tölti nemur einn fótur við jörðina í einu sem gerir það að sviflausri gangtegund 

(Kristjansson o.fl., 2014). Tölt er mjúk og ásetu góð gangtegund og er það eitt af aðaleinkennum 

íslenska hestsins (Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 2004). Skeið er tvítakta 

gangtegund með svifi þar sem hliðstæðir fætur hreyfast saman fram og til baka (Kristjansson 

o.fl., 2014). Breytileiki í tilteknum erfðavísi (DMRT3) hefur afgernadi áhrif á ganglag hrossa. 

Tíðni stökkbreytingar í þessum erfðavísi þar sem niturbasinn A (adenín) kemur í stað C 

(cýtósín) er mjög há í íslenska hrossastofninum. Meirihluti (76,3%) 667 kynbótahrossa sem 

voru arfgerðagreind m.t.t. stökkbreytingarinnar reyndist arfhreinn fyrir stökkbreyttu 

samsætunni (AA), 22,5% voru arfblendin (CA) og 1,2% voru arfhrein fyrir stofngerðar 

samsætunni (CC). Þessi stökkbreyting í erfðavísi DMRT3 er kölluð “skeiðgenið” þar sem hún 

er forsenda fyrir tölti og skeiði. Þau hross sem búa bara yfir tölti, feti, brokki og stökki eru 

kölluð klárhross en hross sem búa yfir öllum fimm gangtegundunum eru kölluð alhliðahross 

(Kristjansson o.fl., 2014).  
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Frá landnámi hefur verið stunduð hrossarækt á Íslandi í einhverju mæli en það var ekki 

fyrr en árið 1891 að skipulögð hrossarækt og kynbótastarf hefst (Kári Arnórsson, 2004). Fyrstu 

árin sáu búnaðarfélög og hrossræktafélög um að leiðbeina kynbótastarfinu og buðu þessi félög 

uppá bæði einstaklingssýningar og afkvæmasýningar. Í öll þessi ár sem hrossarækt hefur verið 

stunduð hefur verið ræktað út frá einhverju ræktunarmarkmiði. Hér fyrr á öldum hefur líklega 

verið lögð áhersla á að rækta viljug og úthalds mikla hesta sem fóru um á mjúkum gangi (Kári 

Arnórsson, 2004). Í dag er markmiðið að rækta hrausta, frjósama og endingargóða hesta sem 

geta sinnt fjölbreyttum hlutverkum og nýst hinum ýmsu reiðmönnum (FEIF, 2021a). 

Sköpulagið á að stuðla að heilbrigði og góðri endingu hestsins og á það líka að einkennast af 

myndarskap. Markmiðið er að rækta fjölhæfan ganghest sem býr yfir takthreinum 

gangtegundum og á auðvelt með að ganga í jafnvægi, vera sjálfberandi og fara glæsilega í reið 

(FEIF, 2021a). 

1.2 Kynbótasýningar 

Hér á Íslandi byggist kynbótastarfið á einstaklingssýningum kynbótahrossa. Árlega eru haldnar 

héraðssýningar víðs vegar um landið auk landsmóts sem haldið er annað hvert ár (RML, 2020). 

Á kynbótasýningum er hægt að skrá hross bara í sköpulagsdóm eða í fullnaðardóm, það er 

sköpulagsdóm og hæfileikadóm. Hafi hross hlotið fullnaðardóm á árinu er hægt að skrá það 

eingöngu í hæfileikadóm á sama ári (RML, 2020). Hægt er að skrá merar, geldinga og stóðhesta 

á kynbótasýningar og eru þau dæmd í fjórum mismunandi aldursflokkum sem eru 4, 5, 6 og 7 

vetra og eldri (Elsa Albertsdóttir, 2010). Á hverri kynbótasýningu starfar dómnefnd sem dæmir 

hrossin. Þessa dómnefnd skipa 3 alþjóðlegir dómarar og er einn formaður í hverri nefnd sem 

sér til þess að allt gangi vel fyrir sig og að rétta niðurstaðan náist (RML, 2020). Dómnefndin 

gefur einkunnir á skalanum 5,0 til 10,0 með 0,5 millibili á milli (Elsa Albertsdóttir, 2010).  

1.2.1 Kynbótadómur 

Þegar hross mæta til kynbótadóms byrja þau á því að ver mæld. Eftir mælingar fer hrossið í 

sköpulagsdóm og fer sá dómur fram inn í reiðhöll (RML, 2020). Sköpulagsdómur gildir 35% 

af aðaleinkunn hrossa sem mæta til fullnaðardóms. Það eru átta þættir sem eru dæmdir og eru 

þessir þættir höfuð, háls, herðar og bógar, bak og lend, samræmi, fótagerð, réttleiki, hófar og 

prúðleiki á fax og tagl. Sköpulag hrossa á að stuðla að heilbrigði, endingu og eiginleikum til 

þess að ganga í réttu jafnvægi. Þegar hrossin eru búin í sköpulagsdóm mæta þau næst í 

hæfileikadóm og gildir hæfileikadómurinn 65% að aðaleinkunn í fullnaðardómi (RML, 2020).  
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Hæfileikadómur fer fram utan dyra á beinni braut sem er opin í báða enda. Í dómnum 

hefur knapinn að hámarki 5 ferðir í hvora átt til þess að sýna hvað í hestinum býr (RML, 2020) 

og ræður knapinn því í hvaða röð hann sýnir gangtegundirnar. Í dómnum eru allar gangtegundir 

dæmdar ásamt samstarfsvilja og fegurð í reið. Ef gangtegund er ekki sýnd er einkunnin 5,0 

gefin fyrir hana (Elsa Albertsdóttir, 2010). Þegar öll hross sem skráð eru á sýninguna hafa 

komið til dóms er haldin yfirlitssýning þar sem öll þau hross sem mættu í hæfileika dóm eiga 

þátttökurétt (RML, 2020). Á yfirlitssýningum eru 2 til 4 hross saman í einu í brautinni en þessi 

fjöldi fer eftir fjölda hrossa á sýningunni og aðstæðum á svæðinu. Hvert hross fær að hámarki 

3 ferðir fram og til baka á yfirlitinu og mega dómarar hækka einkunnir frá fyrri dómi ef hrossið 

sýnir sig betur. Dómarar hafa þó leyfi til þess að lækka einkunn fyrir samstarfsvilja ef hross 

sýna neikvæða eiginleika á yfirlitinu sem þau sýndu ekki í fordóm, eins og til dæmis óþjálni, 

spennu, ofríki eða viðkvæmni (RML, 2020).  

1.2.2 Reglur kynbótasýninga 

Á kynbótasýningum gilda ýmsar reglur um hrossin, járningar og reiðtygi. Hross sem mæta til 

dóms eiga að vera vel undirbúin, vel fóðruð, vel hirt, hraust og ósár og þau þurfa að vera orðin 

4 vetra á árinu (RML, 2020). Öll hross þurfa að vera örmerkt og skráð inn á WorldFeng einnig 

þarf að vera búið að taka DNA-sýni úr öllum hrossum. Stóðhestar sem eru orðnir 5 ára eða eldri 

þarf að vera búið að röntgenmynda hækla og taka blóðsýni úr þeim. Öll hrossin þurfa að vera 

járnuð þegar þau mæta til dóms og skal járningin vera vönduð. Það á að vera eðlilegt samræmi 

á milli tálgunar á fram- og afturfótum og hófhallinn á að samsvara halla kjúkunnar (RML, 

2020). 

Í reglugerð um velferð hross stendur að ekki megi nota búnað sem veldur hestinum 

skaða eða óþarfa ótta við tamningu, þjálfun, kepnni eða sýningu (reglugerð um velferð hrossa 

nr. 910/2014) og taka reglur kynbótasýninga mið af því. Á kynbótasýningum er bannað að nota 

reiðtygi og búnað sem veldur hestinum særindum eða óþægindum (RML, 2020). Leyfilegt er 

að nota alla hnakka og reiðdýnur sem henta íslenska hestinum svo lengi sem þeir valda hestinum 

ekki óþægindum. Keyri að hámarki 120 sm eru leyfð og hlífar sem eru dökkar á litin og að 

hámarki 120 gr eru leyfilegar (RML, 2020). Strangar reglur eru um hvaða beislabúnað er 

leyfilegt að nota á kynbótasýningum. Bannað er að nota mél með tunguboga og vogarafli saman 

(RML, 2020). Þessi regla var sett á í kjölfar reglugerðar nr. 910/2014 sem fjallar um velferð 

hrossa. Í þessari reglugerð var sett bann á notkun slíkra méla á hvers kyns sýningum og í keppni. 

Einnig eru reglur um nasamúlar og ber þar helst að nefna að eingöngu má nota enskan múl án 

skáreimar með stangarmélum (FEIF, 2021a).  
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Það hefur alvarlegar afleiðingar ef notaður er ólöglegur búnaður eða járningar á sýningum 

(RML, 2020). Við fyrsta brot á viðkomandi sýningu fær knapinn opinbera áminningu og 

hrossinu er vísað frá. Við annað brot á viðkomandi sýningu er knapanum og hrossinu vísað frá 

sýningunni. Við bæði fyrsta og annað brot er dómur viðkomandi hross gerður ógildur (RML, 

2020). 

1.3 Heilbrigðisskoðanir á kynbótasýningum 

Í 9. gr. í reglugerð um velferð hrossa um tamningu, þjálfun, keppni og sýningar segir: „Aðeins 

má nota heilbrigð hross í góðri þjálfun til keppni eða sýninga...”. Til að ganga úr skugga um 

að hrossin séu heilbrigð eru framkvæmdar heilbrigðisskoðanir á öllum kynbótasýningum sem 

haldnar eru. Í þessum skoðunum er holdafar metið, fætur þreifaðir og munnur skoðaður og allt 

er þetta gert til þess að meta ástand og heilbrigði hrossanna. Á héraðssýningum er það 

Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins (RML) sem sér um heilbrigðisskoðanirnar (RML, 2020) en á 

stórmótum eins og landsmótum og fjórðungsmótum, þurfa hrossin að undirgangast 

heilbrigðisskoðun á vegum Matvælastofnunar (MAST) (Reglugerð um velferð hrossa nr. 

910/2014). 

1.3.1 Heilbrigðisskoðun MAST 

MAST hefur umsjón með heilbrigðisskoðunum keppnis- og kynbótahrossa á landsmótum og 

öðrum stórmótum. Fyrirkomulagið sem MAST vinnur eftir kallast „Klár í keppni” (Sigríður 

Björnsdóttir, 2021). Þetta fyrirkomulag var hannað af dýralækni hrossasjúkdóma hjá MAST 

og hefur verið notast við það á öllum landsmótum frá 2000. Gögn um tíðni þrýstingsáverka í 

munni eru tiltæk fyrir árabilið 2012-2018 fyrir keppnishross en 2014-2018 fyrir kynbótahross. 

Dýralæknar skoða öll hrossin sem skráð eru til leiks fyrir fordóm, yfirlit og 

verðlaunaafhendingu. Skoðunin fer fram á mótsvæðinu 1-24 klukkutímum áðru en hrossið á 

að ríða í braut. Í þessari skoðun er heilsa hestsins metin, fætur eru þreifaðir, heltisskoðun er 

framkvæmd bæði á feti og brokki og að lokum er skoðaður fremsti hluti munnsins (Sigríður 

Björnsdóttir, 2021). 

Fyrst eru fætur hestsins skoðaðir. Byrjað er á því að þreifa alla fætur og hófa í leit að 

múkki, ágripum eða örðum sárum (Sigríður Björnsdóttir, 2021). Því næst eru skoðað hvort 

hesturinn er haltur eða ekki. Umráðamaður hestsins er látinn teyma hann með sér á bæði feti og 

brokki á meðan dýralæknarnir horfa og meta hvort hesturinn er haltur eða ekki. Þegar búið er 

að þreifa fætur og ganga úr skugga um það að hesturinn sé ekki haltur er munnurinn skoðaður. 

Fremsti hluti munnsins er mesta hættu svæði fyrir þrýstingsáverka af völdum méla og er því 
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mjög mikilvægur þáttur af skoðuninni að skoða og þreifa slímhúðina og aðra undirliggjandi 

vefi á þessu svæði. Til þess að hægt sé að skoða munninn vel og vandlega þarf hesturinn að 

koma í skoðunina á stallmúl. Í skoðuninni er tunga færð til hliðar svo hægt sé að skoða vel og 

greinilega hvora hlið fyrir sig (Sigríður Björnsdóttir, 2021). 

Áverkarnir eru flokkaðir í þrjú stig eftir alvarleika eins og kemur fram í töflu 1. Til 1. 

stigs áverka flokkast vægir áverkar (Sigríður Björnsdóttir, 2011). Ef að hross er með væga 

áverka er knapanum greint frá því og áverkinn er skráður. Ef að hestur er með 2. stigs áverka 

fær knapinn munnlega viðvörun og hugsanlega eru sett einhver skilyrði, eins og t.d. að skipta 

um beislabúnað. 3. stigs áverkar eru alvarlegustu áverkarnir og ef hestur er með slíkan áverka 

er hann metinn óhæfur til sýningar og fær ekki að fara í brautina (Sigríður Björnsdóttir, 2011). 

Tafla 1: Flokkun munnáverka (RML, 2020). 

Fyrsta stigs athugasemdir: 
- Særindi sem ná ekki í gegnum slímhúð í kinnum, munnvikum eða tungu. 
- Særindi, rispur eða nudd á húð undan beislabúnaði. 
- Lítils háttar blóð í munni án sjánlegra áverka 

Annars stigs athugasemdir: 
- Lítil sár, allt að 1 sm, sem ná í gegnum slímhúðina í kinnum, munnviku eða tungu. 
- Særindi (sem ná ekki í gegnum slímhúð) eða afmörkuð þykknun í slímhúð á tannlausa 

bilinu. 
- Sár, allt að1 sm, á húð undan beislabúnaði. 

Þriðja stigs athugasemdir: 
- Sár í gegnum slímhúð í kinnum, munnvikum eða tungu, stærri en 1 sm. 
- Sár í gegnum slímhúð á tannlausa bilinu. 
- Áberandi bólga og/eða eymsli á tannlausa bilinu tengd beinhimnu eða beini. 
- Sár, stærri en 1 sm, á húð undan beislabúnaði. 

 

1.3.2 Heilbrigðisskoðun RML 

Þegar hrossin eru mæld fyrir sköpulagsdóm skoðar sýningarstjóri útlit, holdafar, munn og fætur. 

Í þessari skoðun er skoðað hvort að hrossin séu ekki heilbrigð, ósár, í góðu fóður ástandi, vel 

hirt og járnuð. Ef að hross uppfyllir ekki kröfur um aðgangsskilyrði er því vísað frá sýningunni 

(RML, 2020). 
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Tafla 2: Ástæður til þess að vísa hrossi frá sýningu (RML, 2020). 

- Óviðunandi holdafar, lægra en 2,5 eða hærra en 4,0 í holdastigun. 
- Áberandi hósti og/kvef. 
- Helti, bólga og eymsli í sinum eða liðum, aumir hófar. 
- Ágrip í gegnum húð (stærri en 1 cm). 
- Áberandi sár á húð og umfangsmikið, aumt múkk. 
- Sár í gegnum slímhúð kinna og munnvika (stærri en 0,5 sm). 
- Minni sár í slímhúð yfir kjálkabeini samfara bólgu í eða yfir beininu.  

 

RML framkvæmir heilbrigðisskoðun strax eftir reiðdóm, bæði eftir fordóm og yfirlit. Í 

skoðuninni er kannað hvort að hrossin séu með áverka og eru niðurstöður skoðunarinnar skráðar 

í WorldFeng (RML, 2020). Líkt og MAST þá flokkar RML munnáverkana í þrjú stig eftir 

alvaleika og má sjá flokkunina í töflu 1. Ef að hross eru með áverka sem flokkast til 1. stigs eða 

2. stigs áverka er athugasemd skráð í WorldFeng en ef hross er með 3. stigs áverka eru 

afleiðingarnar meiri. Þegar hross er með 3. stigs áverka er athugasemd skráð í WorldFeng ásamt 

því að hrossið hlýtur ekki einkunn úr reiðdóm. Ef að hross hlýtur 3. stigs áverka á yfirlitssýningu 

á hrossið ekki möguleika á því að hækka hæfileika einkunn sína (RML, 2020). 

1.4 Munnur hestsins 

Munnur hestsins fer með stórt hlutverk í fæðunámi hans. Hesturinn lifir næstum því eingöngu 

á grasi/heyi og sér munnurinn um það að bíta grasið og tyggja það (Sigríður Björnsdóttir, 

2014a). Þegar hesturinn bítur gras notar hann varirnar til þess að velja, smakka og draga grasið 

upp á milli framtannanna sem sjá um það að bíta grasið (Baker, 2002). Munninum er hægt að 

skipta upp í þrjá mismunandi hlut og er hver hluti með sitt hlutverk (Sigríður Björnsdóttir, 

2014a). Fremsti hlutinn eru framtennurnar og sjá þær um að bíta grasið. Eftir framtönnunum 

kemur svo tannlausa bilið og er það miðhluti munnsins. Í miðhlutanum leitar tungan eftir 

hugsanlegum aðskotahlutum í fóðrinu og skilur þá frá. Þegar grasið hefur farið í gegnum 

tannlausa bilið fer það í aftasta hluta munnsins. Jaxlarnir mynda aftasta hlutan og sjá þeir um 

það að tyggja grasið (Sigríður Björnsdóttir, 2014a). 
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1.4.1 Tennurnar  

Hestar eru með tvö sett af tönnum. Þegar folöld fæðast eru þau með mjólkurtennur. 

Mjólkurtennur eru tímabundnar tennur sem losna þegar tanntaka varanlegra tanna á sér stað. 

Framtennurnar og 6 fremstu jaxlarnir í hvorum góm fyrir sig hafa mjólkurtennur sem undan 

fara (Dixon, 2002). Krónan á þessum tönnum er mjög svipuð og krónan á varanlegu tönnunum 

en rótin á mjólkurtönnunum er styttri. Tanntaka hjá hrossum byrjar um 2 vetra aldurinn stendur 

yfir til 4-5 vetra (Sigríður Björnsdóttir, 2014a). Þegar tanntöku er lokið eru allar varanlegur 

tennurnar komnar niður og saman standa af 6 framtönnum og 12 jöxlum í hvorum góm fyrir sig 

(Dixon, 2002). 

 

 
Mynd 2: Hér sést vel uppröðun tannanna í munni hestsins. Heimild: Mouthofthehorse.com. 

  

 
Mynd 1: Skipting munnsins. Fyrst koma framtennurnar, svo tannlausa bilið og aftast eru jaxlarnir. 

 Heimild: Mouthofthehorse.com 
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Fjöldi tanna í fullorðnum hrossum er mismunandi eftir kynjum. Alla jafna eru fullorðnar 

hryssur einungis með 36 tennur á meðan stóðhestar og geldingar eru með 40 tennur (Dixon, 

2002). Öll hross hafa 6 framtennur og 12 jaxla í hvorum góm. Stóðhestar og geldingar eru svo 

með 4 vígtennur. Vígtennurnar eru staðsettar á tannlausa bilinu, rétt fyrir aftan framtennurnar 

og eru tvær vígtennur í hvorum góm fyrir sig. Þessar tennur koma oftast ekki upp fyrr en í 

kringum 4-6 vetra (Dixon, 2002). Þessar tennur hafa engan tilgang í fæðunámi hestsins og slitna 

þær því ekki eins og framtennur og jaxlar. Það er mjög sjaldgæft að merar séu með vígtennur 

(Sigríður Björnsdóttir, 2014a). Um helmingur allra hrossa eru með litlar tennur fyrir framan 

fremstu jaxlana. Þessar tennur eru kallaðar úlfstennur. Þessar tennur eru með litlar rætur og hafa 

enga burði til þess að þola þrýsting frá mélunum og geta þær því valdið hestinum miklum 

óþægindum þegar mélin koma við þær (Sigríður Björnsdóttir, 2014a). Úlfstennur eru oftast 

staðsettar í efri gómnum en þær geta líka verið í neðri góm, það er þó mjög sjaldgæft (Dixon, 

2002).  

Allar tennurnar samanstanda af krónu og rót. Þegar varanlegar tennur eru teknar í notkun 

er krónan þeirra fullmótuð en ræturnar ekki. Þegar varanleg tönn er nýkomin upp úr 

kjálkabeininu og tekin í notkun nær krónan djúpt ofan í beinið. Rótin byrjar að þroskast á sama 

tíma og tennurnar byrja að slitna (Lundström og Wattle, 2016). Tennurnar slitna þegar hesturinn 

tyggur fóðrið og þegar tennur slitna ganga þær upp úr tannbeininu í samræmi við slitið (Sigríður 

Björnsdóttir, 2014a). Þegar rætur tannana eru enn þá að stækka og þroskast fylla þær upp í 

holrúmið í tannbeininu en frá miðjum aldri hesta taka tennurnar þeirra að styttast og fyllist 

holrúmið í tannbeininu þá af bandvef. Tennurnar slitna og styttast þar til að þær eyðast upp að 

mestu leyti. Þegar tennurnar eru orðnar mjög stuttar losna þær og detta úr kjálkabeininu 

(Sigríður Björnsdóttir, 2014a). 

Þegar hesturinn tyggur fóðrið sitt hreyfir hann kjálkan með hringlaga hreyfingum 

(Baker, 2002). Eins og áður sagði þá slitna tennurnar þegar hesturinn tyggur fóðrið sitt. Slitferli 

tannanna er mjög flókið ferli sem ræðst af mörgum þáttum og eru dæmi um þessa þætti gerð 

fóðurs, hversu öflugt hesturinn tyggur og hvort hann tyggi til vinstri eða hægri (Dixon, 2002). 

Hestar hafa mjög öfluga tyggingu til þess að geta unnið á trénisríku fóðri og munnurinn og 

afstaða jaxlanna hönnuð eftir því (Sigríður Björnsdóttir, 2014a). Efri gómurinn er mun víðari 

heldur en neðri gómurinn en sú „hönnun“ kemur í veg fyrir að hestar bíti sig í kinnarnar. Stærðar 

munurinn á neðri og efri góm hefur það í för með sér að tennurnar standast ekki á að öllu leyti. 

Þessi afstaða tannanna leiðir til þess að bitflötur tannanna verður skástæður og hafa þessir tveir 

eiginleikar þróast með hestinum til þess að tryggja öfluga tyggingu. Jaxlarnir hafa skarpa kanta 
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og dregur stefna þessara kanta úr því að hesturinn skaði slímhúð í kinnum og tungu (Sigríður 

Björnsdóttir, 2014a). 

1.4.2 Tannlausa bilið 

Á milli framtanna og jaxla er tannlaust bil (Sigríður Björnsdóttir, 2014a). Það skapar möguleika 

á því að koma mélum fyrir í munni hestsins. Munnholið er annars fullt af mjúkvef, tungu og 

gómfylli og er því ekkert pláss fyrir mélin. Mélin þurfa því að búa sér til sitt eigið pláss og gera 

það með því að þrýsta á tunguna og breyta lögun hennar. Það er þó ekki náttúrulega hlutverk 

tannlausa bilsins að bera mélin heldur er hlutverk bilsins að skilja aðskotahluti frá fóðrinu. Það 

er lífsnauðsynlegt fyrir hestinn að greina aðskotahlutina til að verja bæði meltingarfærakerfið 

og tennurnar og tekur slímhúðin á þessu svæði stóran þátt í þessu hlutverki. Slímhúðin á þessu 

svæði er ríkulega búin taugaendum sem gera hana mjög næma svo að hún geti greint 

aðskotahluti. Þetta næmi nýtir maður til að ná stjórn á hestinum í gegnum beislabúnað (Sigríður 

Björnsdóttir, 2014a). 

 
Mynd 3: Röntgen mynd af tannlausa bilinu án méla. 

Heimild: Mouthofthehorse.com. 

 
Mynd 4: Röntgen mynd af tannlausa bilinu með mélum. 

Heimild: Mouthofthehorse.com. 

 

1.5 Þrýstingsáverkar í munni hrossa 

Undanfarin ár hafa þrýstingsáverkar í munni keppnis- og kynbótahrossa verið mikið í 

umræðunni. Þrýstingssár í munni hrossa má oftast rekja til beislabúnaðarins sem notaður er og 

er algengast að þrýstingsáverkar myndist í munnvikum, kinnum og á kjálkabeinum (Sigríður 

Björnsdóttir, 2014b). Ástæða þeirra er alla jafna langvarandi og síendurtekinn þrýstingur á 

slímhúðina þar sem hún lendir í klemmu milli méla og tanna. Við það dregur úr blóðflæði sem 

leiðir af sér staðbundinn súrefnisskort og drep í slímhúðinni (Sigríður Björnsdóttir, 2012). 
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 Árið 2008 gerðu Tell o.fl. rannsókn þar sem skoðað var hvaða áhrif beislabúnaður og 

mél hefðu eftir mismunandi langan tíma í þjálfun og hvíld. Í rannsókninni voru skoðuð 113 

sænsk hross og var þeim skipt niður í fjóra hópa. Fyrsti hópurinn saman stóð af hrossum sem 

voru í þjálfun, annar hópurinn voru hross sem voru búin að vera í hvíld út í haga í 5 vikur, þriðji 

hópurinn voru sömu hross og í hópi tvö búin að vera í þjálfun í 7 vikur og fjórði hópurinn voru 

folaldshryssur sem voru búnar að vera í fríi í a.m.k. 11 mánuði. Niðurstöðurnar rannsóknarinnar 

sýndu fram á tengsl á milli þrýstingsáverka í munni og langvarandi mélanotkunar þar sem 

langvarandi þrýstingur dregur úr blóðflæði til slímhúðarinnar og myndar þannig sár (Tell o.fl., 

2008). 

 Sigríður Björnsdóttir o.fl. (2014) gerðu rannsókn á áhættuþáttum vegna beislabúnaðar í 

íslenskum keppnishrossum árið 2012. Rannsóknin var gerð á LM 2012 og Íslandsmótinu sama 

ár. Fyrir forkeppni voru skoðuð 424 hross og þar af voru 152 hross með væga áverka. Af þessum 

152 hrossum voru 32% með alvarlega áverka og 8% með áverka á kjálkabeininu. Fyrir úrslitin 

voru 77 hross skoðuð og var það úrtak notað til að meta hugsanlega áhrifaþætti. Af þessu úrtaki 

voru 60% af hrossunum með munnáverka. 31% voru með áverka á kjálkabeininu og var það 

töluverð hækkun frá skoðuninni fyrir forkeppni. Áverkar á kjálkabeininu voru mjög algengir 

hjá hrossum sem var riðið á stangarmélum með tunguboga og var sýnt fram á að þau mél hefðu 

afgerandi áhrif á tíðni áverka á kjálkabeininu. Þeir áverkar eru metnir alvarlegastir út frá 

sjónarmiði dýravelferðar þar sem slímhúðin er afar þunn þar sem hún liggur yfir taugaríkri 

beinhimnu kjálkabeinsins (Björnsdóttir o.fl., 2014).  

 Uldahl og Clayton (2018) gerðu rannsókn sem kannaði áhrif méla, nasamúla, spora og 

píska hafði á áverka hjá keppnishrossum í Danmörku. Í þeirri rannsókn (sem byggði ekki á 

læknisskoðun) kom ekki fram að  tegund méla hefði áhrif á áverka í munni. Hins vegar kom 

fram að sár í munnvikum og kinnum tengdust því hversu hert efri nefólin á nasamúlum væri og 

þá var sérstaklega átt við enska, mexíkóska og Micklem nasamúla (Uldahl og Clayton, 2018). 

Tuomola o.fl. (2021) gerðu rannsókn á þrýstingsáverkum í munni 208 keppnishesta í 

Finnlandi. Í þessari rannsókn voru skoðuð hugsanleg tengsl áverka við beislabúnað svo sem 

nasamúl, mél og þykkt méla ásamt öðrum áhrifaþáttum sem voru hestakyn, aldur, kyn, 

keppnisstig og árangur í keppni. Af 208 hrossum voru 52% af með þrýstingsáverka í munni. 

Þar af voru 22% með væga áverka, 26% voru með alvarlega áverka og 4% voru með mjög 

alvarlega áverka. Þunn (10-13 mm) og þykk mél (18-22 mm) ollu alvarlegri áverkum heldur en 

miðlungs þykk mél (14-17 mm). Áverkar á kjálkabeini voru algengari hjá hrossum sem var 

riðið með einjárnung heldur en ein- og tvíbrotin mél og fleiri merar voru með alvarlegri áverka 
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heldur en geldingar. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að þykkt méla og kynið hryssur 

séu áhrifaþættir þegar kemur að þrýstingsáverkum í munni hrossa (Tumola o.fl., 2021). 

1.6 Markmið 

Markmið verkefnisins er að lýsa tíðni þrýstingsáverka í munni kynbótahrossa eftir forsýningu 

á Landsmótum hestamanna árin 2014 – 2018 og greina áhrifaþætti. Einnig að lýsa mismunandi 

aðferðum við skoðun á munni. 

Rannsóknaspurningar verkefnisins voru eftirfarandi: 

- Hver er tíðni þrýstingsáverka í munni kynbótahrossa eftir forsýningu á landsmótum 

hestamanna og hvernig hefur hún breyst á árbilinu 2014-2018. 

- Hefur ár, aldur, kyn eða aðaleinkunn hæfileika áhrif á tíðni þrýstingsáverka í munni 

kynbótahrossa? 

- Hefur aðferð við heilbrigðisskoðunina áhrif á tíðni þrýstingssára í munni 

kynbótahrossa?  
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2. Efni og aðferðir  

2.1 Lýsing á gögnum 

Gögnin sem notuð voru við þessa rannsókn voru fengin frá MAST og RML. Gögnin innihéldu 

niðurstöður úr dýralæknaskoðun MAST á Landsmótum hestamanna árin 2014 - 2018 annars 

vegar og niðurstöður úr heilbrigðisskoðun starfsmanna RML á sömu mótum, hins vegar. Í 

heildina voru 559 kynbótahross skoðuð á þessum mótum, þar af 220 stóðhestur og 339 hryssur. 

Gögnin frá MAST innihéldu upplýsingar um hvert hrossin og knapana ásamt staðsetningu og 

alvarleika áverka ef þeir voru til staðar. Gögnin frá RML innihéldu upplýsingar um hrossin, 

einkunnir þeirra og mælingar ásamt því hvort áverki var til staðar eða ekki. Gögnin frá MAST 

innhéldu gögn frá skoðunum fyrir fordóm og fyrir yfirlitssýningu (eftir fordóm) en gögnin frá 

RML voru frá skoðunum eftir fordóm og eftir yfirlitssýningu. 

Tafla 3: Fjöldi hryssna og stóðhesta í hverjum aldursflokki fyrir sig á LM 2014-2018. 

Aldur LM 2014 LM 2016 LM 2018 Samtals 

4 vetra hryssur 23 22 19 64 

4 vetra stóðhestar 17 13 20 50 

5 vetra hryssur 44 31 28 103 

5 vetra  stóðhestar 28 20 19 67 

6 vetra hryssur 51 27 30 108 

6 vetra stóðhestar 27 20 17 64 

7 vetra og eldri hryssur 34 15 15 64 

7 vetra og eldri stóðhestar 13 10 16 39 

Samtals 237 158 164 559 

 

2.2 Framkvæmd 

Notast var við Microsoft Excel â við úrvinnslu og uppröðun gagna áður en að 

tölfræðigreiningin var gerð. Við tölfræði úrvinnsluna var notast við forritið SAS. Til þess að 

finna marktækni áhrifaþátta var notast tvíkosta aðhvarfsgreining (logistic regrssion) og við 

samanburða á niðurstöðum úr heilbrigðisskoðun MAST og RML var notast við Kí-Kvaðrat próf 

(ChiSquare test). Töflu voru svo settar upp í Microsoft Word â. 
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3. Niðurstöður 
3.1 Mat á áhrifaþáttum  
Alls voru skoðuð 559 hross á öllum þremur mótunum. Þar af voru 220 stóðhestar (39%) og 339 

hryssur (61%). Meðalaldur allra hrossanna var 5,6 vetra. Í skoðuninni sem framkvæmd var fyrir 

fordóm voru 148 hross (26%) með þrýstingsáverka í munni og í skoðuninni fyrir yfirlit voru 

226 hross (40%) með þrýstingsáverka í munni. 

Við mat á áhrifaþáttum var notast við niðurstöðurnar úr heilbrigðisskoðun MAST.  

Tafla 4: Fjöldi og tíðni áverka fyrir fordóm, flokkað eftir móti. 

Mót Fjöldi hrossa Án áverka Með áverka Tíðni áverka 

LM 2014 237 161 76 32% 

LM 2016 158 116 42 27% 

LM 2018 164 134 30 18% 

 

Tafla 4 gefur yfirlit yfir það hvernig fjöldi áverka dreifðist á milli móta í skoðuninni fyrir 

fordóm. Tíðni þrýstingsáverka í munni, fyrir fordóm, lækkaði verulega milli ára og alls úr 32% 

á LM 2014 í 18% á LM 2018 (P > 0,004). 

Tafla 5: Fjöldi og tíðni áverka fyrir yfirlit, flokkað eftir móti. 

Mót Fjöldi hrossa Án áverka Með áverka Tíðni áverka 

LM 2014 237 118 119 50% 

LM 2016 158 110 48 30% 

LM 2018 164 105 59 36% 

 

Tafla 5 sýnir fjölda áverka fyrir yfirlitssýningu. Tíðni áverka hækkaði umtalsvert eftir 

forsýningu í kynbótadómi og átti það við öll árin en líkt og í fyrri skoðuninni þá lækkaði tíðni 

áverka í munni verulega á milli LM 2014 og LM 2016. Sú þróun hélt hins vega ekki áfram á 

LM 2018 þar sem tíðnin hækkaði aftur. Við skoðun fyrir yfirlitssýningu reyndist engu að síður 

marktækur munur á milli áverka og móta (P > 0,0016). 
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Tafla 6: Fjöldi og tíðni áverka fyrir yfirlit, flokkað eftir aldri. 

Aldur Fjöldi hrossa Án áverka Með áverka Tíðni áverka 

4 vetra 114 67 47 41% 

5 vetra 170 104 66 39% 

6 vetra 172 100 72 42% 

7 vetra og eldri 103 62 41 40% 

 

Í töflu 6 sést hvernig fjöldi áverka fyrir yfirlit dreifðist milli aldursflokka. Enginn marktækur 

munur var á milli áverka og aldursflokka. 

Tafla 7: Fjöldi og tíðni áverka fyrir yfirlit, flokkað eftir kyni. 

Kyn Fjöldi hrossa Án áverka Með áverka Tíðni áverka 

Hestar 220 135 85 39% 

Hryssur 339 198 141 42% 

 

Í töflu 7 sést hvernig fjöldi áverka fyrir yfirlit dreifst á milli kynja. Það var enginn marktækur 

munur á milli áverka og kyns. 

Tafla 8: Fjöldi og tíðni áverka fyrir yfirlit, flokkað eftir aðaleinkunn hæfileika. 

Aðaleinkunn hæfileika Fjöldi hrossa Án áverka Með áverka Tíðni áverka 

7,99 eða lægri 72 41 31 43% 

8,00-8,19 102 67 35 34% 

8,20-8,39 143 83 60 42% 

8,40-8,59 117 73 44 38% 

8,60-8,79 86 46 40 47% 

8,80 eða hærri 39 23 16 41% 

 

Í töflu 8 sést hvernig fjöldi áverka fyrir yfirlit dreifist á milli aðaleinkunn hæfileika. Líkt og 

með aldurinn og kynið, þá er enginn marktækur munur á milli áverka og aðaleinkunn hæfileika. 
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3.2 Mat á tímasetningu og skoðunar aðferðum 

Við samanburð á heilbrigðisskoðunum MAST og RML var borið saman niðurstöður úr 

heilbrigðisskoðun MAST fyrir yfirlit og niðurstöður úr heilbrigðisskoðun RML eftir fordóm. 

Mikill munur var á niðurstöðum MAST og RML (P > 0,013). Eins og áður sagði skráði MAST 

áverka hjá 226 kynbótahrossum (40%) á LM 2014 – 2018 en á þessum þremur mótum skráði 

RML áverka hjá 12 kynbótahrossum (2%). 

 

 
Mynd 5: Samanburður á niðurstöðum MAST og niðurstöðum RML. 

  

00

10

20

30

40

50

60

LM 2014 LM 2016 LM 2018

Samanburður á niðurstöðum úr heilbrigðisskoðunum 
MAST og  RML

MAST - Yfirlit RML - Fordómur



16 
 

4. Umræður 

Í þessari rannsókn var eingögu unnið með tíðni þrýstingsáverka í munni en hvorki tekið tillit til 

alvarleika né staðsetningar áverkanna. Færð hafa verið rök fyrir því að líta megi á 

þrýstingsáverka sem mælikvarða á velferð keppnishesta (welfare indicator) þar sem þeir 

endurspegla þrýstinginn á munn hestanna (Sigríður Björnsdóttir, 2021). Ætla má að sama eigi 

við um kynbótahross og tíðni þrýstingsáverka sýni umfang vandans.  

Fyrirkomulagið „klár í keppni“ gerir ráð fyrir skoðunum fyrir hverja innkomu hesta inná 

keppnis- eða sýningavöllinn. Tilgangurinn er að koma í vel fyrir að hestar sem finna til séu 

notaðir í sýningar eða keppni. Skoðunin fyrir fordóm endurspeglar í raun þjálfunina en þeir 

áverkar sem bætast við í skoðuninni fyrir yfirlitssýninguna eru væntanlega til komnir vegna 

þrýstings á munninn í fordómi.  

Tíðni þrýstingsáverka í munni kynbótahrossa reyndist vera býsna há áður en þau mættu 

í fordóm eins og fram kemur í töflu 5. Það bendir til mikils þrýstings á munn hestanna þá þegar 

við undirbúning kynbótasýningar þó þróunin sé greinilega í rétta átt á því tímabili sem er til 

skoðunar. Sjá má að tíðni þrýstingsáverka hækkar umtalsvert í seinni skoðuninni, einkum á 

LM2014 og LM2018. Þannig tvöfaldaðist tíðni áverka á LM 2018 eftir fordóm, fór úr 18% í 

36%. Þó ætla megi að áverkarnir séu í flestum tilfellum vægir eins og raunin er hjá 

keppnishestum (SB 2021), sýna þessar niðurstöður að enn er mikill þrýstingur á munn hesta í 

kynbótadómi, svo mikill að slímhúð í munni verður undan að láta á álagspunktum.  

Skoðun RML er framkvæmd strax að lokinni sýningu. Áverkar sem verða í fordómi 

ættu því að koma fram í fyrri skoðuninni og vænta mátti að niðurstöður hennar væru svipaðar 

og í seinni skoðun MAST.  

Hrópandi ósamræmi er þó á milli niðurstaðna þessara skoðana og kemur það fram öll 

árin. Meðaltíðni áverka á LM2014-2018 reyndist vera 40% samkvæmt gögnum MAST en 

einungis 2% hjá RML. Ástæðan liggur fyrst og fremst í mismunandi skoðunaraðferðum. 

Heilbrigðisskoðun MAST fer fram einum til tveimur dögum eftir forsdóminn (stuttu áður en 

þau mæta á yfirlitssýningu) og hrossunum er framvísað á stallmúl. Fremsti hluti munnsins er 

skoðaður af reyndum dýralækni sem heldur munninum opnum með því að taka tunguna til 

hliðar. Skoðun RML fer hins vegar fram strax og þau klára seinustu ferðina í kynbótadómnum. 

Þá eru þau enn með mélin uppí sér og oft með mikla froðu í munninum sem hvoru tveggja 

hindrar ítarlega skoðun. Mél í munni útiloka í raun skoðun á kjálkabeininu. Skoðun RML tekur 
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því fyrst og fremst til munnvika og hvort blóð sé í munni. Augljóst er af þessum niðurstöðum 

að sú skoðun er harla gagnslítil þar sem megnið af áverkunum uppgötvast ekki. Greiningar á 

áhættuþáttum byggðu eingöngu á gögnum úr seinni skoðun MAST, þ.e. skoðun fyrir 

yfirlitssýningu.  

Niðurstöðururnar sýndu fram á að tíðni þrýstingsáverka hefur farið lækkandi frá LM 2014 

og reyndist sá munur tölfræðilega marktækur. Tíðni áverka lækkaði úr 50% í 30% á milli LM 

2014 og LM 2016 en óx lítillega aftur á LM 2018, í 36%. Þessi þróun er mjög svipuð þeirri sem 

varð hjá keppnishrossum á LM 2012-2016. Þar minnkaði tíðni áverka milli LM 2012 og LM 

2014 en hækkaði svo aftur á milli LM 2014 og LM 2016 (Sigríður Björnsdóttir, 2018). Þessar 

niðurstöður benda til þess að bann við notkun stangaméla með tunguboga hafi haft mikið að 

segja um þessa þróun. Bannið tók gildi árið 2012 fyrir keppnishross en 2014 fyrir kynbótahross 

og má sjá að áhrifin hafa hliðrast sem því nemur. Í heildina má segja að bannið hafi haft mjög 

jákvæð áhrif á þróun þrýstingsáverka í munni kynbótahrossa enda bendir margt þess að því hafi 

fylgt vitundarvakning meðal knapa (Sigríður Björnsdóttir, 2018). Áhrifin virðast þó ekki að 

öllu leyti varanleg ef aðeins er litið til tíðni þrýstingsáverka en ekki alvarleika þeirra eða 

staðsetningar í munni. 

Aðrir áhrifaþættir sem skoðaðir voru; aldur, kyn og árangur, höfðu ekki marktæk áhrif á 

tíðni þrýstingsáverka í munni og er það að mestu leyti í samræmi við það sem áður hefur komið 

fram á keppnishrossum. 

Athyglisvert er hversu líkar niðurstöðurnar koma fram á kynbótahrossum og 

keppnishrossum (Sigríður Björnsdóttir, 2021) þó halda beri til haga að tíðni þrýstingsáverka í 

munni eftir fyrstu sýningu/keppni hafi reynst lægri hjá kynbótahrossum á LM 2016 og 2018. 

Keppni og kynbótasýningar eiga margt sameiginlegt þó líka séu atriði sem skilja á milli. Helsti 

munurinn er að kynbótahrossin eru yngri og þeim er riðið á beinni braut en keppnishrossunum 

á hringvelli. Þau atriði virðast ekki afgerandi fyrir tíðni áverka í munni. 

Tækifæri til frekari fyrirbyggjandi aðgerða hljóta því að felast í frekari greiningu á 

taumsambandinu og þeim kröfum sem gerðar eru til hrossa í kynbótasýningum og keppni á 

íslenska hestinum. 
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5. Ályktanir  

Tíðni þrýstingsáverka hjá kynbótahrossum hefur lækkað verulega frá árinu 2014 þegar bann 

var lagt við notkun stangaméla með tunguboga og vogarafli í hvers kyns sýningum og keppni. 

Því má álykta að sú breyting og umræðan sem henni fylgdi hafi haft jákvæð áhrif á velferð 

kynbótahrossa. Tíðni þrýstingsáverka er þó enn áberandi há, sem kallar á frekari fyrirbyggjandi 

aðgerðir. Mjög þarf að vanda til skoðunar á munni hrossa til að fá raunsannar niðurstöður og 

mikilvægt að skoðanir séu framkvæmdar með sambærilegum hætti svo hægt sé að meta 

þróunina.  
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9. Viðaukar 

Viðauki 1. 

Heilbrigðisskoðun RML 

Lýsing á stigun athugasemda eftir reiðdóm  
1. stigs athugasemdir.  

Minniháttar særindi. Athugasemd er skráð í WorldFeng.  

- Særindi sem ná ekki í gegnum slímhúð í kinnum, munnvikum eða tungu.  
- Særindi, rispur eða nudd á húð undan beislisbúnaði.  
- Lítilsháttar blóð í munni án sjáanlegra áverka.  
- Minniháttar strokur, stig eða ágrip á fótum sem ná ekki í gegnum húð og  

eru án eymsla eða bólgu.  

2. stigs athugasemdir.  
Særindi. Athugasemd skráð í Worldfeng.  

- Lítil sár, allt að 1 cm, sem ná í gegnum slímhúð í kinnum, munnvikum eða  
tungu.  

- Særindi (sem ná ekki í gegnum slímhúð) eða afmörkuð þykknun í slímhúð  
á tannlausa bilinu.  

- Sár, allt að 1 cm, á húð undan beislisbúnaði.  
- Væg ágrip á fótum: lítil sár, allt að 1 cm, í gegnum húð en án eymsla  

og/eða bólgu.  

3. stigs athugasemdir.  

Áverki talsverður eða mikill og er skráður í WorldFeng. Reiðdómur fellur niður og hross 
hlýtur ekki verðlaun. Áfrýjun á þessu mati sýningarstjóra er ekki möguleg.  

- Sár í gegnum slímhúð í kinnum, munnvikum eða tungu, stærri en 1 cm.  
- Sár í gegnum slímhúð á tannlausa bilinu.  
- Áberandi bólga og/eða eymsli á tannlausa bilinu tengd beinhimnu eða  

beini.  
- Sár, stærri en 1 cm, á húð undan beislisbúnaði.  
- Ágrip á fótum sem nær í gegnum húð og er stærri en 1 cm eða ágrip á hæl  

sem valda greinilegum eymslum.  
- Tveir eða fleiri 2. stigs áverkar á fótum.  

(RML, 2020). 

 

Viðauki 2. 

Ástæður fyrir því að vísa hrossi frá sýningu  

- Óviðunandi holdafar, lægra en 2,5 eða hærra en 4,0 í holdastigun.  
- Áberandi hósti og/eða kvef.  
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- Helti, bólga og eymsli í sinum eða liðum, aumir hófar.  
- Ágrip í gegnum húð (stærri en 1 cm).  
- Áberandi sár á húð og umfangsmikið, aumt múkk.  
- Sár í gegnum slímhúð kinna og munnvika (stærri en 1 cm).  
- Sár í slímhúð á tannlausa bilinu (stærri en 0,5 cm).  
- Minni sár í slímhúð yfir kjálkabeini samfara bólgu í eða yfir beininu.  

(RML, 2020). 

 

 

 

 


