
 

 
 
 

 

 

  

   

 

BS – ritgerð        Maí 2022 

 

 

 

 

 

Erfðafjölbreytileiki íslenska 

hrossastofnsins 

 

Elínborg Árnadóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfðafjölbreytileiki íslenska hrossastofnsins 

 

 

Elínborg Árnadóttir 

 

 

10 eininga lokaverkefni sem hluti af 

Bachelor of Science-prófi í Búvísindum 

 

 

 

Leiðbeinandi: Þorvaldur Kristjánsson 

 

 

 

 

Ræktun & fæða 

Landbúnaðarháskóli Íslands 

Hvanneyri, maí 2022 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Íslenskur titill: Erfðafjölbreytileiki íslenska hrossastofnsins 
Enskur titill: Genetic diversity of the Icelandic horse population 

10 eininga lokaverkefni sem hluti af Bachelor of Science 
 
Höfundarréttur © 2022 Elínborg Árnadóttir 

Öll réttindi áskilin 
 

Búvísindi  
Ræktun & fæða 
 

Landbúnaðarháskóli Íslands 
Hvanneyri 

311 Borgarnes 
Sími: 433 5000 

 
 

 
 

 
 
Skráningarupplýsingar: 

Elínborg Árnadóttir, 2022, Erfðafjölbreytileiki íslenska hrossastofnsins BS ritgerð, Búvísindi, 
Landbúnaðarháskóli Íslands, 50 bls.



i 
 

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. 

 

 

________________________________ 

Elínborg Árnadóttir 



ii 
 

Ágrip 

Íslenski hrossastofninn er lokaður erfðahópur og mikilvægt er að varðveita erfðafjölbreytile ika 

hans. Skyldleikarækt hefur verið að aukast í stofninum síðustu áratugi og erfðagrunnur stofnsins 

er að þrengjast. Í þessu verkefni var markmiðið að skoða þróun í skyldleikarækt í íslenska 

hrossastofninum yfir ættliðabilið 2011-2020 og að meta virka stofnstærð. Gæði ætternisgagna 

voru einnig skoðuð ásamt því að skoðað var hvaða forfeður og –mæður áttu mestu 

erfðahlutdeild í íslenska hrossastofninum í árgöngunum 2010, 2015 og 2020. Þetta var skoðað 

aðskilið fyrir íslensk hross á Íslandi, í Þýskalandi, Danmörku, Svíþjóð og Noregi. 

 Til að framkvæma þetta voru fengin ætternisgögn úr WorldFeng. Forritið EVA_inbred 

var notað til að reikna skyldleikaræktarstuðla og PEC5-stuðla allra hrossa í gagnasafninu. EVA 

reiknar einnig erfðaframlag helstu forfeðra og –mæðra stofnsins fyrir árgangana 2010, 2015 og 

2020. Virk stofnstærð var síðan metin út frá aukningu í skyldleikarækt yfir síðastliðið ættliðabil. 

 Niðurstöðurnar leiddu í ljós að meðal skyldleikaræktarstuðull stofnsins hefur hækkað í 

öllum fimm löndunum sem hér voru skoðuð yfir ættliðabilið 2011-2020 en hann var á bilinu 

2,60-3,06% í þessum löndum árið 2020. Virka stofnstærðin hefur minnkað samanborið við fyrri 

rannsóknir en yfir þetta ættliðabil var hún á bilinu 95-103 einstaklingar á Íslandi, 116-122 í 

Þýskalandi, 60-62 í Danmörku, 68-69 í Svíþjóð og 84-89 í Noregi. Erfðahlutdeild helstu 

forfeðra og –mæðra er að hækka sem orsakar ójafnvægi í erfðaframlagi og leiðir til meiri 

skyldleikaræktunar. Þróun á gæðum ætternisgagna er mjög góð, ætternisskráningar halda áfram 

að aukast og eru nú lang flestir ættfeður og –mæður íslenskra hrossa þekktir fimm kynslóðir 

aftur.  

 Stofninn er enn vel yfir viðmiðum um lágmarks virka stofnstærð en æskilegt er engu að 

síður að ræktendur að taki sig á í því að forðast skyldleikarækt á markvissan hátt og viðhalda 

þannig þeim erfðafjölbreytileika sem er í íslenska hrossastofninum í dag. Mikilvægt er að auka 

fræðslu og upplýsingastreymi um þau áhrif sem aukin skyldleikarækt getur haft á íslenska 

hrossastofninn. Ef þróunin heldur áfram, eins og hún hefur verið að gera síðustu ár, þá verður 

að grípa til harðari aðgerða. 

 

 

Lykilorð: Hrossarækt – íslenski hesturinn – erfðafjölbreytileiki – skyldleikarækt – þéttleiki 

ætternisgagna – virk stofnstærð – erfðahlutdeild 
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Þakkir 

Ég vil fyrst og fremst þakka leiðbeinanda mínum Þorvaldi Kristjánssyni fyrir góðar 

leiðbeiningar og alla aðstoðina við úrvinnslu og skrif ritgerðarinnar. Einnig vil ég þakka 

fjölskyldu minni fyrir tillitssemina og hjálpina í kringum vinnslu verkefnisins. Að lokum langar 

mig að þakka öllum þeim sem lásu yfir ritgerðina og gáfu mér góðar og gagnlegar ábendingar 

með málfar, stafsetningu og efnistök.  
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1. Inngangur 

1.1 Íslenski hrossastofninn 

Hrossastofninn á Íslandi er lokaður stofn sem telur frá 58.456 hrossum samkvæmt mælaborði 

landbúnaðarins upp í 91.256 hross samkvæmt WorldFeng (Stjórnarráð Íslands, 2022; 

WorldFengur, e.d.). Þessi uppgefni fjöldi er á mjög breiðu bili en nákvæm tala um fjölda lifand i 

hrossa á Íslandi er einfaldlega ekki til vegna skorts á skráningum. Samkvæmt WorldFeng eru í 

heildina 259.128 hross á lífi í heiminum sem tilheyra íslenska hrossastofninum sem þýðir að 

fleiri íslensk hross eru erlendis en á Íslandi. Nú eru íslensk hross til í 39 löndum fyrir utan Ísland 

(WorldFengur, e.d.).  

1.1.1 Saga og þróun 

Uppruna íslenska hestsins má rekja aftur til áranna 874-930 (Stefán Aðalsteinsson, 1981). Þá 

voru fyrstu hestarnir fluttir til Íslands, ásamt öðrum búfjártegundum, með landnámsmönnunum 

sem komu frá Noregi, Írlandi og eyjunum norðan við Skotland. Umdeilt er hvaða erlendu 

hrossakyn mynduðu íslenska hrossastofninn í upphafi en að öllum líkindum er uppruni hans 

blandaður (Ingimar Sveinsson, 2010). Mestur skyldleiki hefur fundist við Hjaltlandshestinn frá 

Skotlandi og þar á eftir fjarðahestinn og Nordlandshestinn sem báðir eru ættaðir frá Noregi. Það 

eru þó sumir sem efast að íslenski hesturinn sé afkomandi þessara hrossakynja og telja hann 

frekar kominn út af mongólska hestinum (Ingimar Sveinsson, 2010). 

 Engar heimildir eru til um innflutning hrossa síðustu aldir (Stefán Aðalsteinsson, 1981) 

og nú gilda lög sem banna innflutning á lifandi búfé (Lög um innflutning dýra nr. 54/1990). 

Íslenski hrossastofninn hefur því líklegast haldist mikið til einangraður á Íslandi. Stofninn hefur 

einnig lent í ýmsum náttúruhamförum gegnum árin sem leitt hafa til flöskuhálsa og má þar 

einna helst nefna móðuharðindin árið 1783. Þá fækkaði hrossum mjög vegna fóðurskorts og 

flúoreitrunar en einungis fjórðungur stofnsins lifði þetta af (Ingimar Sveinsson, 2010). Eftir 

slíkar náttúruhamfarir hafa einungis hæfustu einstaklingarnir komist af sem hefur óneitanlega 

tekið þátt í því að móta íslenska hestinn. Þegar stofnar lenda í flöskuhálsum geta þeir haft þau 

áhrif að það gengur á erfðafræðilegan fjölbreytileika stofnsins með tapi á genasamsætum sem 

leiðir til þess að stofn er verr undir það búinn að takast á við breytingar (Hoelzel, Fleischer, 

Campagna, Le Boeuf og Alvord, 2002). Núna hefur þó skipulögð ræktun tekið við af 

náttúruvalinu og íslenski hrossastofninn breyst mikið í takt við það. 

 Fyrst um sinn voru hross á Íslandi aðallega notuð til reiðar enda var hesturinn eina 

samgöngutækið allt þar til bílar tóku við árið 1930 (Ingimar Sveinsson, 2010). Einnig voru 
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hestar notaðir til að flytja hey og vörur milli staða og til dráttar. Hlutverk hestsins núna er hins 

vegar að mestu takmarkað við afþreyingu og áhuga ræktenda og annarra hestamanna fyrir utan 

það að hann gegnir enn mikilvægu hlutverki í smalamennsku víðs vegar um landið ásamt því 

að í fyrra voru 5383 hryssur á 119 bæjum á Íslandi í blóðmerabúskap til að framle iða 

frjósemislyf fyrir önnur spendýr en síðustu ár hefur þessi búgrein verið í miklum vexti 

(Matvælastofnun, 2021; Þingskjal nr. 1002/2019-2020).  

 Útflutningur íslenskra hrossa hefur verið umfangsmikill síðustu ár. Árið 2021 var metár 

í útflutningi en þá voru alls flutt út 3341 hross (Hrefna Hreinsdóttir, 2021). Þar á undan hafði 

metið verið frá árinu 1996 en þá voru flutt út 2841 hross. Þetta þýðir að mikið erfðaefni er flutt 

út úr landinu á ári hverju en ekkert erfðaefni flæðir inn á móti vegna innflutningsbannsins.  

1.1.2 Sérstaða íslenska hestsins 

Íslenski hrossastofninn hefur ýmis sérkenni sem gera hann eftirsóttan víða um heim. Íslenski 

hesturinn er þekktur fyrir einstakt geðslag en hann er almennt þægilegur og auðveldur í allri 

umgengni ásamt því að hafa trausta lund og því er hægt að nota hann í fjölbreytt verkefni 

(Ingimar Sveinsson, 2010). Hann er einnig talinn mjög sterkur, þolinn og nægjusamur ásamt 

því að vera fótviss og gefa mjúka ásetu. Íslenski hesturinn býr yfir mikilli fjölhæfni í 

gangtegundum og er þar töltið og skeiðið vinsælast en íslenski hesturinn er eina hrossakynið 

ásamt mongólska hestinum sem hafa fimm gangtegundir í sama einstaklingnum (Ingimar 

Sveinsson, 2010). Stofninn býr einnig yfir mikilli litafjölbreytni en íslenski hesturinn hefur alla 

þá hrossaliti sem þekkjast fyrir utan tvo en það eru litirnir doppótt og síðuskjótt (Ingimar 

Sveinsson, 2010; Páll Imsland og Freyja Imsland, 2019). 

1.1.3 Ræktunarstarfið 

Við upphaf hrossahalds og ræktunar á Íslandi, á landnámsöld, var ræktunarstarfinu þannig 

háttað að graðhestur var látinn ganga í hópi hryssna og kynbótahross voru síðan valin eftir útlit i, 

lit og gæðum (Ingimar Sveinsson, 2010). Hestar voru á þessum tíma mikils metnir, 

fornmönnum þótti vænt um þessi dýr og höfðu dálæti á þeim. Á seinni öldum fór hrossarækt 

hnignandi og á 14.-17. öld er lítið sem ekkert um hrossarækt eða kynbætur. Þegar komið er 

seint á 18. öld kemur fram maður að nafni Ólafur Stephensen og brýndi fyrir mönnum að setja 

ræktunarstefnu í hrossarækt og nota úrval til að bæta stofninn. Á 19. öld breyttist síðan margt í 

ræktun íslenska hestsins og hestahaldi almennt. Miklar framfarir urðu í uppeldi og meðferð, tal 

um kynbætur fór almennilega af stað og fyrstu búfjársýningarnar voru haldnar (Ásta Möller 

o.fl., 2009; Ingimar Sveinsson, 2010). Búnaðarfélag Íslands var stofnað 1899 og setti það strax 

hrossarækt á stefnuskrá sína og fljótlega eftir það voru fyrstu hrossaræktarfélögin stofnuð (Kári 
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Arnórsson, 2004). Kynbótastarfið hélt áfram að eflast og á fyrri hluta 20. aldar voru haldnar 

sérstakar hrossasýningar þar sem hross voru dæmd, gefin heildar umsögn og flokkuð í fyrstu, 

önnur og þriðju verðlaun ásamt því að ættbókarskráningar fóru af stað (Ingimar Sveinsson, 

2010). Árið 1950 var síðan fyrsti dómskalinn skilgreindur nákvæmlega og var það einnig fyrsti 

tölulegi dómskalinn í heiminum sem gerður var fyrir hross. Tveimur árum eftir það setti 

Búnaðarfélagið fram þá stefnu að eingöngu ætti að rækta reiðhesta og þá hætta að rækta 

svokallaða vinnuhesta enda var ekki sama not fyrir þá og áður hafði verið (Kári Arnórsson, 

2004). Árið 1986 var síðan BLUP kynbótamatskerfið formlega tekið upp af Búnaðarfé lagi 

Íslands og árið 2004 voru dómar og ræktunarmarkmið samræmd milli landa (Ingimar 

Sveinsson, 2010; Kári Arnórsson, 2004). Nýjar aðferðir í gagnaskráningu fóru einnig af stað 

með tilkomu rafræna skýrsluhaldskerfisins Fengs sem er nú sameiginlegt skráningarkerfi fyrir 

íslenska hestinn í FEIF-löndunum og hefur fengið nafnið WorldFengur (Ásta Möller o.fl., 2009; 

Ingimar Sveinsson, 2010). Í gegnum árin hafa síðan verið gerðar ýmsar breytingar á 

dómskalanum og ræktunarmarkmiðum íslenska hestsins (Ingimar Sveinsson, 2010). Í dag er 

það Fagráð í hrossarækt sem stofnað var árið 1996 sem er í forsvari fyrir hrossaræktina á Íslandi 

og annast stefnumörkun í búgreininni (Kári Arnórsson, 2004). Í því sitja aðilar frá 

Bændasamtökum Íslands, Félagi hrossabænda, Félagi tamningamanna, Landssamband i 

hestamanna og Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins (Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, e.d.) . 

Aðferðir við ræktun á hrossum hafa einnig breyst mikið í gegnum tíðina. Þær eru orðnar mun 

fjölbreyttari en áður var en enn er þó algengast að hryssum sé ýmist sleppt frjálsum í haga með 

stóðhesti eða að þeim er haldið á húsi. Í lok 20. aldar fóru af stað tilraunir með bæði sæðingar 

og fósturvísaflutninga á íslenskum hrossum sem komu ágætlega út og hafa þessar aðferðir 

aðeins verið stundaðar síðustu ár (Höskuldur Jensson, 1999; Ingimar Sveinsson, 2010; Páll 

Stefánsson, 2004). Sumarið 2021 voru á bilinu 400-500 hryssur sæddar á Íslandi með fjórum 

til fimm hestum (Páll Stefánsson, munnleg heimild, 13. apríl 2022). Engar nákvæmar heimild ir 

eru til um fjölda fósturvísaflutninga á Íslandi en þeir eru þó stundaðir í mun minna mæli en 

sæðingar.   

 BLUP kynbótamatskerfið er sem fyrr segir notað við útreikninga á kynbótagildum 

hrossa. Val ræktunargripa eftir því getur hraðað mjög erfðaframförum en einnig getur það þó 

aukið skyldleikarækt þar sem það getur leitt til pörunar skyldra einstaklinga (Þorvaldur 

Árnason, 1996). Mikilvægt er því alltaf að vanda val ræktunargripa, sérstaklega í litlum og 

lokuðum erfðahópum eins og íslenski hrossastofninn er. 
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1.2 Markmið 

Mikilvægt er að fylgjast sérstaklega vel með erfðabreytileikanum í lokuðum erfðahópum. 

Ætlunin er í þessu verkefni að skoða þróun í skyldleikarækt í íslenska hrossastofninum og 

jafnframt að meta virka stofnstærð. Einnig verður skoðað hvaða forfeður og –mæður eiga mestu 

erfðahlutdeild í íslenska hrossastofninum, bæði á Íslandi og í helstu FEIF-löndunum en þau eru 

Þýskaland, Danmörk, Svíþjóð og Noregur. 
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2. Skilgreiningar og fyrri rannsóknir 

2.1 Skyldleikarækt 

Skyldleikarækt er pörun tveggja einstaklinga sem eru skyldari en stofninn í heild sinni að 

meðaltali (Bourdon, 2000). Skyldir einstaklingar eru þeir sem eiga einn eða fleiri sameiginlega 

forfeður eða –mæður. Því skyldari sem einstaklingar eru, því skyldleikaræktaðra verður 

afkvæmi þeirra. Skyldleikarækt eykur tíðni arfhreinna arfgerða og minnkar á móti tíðni 

arfblendinna arfgerða. Þetta orsakast af því að einstaklingar sem eiga sama forföður eða –móður 

geta verið með eins afrit af sömu genunum sem þeir hafa þá báðir fengið frá sameiginlega 

forföður sínum (Falconer og Mackay, 1996). Ef þessir einstaklingar eignast afkvæmi getur það 

fengið bæði afritin og verður þá arfhreint í þeim sætum sem það gerist.  

 Hversu mikið ákveðinn einstaklingur er skyldleikaræktaður er hægt að finna með 

skyldleikaræktarstuðlinum F en formúla hans fyrir einstakling X er (Bourdon, 2000): 

𝐹𝑋 = ∑ (
1

2
)

𝑛1+𝑛2 +1

(1 + 𝐹𝐶𝐴 )

𝑘

𝐶𝐴=1

 

Þar sem CA er sameiginlegur forfaðir foreldra X, k er fjöldi sameiginlegra forfeðra í ættartöflu 

X, n1 er fjöldi kynslóða á milli föður X og sameiginlega forföðurins, n2 er kynslóðafjöldinn á 

milli móður X og sameiginlega forföðurins og FCA er skyldleikaræktarstuðull sameiginlega 

forföðurins (Bourdon, 2000).  

 Einnig er hægt að mæla skyldleikann milli tveggja einstaklinga með 

skyldleikastuðlinum R en hann sýnir líklegt hlutfall gena, í þessum tveim einstaklingum, sem 

hafa sama uppruna, þ.e. sem eru afrit af geni frá sameiginlegum forföður eða –móður. Formúlan 

fyrir skyldleikastuðulinn R milli einstaklinga X og Y er eftirfarandi (Bourdon, 2000): 

𝑅𝑋𝑌 =
∑ (

1
2

)𝑛1+𝑛2 (1 + 𝐹𝐶𝐴 )𝑘
𝐶𝐴=1

√1 + 𝐹𝑋 √1 + 𝐹𝑌

 

Þar sem FX og FY eru skyldleikaræktarstuðlar einstaklinganna, n1 er fjöldi kynslóða sem 

aðskilur X og sameiginlega forföðurinn, n2 er fjöldi kynslóða sem aðskilur Y og sameiginlega 

forföðurinn (Bourdon, 2000).  

 Við mikla skyldleikarækt getur komið fram skyldleikaræktarhnignun í stofninum. 

Skyldleikaræktarhnignun er neikvæð áhrif á afköst, getu eða gæði skyldleikaræktaðra 

einstaklinga (Bourdon, 2000). Hún kemur fram í magnbundnum eiginleikum og hefur almennt 
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mest áhrif á eiginleika sem tengjast lífsþrótti. Þetta orsakast af slæmri genasamsetningu sem er 

bein afleiðing aukinnar tíðni arfhreinna sæta í skyldleikaræktaða einstaklingnum. Með því geta 

fleiri einstaklingar orðið arfhreinir fyrir meðal annars erfðagöllum sem orsakast af víkjandi 

genasamsætum en þeir koma aðeins fram í arfgerðum sem eru arfhreint víkjandi (Oldenbroek 

og van der Waaij, 2015).  

2.1.1 Skyldleikarækt innan íslenska hrossastofnsins og áhrif hennar 

Þróun skyldleikaræktar í íslenska hrossastofninum hefur verið skoðuð reglulega í gegnum 

tíðina. Síðast var hún skoðuð í bakkalárritgerð Hólmfríðar Kristjánsdóttur árið 2012 á gögnum 

frá árunum 1980-2010. Niðurstöður hennar sýna að skyldleikarækt á Íslandi jókst töluvert á 

þessu tímabili en þróunina á meðal skyldleikaræktarstuðli stofnsins má sjá á mynd 1. Meðal 

skyldleikaræktarstuðull stofnsins hækkaði að meðaltali um 0,06% á hverju ári á tímabil inu 

1980-2010 og var kominn upp í 2,45% árið 2010 en hafði verið 0,64% árið 1980 (Hólmfr íður 

Kristjánsdóttir, 2012). 

 

Mynd 1: Meðal skyldleikaræktarstuðull íslenska hrossastofnsins á árunum 1980-2010 (Hólmfríður Kristjánsdóttir, 2012) 

Hólmfríður greindi einnig frá því að fjöldi skyldleikaræktaðra folalda hækkaði mjög mikið á 

tímabilinu. Árið 1980 voru 16,2% af öllum fæddum folöldum skyldleikaræktuð, árið 1990 var 

það um helmingur og árið 2010 var þetta hlutfall orðið 91,2%.  

 Þorvaldur Kristjánsson hefur einnig skoðað töluvert skyldleikarækt í íslenska 

hrossastofninum ásamt áhrifum hennar og gerði það síðast í meistararitgerð sinni árið 2005. 

Hann reiknaði áhrif skyldleikaræktar á 15 eiginleika íslenskra hrossa út frá einkunnum 19.293 

hrossa sem fengið höfðu fullnaðardóm. Þorvaldur komst að því að aukin skyldleikarækt hefur 

yfirleitt neikvæð áhrif á metna eiginleika íslenskra hrossa en áhrifin eru þó almennt ekki mjög 

mikil. Skyldleikarækt hefur neikvæð áhrif á hæð á herðar en hross minnka með aukinni 

skyldleikarækt. Í bakkalárritgerð Lindu Margrétar Gunnarsdóttur (2018) kom í ljós að 
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skyldleikarækt hefur líka marktæk áhrif á fleiri skrokkmál íslenskra hrossa. Ásamt hæð á herðar 

hefur hún áhrif á hæð á lend, brjóstdýpt, lengd, breidd um brjóst og ummál framhnés. Þessi 

áhrif voru öll neikvæð nema á breidd um brjóst en mikil skyldleikarækt hafði jákvæð áhrif á 

hana. Í rannsókn Þorvaldar hafði skyldleikarækt að auki áhrif á alla þá eiginleika sem falla undir 

byggingadóm sem teknir voru fyrir en þeir voru höfuð, háls, herðar og bógar, bak og lend, 

samræmi, fótagerð, réttleiki og hófar. Skyldleikarækt hafði einnig neikvæð áhrif á alla 

eiginleika hæfileikadóms sem teknir voru fyrir, tölt, skeið, stökk, vilji og fegurð í reið, fyrir 

utan brokk og geðslag en það voru einu tveir eiginleikarnir sem skyldleikarækt hafði jákvæð 

áhrif á í hans rannsókn (Þorvaldur Kristjánsson, 2005).  

 Þorvaldur skoðaði einnig væntanlega skyldleikarækt í samanburði við raunverulega 

skyldleikarækt í ritgerð sinni fyrir hross fædd árið 2003. En væntanleg skyldleikarækt jafngild ir 

því hver skyldleikaræktin væri ef pörunum væri hagað tilviljanakennt. Væntanleg 

skyldleikarækt það ár var 0,75% en raunveruleg skyldleikarækt var 2,12%. Þegar raunveruleg 

skyldleikarækt er hærri en væntanleg, líkt og þetta ár, þá þýðir það að ræktendur eru ekki 

markvisst að reyna forðast skyldleikarækt (Þorvaldur Kristjánsson, 2005).   

 Skyldleikarækt hefur almennt mest áhrif á eiginleika sem tengjast lífsþrótti sem eru þá 

helst frjósemi og almenn hæfni til að lifa af (Bourdon, 2000). Áhrif skyldleikaræktar á frjósemi 

íslenskra hrossa hefur ekki verið mikið könnuð hingað til á heildar stofninum. Sunna Birna 

Helgadóttir hefur þó skoðað áhrif skyldleikaræktar á eistnastærð stóðhesta en það gerði hún í 

bakkalárverkefni sínu árið 2006. Rannsóknir hafa sýnt fram á það að eistnastærð hefur bein 

áhrif á bæði sæðismagn og –gæði (Evans, Borton, Hintz og van Vleck, 1990; Gipson, Vogt, 

Massey og Ellersieck, 1985). Sunna Birna (2006) komst að því að með aukinni skyldleikarækt 

minnkuðu eistu stóðhesta en það hefur neikvæð áhrif á frjósemi þeirra. Erlendar rannsóknir hafa 

einnig sýnt fram á það að aukin skyldleikarækt leiði til ýmissa vandamála tengt frjósemi, meðal 

annars lélegri sæðisgæðum og aukinni tíðni vandamála í kringum köstun, þar á meðal fastra 

hilda (Sevinga, Vrijenhoek, Hesselink, Barkema og Groen, 2004; van Eldik o.fl., 2006). 

2.1.2 Skyldleikarækt í erlendum hrossakynjum 

Talið er að til séu rúmlega 300 hestakyn í heiminum (Ingimar Sveinsson, 2010). Thoroughbred 

hestakynið er mjög stórt hrossakyn en um 500.000 hross í heiminum tilheyra þessu kyni 

(McGivney o.fl., 2020). Miðað við stærð stofnsins hafa Thoroughbred hestar afar lítinn 

erfðafjölbreytileika vegna lítils erfðagrunns sem myndaði stofninn í upphafi. Þetta er að stórum 

hluta afleiðing aukinnar skyldleikaræktar innan stofnsins í gegnum árin. Meðal 

skyldleikaræktarstuðull Thoroughbred hesta hefur mælst á bilinu 12,5-13,9% og hefur verið að 

aukast hratt síðustu áratugi (Bailey og Kalbfleisch, 2020; Cunningham, Dooley, Splan og 
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Bradley, 2001). Fyrir stóðhesta af Hjaltlandskyni (e. Shetland pony) hefur 

skyldleikaræktarstuðull þeirra sem fæddust á milli 1992 og 1997 mælst að meðaltali 3,0% (van 

Eldik o.fl., 2006). Það var þó mikill breytileiki á milli einstaklinga og var 

skyldleikaræktarstuðullinn að mælast frá 0 og upp í 25%. Hjá Quarter hrossum í Brasilíu hefur 

skyldleikarækt mælst nokkuð lág (Faria o.fl., 2018). Fyrir hross fædd á árunum 2000 til 2008 

var meðal skyldleikaræktarstuðullinn 1,56% og var þá einungis 0,30% aukning á milli 

kynslóða. Annað gildir um frísneska hestinn. Árið 1940 var meðal skyldleikaræktarstuðull 

frísneskra hrossa 4%, árið 1979 var hann um 12% og fyrir hross fædd árið 1999 og 2000 var 

hann kominn upp í 15,6% og 15,7% (Sevinga o.fl., 2004). Frá 1976 til 2000 hefur þróun meðal 

skyldleikaræktarstuðulsins þó verið mjög breytileg og jafnvel stundum neikvæð en að 

meðaltalið jókst skyldleikarækt í stofninum um 0,2% á ári á því tímabili sem gerir 1,9% aukning 

yfir hverja kynslóð. Hjá Holstein hrossum í Þýskalandi hefur skyldleikarækt einnig aukist en 

þó hefur sú þróun verið að breytast á síðustu árum (Roos, Hinrichs, Nissen og Krieter, 2015). 

Meðal skyldleikaræktarstuðull hrossa fædd á árunum 1990-2010 var 2,27%. Árið 1990 var 

meðal skyldleikaræktarstuðullinn þó einungis 1,1% en árið 2010 var hann nánast búinn að 

þrefaldast og kominn upp í 2,9%. Það hefur þó hægt á skyldleikaræktinni í þeim hrossasto fni 

frá árinu 2000 og árin 2008 til 2010 var engin aukning á meðal skyldleikaræktarstuðlinum.

 Í töflu 1 má sjá meðal skyldleikaræktarstuðul nokkurra erlendra hrossakynja í 

samanburði við meðal skyldleikaræktarstuðulinn sem Hólmfríður Kristjánsdóttir (2012) fann 

fyrir íslensk hross fædd árið 2010. 

Tafla 1: Meðal skyldleikaræktarstuðll nokkurra hrossakynja 

Hrossakyn  Fjöldi í 

rannsókn 

Fæðingarár F (%) Heimild 

Thoroughbred hestar 211  13,9 ± 11,0 Cunningham o.fl., 2001 

Quarter hestar  47.861 2000-2008 1,56 ± 3,08  Faria o.fl., 2018 

Frísneskir hestar 3722 2000 15,7 ± 1,8 Sevinga o.fl., 2004 

Hjaltlandshestar 285 1992-1997 3,0 ± 4,6 van Eldik o.fl., 2006 

Holstein hestar 78.677 1990-2010 2,27 Roos o.fl., 2015 

Íslenski hesturinn 7.863 2010 2,45 Hólmfríður Kristjánsdóttir, 

2012 
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2.2 Þéttleiki ætternisgagna 

Þéttleiki ætternisgagna eða gæði ætternisgagna segja til um hversu mikið af ættartöflu 

einstaklings er þekkt (MacCluer o.fl., 1983). Til er mælikvarði fyrir þéttleika ætternisgagna en 

það er PEC-stuðullinn (e. pedigree completeness index). PEC-stuðullinn segir til um hlutfa l l 

þekktra forfeðra einstaklings, ákveðið margar kynslóðir aftur. Hann er reiknaður á eftirfarand i 

hátt (MacCluer o.fl., 1983): 

𝑃𝐸𝐶𝑒𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠 =  
4𝐶𝑓𝑎ð𝑖𝑟𝐶𝑚óð𝑖𝑟

𝐶𝑓𝑎ð𝑖𝑟 + 𝐶𝑚óð𝑖𝑟

 

Þar sem Cfaðir og Cmóðir er magn ætternisupplýsinga í foreldralínunum en þær eru fundnar svona 

(MacCluer o.fl., 1983): 

𝐶 =
1

𝑑
∑ 𝑎𝑖

𝑑

𝑖=1

 

Þar sem ai er hlutfall þekktra forfeðra í kynslóð i og d er fjöldi kynslóða sem notaðar eru í 

útreikninginn. Ef annað foreldri einstaklings er óþekkt þá er PEC-stuðullinn alltaf 0 óháð því 

hversu mikið er þekkt af ætt hins foreldrisins enda er þá ekki hægt að mæla neina skyldleikarækt 

(MacCluer o.fl., 1983). PEC-stuðulinn er hægt að mæla yfir mis margar kynslóðir, algengt er 

að nota PEC5-stuðulinn en hann skoðar síðustu 5 kynslóðir. Lágmarks PEC5-stuðullinn, svo 

hægt sé að greina skyldleikarækt, er 0,24 en það samsvarar því að báðir foreldrar þekkist ásamt 

einni ömmu eða afa (Ágúst Sigurðsson og Jón Viðar Jónmundsson, 1995). Því lengra sem 

ætternisskráningar ná og því þéttari sem þær eru því betra mat næst á skyldleikarækt í stofnum. 

Í rannsókn sem MacCluer o.fl. (1983) gerðu á Thoroughbred hrossum hækkaði 

skyldleikaræktarstuðullinn eftir því sem ætternisskráningar voru betri. Aukningin á meðal 

skyldleikaræktarstuðli stofnsins var að auki ekki jafn mikil þegar skoðuð voru hross með sama 

PEC-stuðulinn en það er af því að ætternisskráningar fyrir stofninn í heild sinni voru lakari því 

lengra aftur sem skoðað var. Við útreikninga á skyldleikarækt er því best að skoða einungis 

gripi sem hafa PEC5-stuðul sem er 0,24 eða hærri af því að þá eru allir þeir einstaklingar sem 

hafa litla eða enga ætternisskráningu skildir út og þá fæst réttara mat á skyldleikaræktina innan 

hópsins.  

2.3 Virk stofnstærð 

Virk stofnstærð er lykilbreyta til að fylgjast með hraða skyldleikaræktar og genaflökts í stofnum 

(Caballero, 1994). Virk stofnstærð er sá fjöldi einstaklinga sem myndi framkalla útreiknaðan 
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hraða skyldleikaræktar í stofninum og þær breytingar sem eru á genatíðni innan hans, miðað 

við að pörun væri háttað í samræmi við skilgreiningu viðmiðunarstofns (e. idealized population) 

(Caballero, 1994; Falconer og Mackay, 1996). Viðmiðunarstofn er mjög einfölduð mynd af 

samsetningu stofns (Falconer og Mackay, 1996). Stofninn skiptist niður í marga undirsto fna 

sem kallast línur. Paranir á milli lína eru bannaðar og því er ekkert flæði erfðaefnis á milli 

þeirra. Öll pörun innan línanna er handahófskennd. Kynslóðir eru aðgreindar, skarast ekki og 

fjöldi gripa í ræktun er sá sami í öllum línunum. Ekkert úrval er innan stofnsins og því lifa allir 

einstaklingar frá fæðingu og fram á fullorðinsaldur sem gerir það að verkum að allir hafa jafna 

möguleika til að koma erfðaefni sínu áfram. Auk þess eiga engar stökkbreytingar sér stað innan 

stofnsins (Caballero, 1994; Falconer og Mackay, 1996).  

 Virka stofnstærð er hægt að reikna á margan hátt (Caballero, 1994). Meðal annars er 

hægt að finna hana út frá breytingunni á meðal skyldleikaræktarstuðlinum yfir eitt ættliðabil. 

Það er gert á eftirfarandi hátt (Falconer og Mackay, 1996): 

𝑁𝑒 =  
𝐹𝑡 − 𝐹𝑡−1

2(1 − 𝐹𝑡 −1)
 

Þar sem Ne er virka stofnstærðin og Ft er meðal skyldleikaræktarstuðull kynslóðar t. 

 Það er kostur að hafa virku stofnstærðina sem stærsta en það minnkar líkurnar á tapi á 

erfðafjölbreytileika úr stofninum. Til þess að stofn geti viðhaldið erfðafjölbreytileika sínum og 

komið í veg fyrir áhrif skyldleikaræktar verður virk stofnstærð að vera að lágmarki 50 

einstaklingar til skamms tíma en 500 einstaklingar til lengri tíma (Franklin, 1980). 

 Virk stofnstærð fyrir íslenska hrossastofninn í heild sinni var síðast reiknuð af Hólmfr íð i 

Kristjánsdóttur (2012) fyrir ættliðabilið á milli áranna 2001 og 2010 en ættliðabil íslenska 

hestsins er að meðaltali um 10 ár (Kristinn Hugason, 1994). Virka stofnstærðin var þá komin 

niður í 122 einstaklinga en fyrir það var hún 275 einstaklingar árin 1991 til 2000 (Hólmfr íður 

Kristjánsdóttir, 2012) og 365,5 einstaklingar árin 1980 til 1989 (Þorvaldur Árnason, Gunnar 

Klemetsdal og Ágúst Sigurðsson, 1995). Virk stofnstærð íslenska hrossastofnsinn hefur því 

farið hratt minnkandi síðustu áratugi.  

 Virk stofnstærð hefur einnig verið reiknuð fyrir fjölmörg erlend hestakyn og er mjög 

breytileg milli kynja. Hjá Thoroughbred hrossum er virka stofnstærðin fyrir stofninn í heild 

sinni 330 einstaklingar þrátt fyrir algengi þeirra í heiminum (McGivney o.fl., 2020). Ef 

stofninum er hins vegar skipt niður í undirstofna eftir staðsetningu er virka stofnstærðin 

mismunandi fyrir undirstofnana. Þá er hún stærst í Norður-Ameríku (Ne = 226) og minnst í 

Suður-Afríku (Ne = 93), síðan er hún 197 og 198 einstaklingar í Ástralíu/Nýja Sjálandi og 
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Evrópu. Þetta eru góðar fréttir fyrir stofninn þar sem að heildarstofninn er með stærri virka 

stofnstærð en undirstofnarnir en það bendir til þess að hægt sé að auka erfðafjölbreytile ika 

stofnsins með blöndun á milli undirstofna (McGivney o.fl., 2020). Hjá Quarter hrossum í 

Brasilíu var virk stofnstærð 164 einstaklingar fyrir árin 2000-2008 (Faria o.fl., 2018). Í frísneska 

hrossastofninum er virka stofnstærðin orðin mjög lítil og er ekki nema 27 einstaklingar sem 

þýðir að þeir eru komnir undir lágmarks viðmiðið enda er skyldleikarækt orðin mjög mikil í því 

hrossakyni (Sevinga o.fl., 2004). Hjá Holstein hrossum í Þýskalandi var virk stofnstærð reiknuð 

síðast fyrir ættliðabilið 2000-2010 og var þá orðin 61,18 einstaklingar (Roos o.fl., 2015). Virka 

stofnstærðin stækkaði frá ættliðabilinu þar á undan, 1990-2000, en þá var hún 49,45 

einstaklingar og var því komin undir lágmarksviðmiðið en hefur komist yfir þau aftur því hægt 

hefur á skyldleikarækt í stofninum. Í töflu 2 má sjá samantekt yfir virka stofnstærð þessara 

erlendu hrossakynja ásamt reiknaðri stofnstærð íslenska hestsins fyrir ættliðabilið 2001 til 2010. 

Tafla 2: Virk stofnstærð nokkurra hrossakynja 

Hrossakyn Virk stofnstærð, Ne   Heimild 

Thoroughbred hestar 330  McGivney o.fl., 2020 

Quarter hestar  164  Faria o.fl., 2018 

Frísneskir hestar 27  Sevinga o.fl., 2004 

Holstein hestar 61  Roos o.fl., 2015 

Íslenski hesturinn 122  Hólmfríður Kristjánsdóttir, 2012 

 

2.4 Erfðaframlag 

Erfðaframlag er mælikvarði á skyldleika í stofninum vegna sameiginlegs forföður (Oldenbroek 

og van der Waaij, 2015). Það mælir hve stórt hlutfall af genasamsætum í stofninum koma frá 

ákveðnum einstaklingi. Þegar mikið ójafnvægi er í erfðaframlögum milli einstaklinga, þ.e. fáir 

einstaklingar hafa hátt hlutfall, þá verður aukning skyldleikaræktar í stofninum hraðari. Hátt 

hlutfall erfðaframlags ákveðinna einstaklinga er útkoma vals ræktenda á ræktunargripum til 

pörunar. Því vinsælli sem einstaklingur er í ræktun, því líklegri er hann til að vera með hátt 

erfðaframlag í framtíðinni. Þegar erfðaframlag einstaklings hefur náð að dreifast um stofninn 

er ekki hægt að eyða því úr honum þar sem það festist í stofninum með tímanum. Hægt er að 

spá fyrir um hraða skyldleikaræktar í framtíðinni byggt á erfðaframlagi einstaklinga með 

jöfnunni (Oldenbroek og van der Waaij, 2015):  

∆𝐹 =
1

4
∑ 𝑐2  
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Þar sem ∆F er hraði skyldleikaræktar og c2 er erfðaframlag einstaklinga.  

 Hólmfríður Kristjánsdóttir (2012) skoðaði hvaða forfeður og –mæður væru með mesta 

erfðaframlagið fyrir árgangana sem fæddust 1990, 1995, 2000, 2005 og 2010. Eitt áttu allir 

þessir árgangar sameiginlegt og var það að Hrafn frá Holtsmúla var alltaf með mesta 

erfðahlutdeild. Í töflu 3 má sjá tíu efstu forfeður 2010 árgangsins en þá var erfðaframlag Hrafns 

komið upp í 10,68% á meðan næstu forfeður voru töluvert neðar en Orri frá Þúfu í Landeyjum 

sem var með næst hæsta erfðaframlagið var 3,91% fyrir neðan hann. 

Tafla 3: Efstu 10 forfeður 2010 árgangsins (Hólmfríður Kristjánsdóttir, 2012) 

Árgangur IS-númer Nafn hests Erfðaframlag (%) 

2010 IS1968157460 Hrafn frá Holtsmúla 10,68 

2010 IS1986186055 Orri frá Þúfu í Landeyjum 6,77 

2010 IS1952257001 Síða frá Sauðárkróki 6,63 

2010 IS1964157001 Sörli frá Sauðárkróki 6,10 

2010 IS1954257460 Jörp frá Holtsmúla 5,38 

2010 IS1963157450 Snæfaxi frá Páfastöðum 5,35 
2010 IS1976157003 Hervar frá Sauðárkróki 4,81 

2010 IS1982151001 Otur frá Sauðárkróki 4,65 
2010 IS1916158550 Sörli frá Svaðastöðum 4,60 

2010 IS1937257001 Ragnars-Brúnka frá Sauðárkróki 3,96 

 

  



13 
 

3. Efni og aðferðir 

3.1 Gögn 

Gögnin sem notuð voru í þessa rannsókn voru fengin frá tölvudeild Ráðgjafarmiðstöð 

landbúnaðarins og koma úr rafræna skýrsluhaldskerfinu WorldFengur. Þau samanstanda af 

fimm aðskildum skrám sem innihalda ætternisgögn frá Íslandi, Þýskalandi, Danmörku, Svíþjóð 

og Noregi.  

 Íslensku gögnin samanstanda af öllum hrossum sem fædd eru á Íslandi eins langt og 

skráningar ná og innihalda því 462.709 hross, það elsta fætt árið 1860 og það yngsta fætt 2021.  

 Hvað varðar gögnin frá Þýskalandi, Danmörku, Svíþjóð og Noregi þá innihalda þau allar 

fáanlegar ætternisupplýsingar um öll hross sem hafa fæðst í þessum löndum síðust tvo áratugi 

og hrossin sem standa að baki þeim. Þetta eru þá ættartöflur fyrir 76.573 hross í Þýskalandi, 

56.571 hross í Danmörku, 41.416 hross í Svíþjóð og 17.656 hross í Noregi. 

3.2 Aðferðir 

Forritið EVA_inbred (Henryon, Ostersen, Ask, Sørensen, og Berg, 2015) var notað til að reikna 

skyldleikaræktarstuðla og PEC5-stuðla allra hrossa í gagnasafninu en hún reiknar einnig 

meðaltal þessara stuðla innan hvers árgangs. Skyldleikaræktarstuðlarnir voru reiknaðir 

samkvæmt aðferð Meuwissen og Luo (1992) og PEC5 stuðlarnir voru reiknaðir samkvæmt 

aðferð MacCluer o.fl. (1983). Auk raunverulega meðal skyldleikaræktarstuðulsins gefur EVA 

forritið okkur líka væntanlegan meðal skyldleikaræktarstuðul innan hvers árgangs. Hann var 

fenginn með því að reikna fyrst meðal skyldleika á milli feðra og mæðra árgangsins með aðferð 

Colleau (2002) og síðan para feður og mæður árgangsins tilviljunarkennt saman. EVA forritið 

var einnig notað í að finna helstu forfeður og –mæður stofnsins fyrir árgangana 2010, 2015 og 

2020 ásamt því að reikna erfðaframlag þeirra. Erfðaframlag hvers og eins grips var reiknað út 

með aðferð Woolliams, Berg, Dagnachew og Meuwissen (2015).  

 Þróun á meðal skyldleikaræktarstuðli var skoðuð á milli áranna 2011 til 2020 fyrir þrjá 

mismunandi lágmarks PEC5-stuðla. Hún var skoðuð fyrir öll hross (PEC5 ≥ 0) ásamt hrossum 

með PEC5 ≥ 0,24 og hrossum með PEC5 ≥ 0,50.  

 Þróun ætternisgagna var skoðuð yfir árin 2011 til 2020.  

 Virk stofnstærð var reiknuð út með jöfnunni sem sjá má í kafla 2.3 fyrir ættliðabilið 

2011 til 2020, bæði fyrir hross með PEC5 ≥ 0,24 og PEC5 ≥ 0,50. Þetta árabil er notað þar sem 

að meðal ættliðabil í íslenska hrossastofninum er um það bil tíu ár (Kristinn Hugason, 1994). 

 Þetta var gert aðskilið fyrir öll löndin.  
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4. Niðurstöður 

4.1 Ísland 

4.1.1 Þróun skyldleikaræktar 

Á mynd 2 má sjá þróun á meðal skyldleikaræktarstuðli (F) hrossa á Íslandi yfir árin 2011 til 

2020. Á þessu tímabili hækkaði meðal skyldleikaræktarstuðull allra hrossa um 0,57%. Árið 

2011 var meðal skyldleikaræktarstuðullinn 2,49% (n = 8537) en árið 2020 var hann kominn 

upp í 3,06% (n = 5446) sem er einnig hæsti meðal skyldleikaræktarstuðull sem mældist á þessu 

tímabili fyrir öll hross. Meðal skyldleikaræktarstuðull hrossa með PEC5 ≥ 0,24 og PEC5 ≥ 0,50 

voru 2,72% og 2,78% árið 2011 og var kominn í 3,23% og 3,25% árið 2020. Fyrir hross með 

PEC5 ≥ 0,24 og PEC5 ≥ 0,50 voru hæstu mælingar á skyldleikaræktarstuðlinum árið 2018 en 

þá náði hann 3,24% fyrir PEC5 ≥ 0,24 og 3,27% fyrir PEC5 ≥ 0,50. Hraði skyldleikaræktar yfir 

tímabilið 2011 til 2020 var að meðaltali 0,057%, 0,051% og 0,047% á ári fyrir PEC5 ≥ 0, PEC5 

≥ 0,24 og PEC5 ≥ 0,50. 

 

Mynd 2: Meðal skyldleikaræktarstuðull hrossa á Íslandi árin 2011-2020 

 Árið 2020 voru 94,49% folalda fædd það ár eitthvað skyldleikaræktuð. Árið 2011 var 

þetta hlutfall 90,91% og árið 2000 voru 74,33% folalda eitthvað skyldleikaræktuð.  

 Væntanlegur skyldleikaræktarstuðull allra folalda fæddra árið 2020 var 2,62%. Munur 
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á raunverulega og væntanlega skyldleikaræktarstuðlinum 2020 var því 0,45%. Þessi munur var 

að meðaltali 0,47% yfir tímabilið 2011 til 2020.  

4.1.2 Þróun ætternisgagna 

Mikil bæting hefur orðið á gæðum ætternisgagna. Á mynd 3 má sjá þróun þeirra yfir árin 2011 

til 2020 fyrir hross á Íslandi. Árið 2011 var meðal PEC5-stuðull hrossa fæddra á Íslandi 0,715 

sem þýðir að meðaltali þekkjum við 71,5% af forfeðrum, í síðustu fimm undangengnum 

kynslóðum, hrossa sem fæddust árið 2011. Árið 2020 var meðal PEC5-stuðullinn búinn að 

hækka um 10,7% síðan árið 2011 og því kominn upp í 82,2%. Það var þó ekki alltaf bæting 

milli ára á þessu tímabili en árin 2017 og 2018 var þéttleiki ætternisgagna heldur minni en áður. 

Strax frá árinu 2018 jukust þó ætternisskráningar aftur og það umtalsvert. 

 

Mynd 3: Þróun á gæðum ætternisgagna hrossa á Íslandi árin 2011-2020 

4.1.3 Virk stofnstærð 

Skyldleikaræktaraukning yfir ættliðabilið 2011-2020 var 0,51% fyrir hross með PEC5 ≥ 0,24 

og 0,47% fyrir hross með PEC5 ≥ 0,50. Virk stofnstærð hrossa á Íslandi yfir þetta ættliðabil var 

því 95 einstaklingar ef hross með PEC5 ≥ 0,24 voru skoðuð og 103 einstaklingar ef hross með 

PEC5 ≥ 0,50 voru skoðuð.  

4.1.4 Helstu forfeður og formæður 

Í töflum 4 til 6 má sjá þá forfeður og –mæður sem hafa mesta erfðahlutdeild í stofninum á 

Íslandi í árgöngunum 2020, 2015 og 2010. Þessir árgangar eiga það allir sameiginlegt að Hrafn 

frá Holtsmúla er með mestu erfðahlutdeildina í þeim öllum. Það eiga sér smá breytingar á röðun 

einstaklinga milli þessara tíu efstu sæta en lítið er um að ný hross komist inn á þennan lista. 
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Einu breytingarnar á hrossum innan þessa hóps var að Ragnars-Brúnka frá Sauðárkróki sem var 

með tíunda hæsta erfðaframlagið í árganginum 2010 var dottin út af listanum í 2015 árganginum 

en Ófeigur frá Flugumýri kom inn í stað hennar og var enn inni í 2020 árganginum. Eftir þessa 

breytingu eru samt tvær hryssur enn inni á listanum fyrir árgangana 2015 og 2020 en það eru 

Síða frá Sauðárkróki og Jörp frá Holtsmúla. Sá forfaðir sem hefur bætt mest við erfðaframlag 

sitt á þessum 10 árum er Orri frá Þúfu í Landeyjum. Erfðaframlag Orra hefur hækkað um 2,42% 

frá 2010 til 2020 en þá var hann orðinn með næst hæsta erfðaframlagið. Á heildina litið eiga 

líka allir þessir forfeður og –mæður það sameiginlegt að þau hafa öll aukið erfðaframlag sitt frá 

2010 til 2020 og því hafa þau einnig aukið samanlagt erfðaframlag sitt. Árið 2010 áttu tíu efstu 

forfeðurnir og –mæðurnar samtals 57,77% erfðaframlags í árganginum sem fæddist þá en árið 

2020 áttu þau 65,72%. 

Tafla 4: Efstu 10 forfeður og -mæður 2020 árgangsins á Íslandi 

Árgangur Fæðingarnúmer Nafn og uppruni Erfðaframlag (%) 

2020 IS1968157460 Hrafn frá Holtsmúla 11,65 
2020 IS1986186055 Orri frá Þúfu í Landeyjum 8,97 

2020 IS1952257001 Síða frá Sauðárkróki 7,18 
2020 IS1964157001 Sörli frá Sauðárkróki 6,52 

2020 IS1954257460 Jörp frá Holtsmúla 5,84 
2020 IS1963157450 Snæfaxi frá Páfastöðum 5,84 

2020 IS1982151001 Otur frá Sauðárkróki 5,55 
2020 IS1976157003 Hervar frá Sauðárkróki 4,88 

2020 IS1916158550 Sörli frá Svaðastöðum 4,68 
2020 IS1974158602 Ófeigur frá Flugumýri 4,61 

 

Tafla 5: Efstu 10 forfeður og -mæður 2015 árgangsins á Íslandi 

Árgangur Fæðingarnúmer Nafn og uppruni Erfðaframlag (%) 

2015 IS1968157460 Hrafn frá Holtsmúla 11,24 
2015 IS1986186055 Orri frá Þúfu í Landeyjum 8,37 

2015 IS1952257001 Síða frá Sauðárkróki 6,94 
2015 IS1964157001 Sörli frá Sauðárkróki 6,41 

2015 IS1954257460 Jörp frá Holtsmúla 5,64 

2015 IS1963157450 Snæfaxi frá Páfastöðum 5,63 
2015 IS1982151001 Otur frá Sauðárkróki 5,53 

2015 IS1976157003 Hervar frá Sauðárkróki 4,84 
2015 IS1916158550 Sörli frá Svaðastöðum 4,61 

2015 IS1974158602 Ófeigur frá Flugumýri 4,48 

 

Tafla 6: Efstu 10 forfeður og -mæður 2010 árgangsins á Íslandi 

Árgangur Fæðingarnúmer Nafn og uppruni Erfðaframlag (%) 
2010 IS1968157460 Hrafn frá Holtsmúla 10,33 

2010 IS1952257001 Síða frá Sauðárkróki 6,62 
2010 IS1986186055 Orri frá Þúfu í Landeyjum 6,55 
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2010 IS1964157001 Sörli frá Sauðárkróki 6,30 

2010 IS1954257460 Jörp frá Holtsmúla 5,20 
2010 IS1963157450 Snæfaxi frá Páfastöðum 5,17 

2010 IS1976157003 Hervar frá Sauðárkróki 4,64 
2010 IS1982151001 Otur frá Sauðárkróki 4,53 

2010 IS1916158550 Sörli frá Svaðastöðum 4,39 
2010 IS1937257001 Ragnars-Brúnka frá Sauðárkróki 4,04 

 

4.2 Þýskaland 

4.2.1 Þróun skyldleikaræktar 

Á mynd 4 má sjá þróunina á meðal skyldleikaræktarstuðlinum fyrir hross í Þýskalandi árin 

2011-2020. Á þessu tímabili hækkaði meðal skyldleikaræktarstuðullinn fyrir öll hross um 

0,43%. Á milli áranna 2011 og 2012 varð þó smá lækkun á meðal skyldleikaræktarstuðlinum 

en frá 2012 til 2020 hækkaði hann aftur með hverju árinu. Árið 2011 var meðal 

skyldleikaræktarstuðullinn 2,25% fyrir öll hross (n = 2817), 2,26% fyrir hross með PEC5 ≥ 0,24 

og 2,29% fyrir hross með PEC5 ≥ 0,50. Árið 2020 var hann síðan kominn upp í 2,68% fyrir öll 

hross (n = 2149) og hross með PEC5 ≥ 0,24 og 2,69% fyrir hross með PEC5 ≥ 0,50. Hraði 

skyldleikaræktaraukningarinnar yfir þetta tímabil var að meðaltali 0,043%, 0,042% og 0,040% 

á hverju ári fyrir PEC5 ≥ 0, PEC5 ≥ 0,24 og PEC5 ≥ 0,50. 

 

Mynd 4: Meðal skyldleikaræktarstuðull hrossa í Þýskalandi árin 2011-2020 
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 Í Þýskalandi voru 99,95% af folöldum fædd árið 2020 eitthvað skyldleikaræktuð. Árið 

2011 voru þau 98,69% og árið 2000 höfðu þau verið 88,31% af öllum folöldum.  

 Væntanlegur skyldleikaræktarstuðull fyrir öll folöld fædd í Þýskalandi árið 2020 var 

2,14%. Það munar því 0,56% á raunverulegum og væntanlegum skyldleikaræktarstuðli árið 

2020. Þessi munur var að meðaltali 0,57% á tímabilinu 2011-2020.  

4.2.2 Þróun ætternisgagna 

Mynd 5 sýnir þróun á gæðum ætternisgagna fyrir hross í Þýskalandi árin 2011 til 2020. Á henni 

má sjá að ætternisgögn hafa jafnt og þétt orðið betri með hverju árinu í Þýskalandi. Árið 2011 

voru 78,6% forfeðra þekktir en árið 2020 voru þeir orðnir 88,1% og PEC5-stuðullinn því 

hækkað um 9,5% yfir ættliðabilið 2011 til 2020. 

 

Mynd 5: Þróun á gæðum ætternisgagna hrossa í Þýskalandi árin 2011-2020 

4.2.3 Virk stofnstærð 

Virk stofnstærð fyrir hross í Þýskalandi yfir ættliðabilið 2011-2020 var 116 einstaklingar þegar 

hross með PEC5 ≥ 0,24 voru skoðuð og 122 einstaklingar þegar hross með PEC ≥ 0,50 voru 

skoðuð. Skyldleikarækt yfir þetta ættliðabil jókst um 0,42% og 0,40% fyrir PEC5 ≥ 0,24 og 

PEC5 ≥ 0,50. 

4.2.4 Helstu forfeður og formæður 

Í töflum 7 til 9 má sjá tíu efstu forfeður og –mæður hrossa í Þýskalandi. Í öllum þrem 

árgöngunum er Hrafn með mesta erfðaframlagið. Sá hestur sem hefur mestu bætt við  

erfðaframlag sitt á þessum lista frá árinu 2010 til 2020 er Orri frá Þúfu í Landeyjum en 

erfðaframlag hans hækkaði um 2,55%, þó heldur Síða frá Sauðárkróki sér enn hærri en hann í 
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2020 árganginum. Helstu breytingar sem hafa átt sér stað með efstu forfeður og –mæður í 

Þýskalandi er að Hörður frá Kolkuósi sem var með fimmta hæsta erfðaframlagið árið 2010 og 

Ragnars-Brúnka frá Sauðárkróki sem var tíunda á lista það ár voru bæði dottin út úr hópi tíu 

helstu forfeðra og –mæðra fyrir 2015 árganginn. Í stað þeirra komu inn Hervar og Otur sem 

báðir eru frá Sauðárkróki. Í 2020 árganginum kemst Ragnars-Brúnka þó aftur á lista og Fengur 

frá Eiríksstöðum dettur út og því eru þrjár hryssur á listanum árið 2020. Ekki hafa allir á 

listanum verið að bæta við sig erfðaframlagi milli árganga en mörg hafa heldur lækkað. 

Heildarerfðaframlag tíu efstu forfeðra og –mæðra er þó búið að aukast en árið 2010 var það 

51,50% og árið 2020 var það komið í 61,14%. 

Tafla 7: Efstu 10 forfeður og -mæður 2020 árgangsins í Þýskalandi 

Árgangur Fæðingarnúmer Nafn og uppruni Erfðaframlag (%) 

2020 IS1968157460 Hrafn frá Holtsmúla 10,39 
2020 IS1952257001 Síða frá Sauðárkróki  7,27 

2020 IS1986186055 Orri frá Þúfu í Landeyjum 6,85 
2020 IS1964157001 Sörli frá Sauðárkróki 6,72 

2020 IS1954257460 Jörp frá Holtsmúla 5,29 

2020 IS1974158602 Ófeigur frá Flugumýri 5,28 
2020 IS1963157450 Snæfaxi frá Páfastöðum 5,22 

2020 IS1982151001 Otur frá Sauðárkróki 5,14 
2020 IS1976157003 Hervar frá Sauðárkróki 4,66 

2020 IS1937257001 Ragnars-Brúnka frá Sauðárkróki 4,32 

 

Tafla 8: Efstu 10 forfeður og -mæður 2015 árgangsins í Þýskalandi 

Árgangur Fæðingarnúmer Nafn og uppruni Erfðaframlag (%) 

2015 IS1968157460 Hrafn frá Holtsmúla 9,44 

2015 IS1952257001 Síða frá Sauðárkróki 7,04 
2015 IS1964157001 Sörli frá Sauðárkróki 6,65 

2015 IS1986186055 Orri frá Þúfu í Landeyjum 5,80 
2015 IS1954257460 Jörp frá Holtsmúla 4,80 

2015 IS1974158602 Ófeigur frá Flugumýri 4,78 
2015 IS1963157450 Snæfaxi frá Páfastöðum  4,76 

2015 IS1976157003 Hervar frá Sauðárkróki 4,54 
2015 IS1982151001 Otur frá Sauðárkróki  4,41 

2015 IS1943156690 Fengur frá Eiríksstöðum 4,17 

 

Tafla 9: Efstu 10 forfeður og -mæður 2010 árgangsins í Þýskalandi 

Árgangur Fæðingarnúmer Nafn og uppruni Erfðaframlag (%) 
2010 IS1968157460 Hrafn frá Holtsmúla 8,28 

2010 IS1964157001 Sörli frá Sauðárkróki 6,76 
2010 IS1952257001 Síða frá Sauðárkróki 6,73 

2010 IS1974158602 Ófeigur frá Flugumýri 4,51 
2010 IS1957158589 Hörður frá Kolkuósi 4,33 

2010 IS1986186055 Orri frá Þúfu í Landeyjum 4,30 
2010 IS1943156690 Fengur frá Eiríksstöðum 4,25 
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2010 IS1954257460 Jörp frá Holtsmúla 4,24 

2010 IS1963157450 Snæfaxi frá Páfastöðum 4,20 
2010 IS1937257001 Ragnars-Brúnka frá Sauðárkróki 3,90 

 

4.3 Danmörk 

4.3.1 Þróun skyldleikaræktar 

Mynd 6 sýnir þróun á meðal skyldleikaræktarstuðli hrossa í Danmörku yfir ættliðabilið 2011-

2020. Árið 2011 var meðal skyldleikaræktarstuðull allra hrossa 1,78% (n = 2010) og árið 2020 

var hann 2,60% (n = 1529) sem þýðir að meðal skyldleikaræktarstuðull allra hrossa hækkaði 

um 0,82% yfir þetta ættliðabil. Fyrir hross með PEC5 ≥ 0,24 var meðal 

skyldleikaræktarstuðullinn árið 2011 1,79% og fyrir hross með PEC5 ≥ 0,50 var hann 1,82%. 

Árið 2020 var meðal skyldleikaræktarstuðullinn kominn í 2,61% bæði fyrir hross með PEC5 ≥ 

0,24 og PEC5 ≥ 0,50. Yfir þetta ættliðabil lækkaði skyldleikaræktarstuðullinn tvisvar á milli 

ára en það gerðist frá 2014-2015 og 2017-2018 en þó var lækkunin mjög væg í bæði skiptin. 

Hraði skyldleikaræktar yfir þetta tímabil var að meðaltali 0,082% á ári fyrir hross með PEC5 ≥ 

0 og PEC5 ≥ 0,24 og 0,079% á ári fyrir hross með PEC5 ≥ 0,50. 

 

Mynd 6: Meðal skyldleikaræktarstuðull hrossa í Danmörku árin 2011-2020 

 Í Danmörku voru 99,80% allra folalda árið 2020 eitthvað skyldleikaræktuð. Árið 2011 

var þetta hlutfall 98,41% og árið 2000 var það 82,80%.  
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 Árið 2020 var væntanlegur skyldleikaræktarstuðull allra hrossa í Danmörku 2,61%. 

Munurinn á raunverulegri og væntanlegri skyldleikarækt er því hverfandi í Danmörku og 

mældist neikvæður tvisvar á tímabilinu 2011 til 2020. 

4.3.2 Þróun ætternisgagna 

Á mynd 7 má sjá þróun á gæðum ætternisgagna yfir ættliðabilið 2011-2020 fyrir hross í 

Danmörku. Fyrir folöld fædd þar árið 2011 þekktust 77,7% fofeðra þeirra fimm kynslóðir aftur 

en árið 2020 þekktust 87,5% þeirra. Bætingin á gæðum ætternisgagna nemur því um 9,8% 

aukningu á PEC5-stuðlinum.  

 

Mynd 7: Þróun á gæðum ætternisgagna hrossa í Danmörku árin 2011-2020 

4.3.3 Virk stofnstærð 

Meðal skyldleikaræktarstuðullinn í Danmörku yfir ættliðabilið 2011-2020 hækkaði um 0,82% 

fyrir hross með PEC5 ≥ 0,24 og um 0,79% fyrir hross með PEC5 ≥ 0,50. Virk stofnstærð fyrir 

hross í Danmörku fyrir ættliðabilið 2011-2020 er því 60 einstaklingar þegar hross með PEC5 ≥ 

0,24 eru skoðuð og 62 einstaklingar þegar hross með PEC5 ≥ 0,50 eru skoðuð.  

4.3.4 Helstu forfeður og formæður 

Töflur 10 til 12 sýna helstu forfeður í Danmörku fyrir árgangana 2020, 2015 og 2010. Öll þau 

hross sem koma fyrir á þessum lista hafa aukið erfðaframlag sitt frá 2010. Eina breytingin sem 

hefur verið á þessum lista, fyrir utan það að röðun milli einstaklinga er örlítið búin að breytast, 

er að í 2015 árganginum kemur Ragnars-Brúnka frá Sauðárkróki inn með tíunda hæsta 

erfðaframlagið. Þá dettur Fengur frá Eiríksstöðum út en hann var tíundi hæsti forfaðirinn í 2010 

árganginum. Hrafn frá Holtsmúla er með mesta erfðaframlagið í öllum árgöngunum en Orri frá 
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Þúfu í Landeyjum nálgast hann hratt. Orri var einnig sá hestur sem bætti mestu erfðaframlagi 

við sig frá árinu 2010 til 2020 en það jókst um 3,22% og er hann þá kominn með næst hæsta 

erfðaframlagið árið 2020. Samanlagt erfðaframlag tíu helstu forfeðranna og –mæðranna var 

54,03% árið 2010 en árið 2020 var það komið upp í 68,19%.  

Tafla 10: Efstu 10 forfeður og -mæður 2020 árgangsins í Danmörku 

Árgangur Fæðingarnúmer Nafn og uppruni Erfðaframlag (%) 

2020 IS1968157460 Hrafn frá Holtsmúla 11,97 
2020 IS1986186055 Orri frá Þúfu í Landeyjum  9,00 

2020 IS1952257001 Síða frá Sauðárkróki 7,47 
2020 IS1964157001 Sörli frá Sauðárkróki 6,63 

2020 IS1982151001 Otur frá Sauðárkróki 6,04 

2020 IS1954257460 Jörp frá Holtsmúla 6,02 
2020 IS1963157450 Snæfaxi frá Páfastöðum 6,01 

2020 IS1974158602 Ófeigur frá Flugumýri 5,25 
2020 IS1976157003 Hervar frá Sauðárkróki 5,14 

2020 IS1937257001 Ragnars-Brúnka frá Sauðárkróki 4,66 

 

Tafla 11: Efstu 10 forfeður og -mæður 2015 árgangsins í Danmörku 

Árgangur Fæðingarnúmer Nafn og uppruni Erfðaframlag (%) 

2015 IS1968157460 Hrafn frá Holtsmúla 10,92 

2015 IS1986186055 Síða frá Sauðárkróki 7,82 
2015 IS1952257001 Sörli frá Sauðárkróki 7,27 

2015 IS1964157001 Orri frá Þúfu í Landeyjum 6,82 
2015 IS1974158602 Ófeigur frá Flugumýri  5,53 

2015 IS1963157450 Snæfaxi frá Páfastöðum  5,49 
2015 IS1954257460 Jörp frá Holtsmúla 5,48 

2015 IS1982151001 Otur frá Sauðárkróki  4,95 
2015 IS1976157003 Hervar frá Sauðárkróki 4,91 

2015 IS1937257001 Ragnars-Brúnka frá Sauðárkróki 4,61 

 

Tafla 12: Efstu 10 forfeður og -mæður 2010 árgangsins í Danmörku 

Árgangur Fæðingarnúmer Nafn og uppruni Erfðaframlag (%) 
2010 IS1968157460 Hrafn frá Holtsmúla 9,61 

2010 IS1952257001 Síða frá Sauðárkróki 6,44 
2010 IS1964157001 Sörli frá Sauðárkróki 6,05 

2010 IS1986186055 Orri frá Þúfu í Landeyjum 5,78 
2010 IS1963157450 Snæfaxi frá Páfastöðum  4,88 

2010 IS1954257460 Jörp frá Holtsmúla 4,84 
2010 IS1976157003 Hervar frá Sauðárkróki 4,39 

2010 IS1982151001 Otur frá Sauðárkróki 4,23 
2010 IS1974158602 Ófeigur frá Flugumýri 3,91 

2010 IS1943156690 Fengur frá Eiríksstöðum 3,90 
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4.4 Svíþjóð 

4.4.1 Þróun skyldleikaræktar 

Á mynd 8 má sjá hvernig meðal skyldleikaræktarstuðull hrossa í Svíþjóð hefur þróast yfir árin 

2011 til 2020. Árið 2011 var meðal skyldleikaræktarstuðullinn fyrir öll hross 1,99% (n = 1374), 

fyrir hross með PEC5 ≥ 0,24 var hann 2,00% og fyrir hross með PEC5 ≥ 0,50 var hann 2,02%. 

Árið 2020 reiknaðist meðal skyldleikaræktarstuðullinn 2,72% bæði fyrir öll hross (n = 777) og 

hross með PEC5 ≥ 0,24 og 2,73% fyrir hross með PEC5 ≥ 0,50. Skyldleikaræktaraukningin yfir 

ættliðabilið 2011 til 2020 var því 0,73% fyrir öll hross. Þróunin milli ára var almennt upp á við 

nema árið 2017 mældist meðal skyldleikaræktarstuðullinn um 0,17-0,18% lægri en árið áður. 

Meðalhraði skyldleikaræktar yfir tímabilið 2011 til 2020 var 0,073%, 0,072% og 0,071% fyrir 

hross með PEC5 ≥ 0, PEC5 ≥ 0,24 og PEC5 ≥ 0,50. 

 

Mynd 8: Meðal skyldleikaræktarstuðull hrossa í Svíþjóð árin 2011-2020 

 Af öllum folöldum fæddum árið 2020 í Svíþjóð voru 99,74% eitthvað skyldleikaræktuð. 

Árið 2011 voru þau 98,91% af öllum fæddum folöldum og árið 2000 voru þau 86,61%. 

 Fyrir folöld fædd í Svíþjóð árið 2020 var væntanlegur skyldleikaræktarstuðull 2,60%. 

Munurinn á milli raunverulegrar og væntanlegrar skyldleikaræktar var því 0,12% þetta árið en 

það er þó töluvert hærra en hefur verið undanfarin ár. Munurinn á þessu hefur að meðaltali verið 

-0,013% árin 2011 til 2020. 
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4.4.2 Þróun ætternisgagna 

Á mynd 9 má sjá hvernig gæði ætternisgagna hafa þróast fyrir hross í Svíþjóð yfir tímabil ið 

2011 til 2020. Árið 2011 voru 77,9% af forfeðrum folalda fætt það ár þekktir. Fyrir árið 2020 

var þetta hlutfall komið upp í 87,2% og hækkaði því PEC5-stuðullinn um 9,3% yfir ættliðabil ið 

2011-2020. 

 

Mynd 9: Þróun á gæðum ætternisgagna hrossa í Svíþjóð árin 2011-2020 

4.4.3 Virk stofnstærð 

Fyrir hross í Svíþjóð reyndist virka stofnstærðin fyrir ættliðabilið 2011-2020 vera 68 

einstaklingar þegar hross með PEC5 ≥ 0,24 voru skoðuð og 69 einstaklingar þegar hross með 

PEC5 ≥ 0,50 voru skoðuð. Aukningin á meðal skyldleikaræktarstuðlinum yfir þetta tímabil var 

0,72% og 0,71% fyrir hross með PEC5 ≥ 0,24 og PEC5 ≥ 0,50. 

4.4.4 Helstu forfeður og formæður 

Töflur 13 til 15 sýna tíu helstu forfeður og –mæður hrossa í Svíþjóð sem fædd eru 2020, 2015 

og 2010. Í öllum árgöngunum er Hrafn frá Holtsmúla með mesta erfðaframlagið. Engar 

breytingar hafa verið á því hvaða tíu hross hafa mestu erfðahlutdeildina milli þessara árganga. 

Það bættu þó ekki allir við erfðaframlag sitt á þessu tímabili en erfðaframlag Sörla frá 

Sauðárkróki minnkaði um 0,18% frá 2010 til 2020. Árið 2010 var samanlagt erfðaframlag tíu 

efstu forfeðranna og –mæðranna 58,45% og árið 2020 var það 67,56%. 

Tafla 13: Efstu 10 forfeður og -mæður 2020 árgangsins í Svíþjóð 

Árgangur Fæðingarnúmer Nafn og uppruni Erfðaframlag (%) 
2020 IS1968157460 Hrafn frá Holtsmúla 12,83 

2020 IS1986186055 Orri frá Þúfu í Landeyjum  8,24 
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2020 IS1952257001 Síða frá Sauðárkróki 6,91 

2020 IS1954257460 Jörp frá Holtsmúla 6,48 
2020 IS1963157450 Snæfaxi frá Páfastöðum 6,46 

2020 IS1964157001 Sörli frá Sauðárkróki 6,07 
2020 IS1982151001 Otur frá Sauðárkróki 5,81 

2020 IS1974158602 Ófeigur frá Flugumýri 5,58 
2020 IS1976157003 Hervar frá Sauðárkróki 4,99 

2020 IS1937257001 Ragnars-Brúnka frá Sauðárkróki 4,19 

 

Tafla 14: Efstu 10 forfeður og -mæður 2015 árgangsins í Svíþjóð 

Árgangur Fæðingarnúmer Nafn og uppruni Erfðaframlag (%) 
2015 IS1968157460 Hrafn frá Holtsmúla 12,37 

2015 IS1986186055 Orri frá Þúfu í Landeyjum  7,30 
2015 IS1952257001 Síða frá Sauðárkróki 6,79 

2015 IS1963157450 Snæfaxi frá Páfastöðum 6,29 
2015 IS1954257460 Jörp frá Holtsmúla 6,25 

2015 IS1964157001 Sörli frá Sauðárkróki 5,96 
2015 IS1982151001 Otur frá Sauðárkróki 5,33 

2015 IS1976157003 Hervar frá Sauðárkróki 5,08 
2015 IS1974158602 Ófeigur frá Flugumýri 4,77 

2015 IS1937257001 Ragnars-Brúnka frá Sauðárkróki 4,12 

 

Tafla 15: Efstu 10 forfeður og -mæður 2010 árgangsins í Svíþjóð 

Árgangur Fæðingarnúmer Nafn og uppruni Erfðaframlag (%) 
2010 IS1968157460 Hrafn frá Holtsmúla 11,59 

2010 IS1952257001 Síða frá Sauðárkróki 6,57 
2010 IS1964157001 Sörli frá Sauðárkróki 6,25 

2010 IS1963157450 Snæfaxi frá Páfastöðum 5,93 

2010 IS1954257460 Jörp frá Holtsmúla 5,89 
2010 IS1986186055 Orri frá Þúfu í Landeyjum  5,16 

2010 IS1976157003 Hervar frá Sauðárkróki 4,61 
2010 IS1974158602 Ófeigur frá Flugumýri 4,37 

2010 IS1982151001 Otur frá Sauðárkróki 4,04 
2010 IS1937257001 Ragnars-Brúnka frá Sauðárkróki 4,04 

 

4.5 Noregur 

4.5.1 Þróun skyldleikaræktar 

Mynd 10 sýnir þróunina á meðal skyldleikaræktarstuðli hrossa í Noregi sem hefur átt sér stað á 

milli áranna 2011 til 2020. Þessi þróun hefur verið mjög breytileg milli ára og hefur verið að 

fara lækkandi jafnt sem hækkandi eða staðið í stað á milli ára. Ef horft er þó á allt tímabilið, frá 

2011 til 2020, þá hækkar meðal skyldleikaræktarstuðullinn um 0,58% fyrir öll hross. Meðal 

skyldleikaræktarstuðullinn fyrir öll hross fædd árið 2011 var 2,17% (n = 490), fyrir hross með 

PEC5 ≥ 0,24 var hann einnig 2,17% en fyrir hross með PEC5 ≥ 0,50 var hann 2,20%. Árið 2020 

var meðal skyldleikaræktarstuðullinn orðinn jafn fyrir alla þrjá hópana sem reiknað var fyrir, 
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þ.e. öll hross (n = 207), hross með PEC5 ≥ 0,24 og hross með PEC5 ≥ 0,50 og var hann þá 

2,75%. Hæsti meðal skyldleikaræktarstuðullinn mældist árið 2019 en þá var hann kominn upp 

í 3,04%. Hraði skyldleikaræktar yfir tímabilið 2011 til 2020 var að meðaltali 0,058% á ári fyrir 

hross með PEC5 ≥ 0 og PEC5 ≥ 0,24 og 0,055% fyrir hross með PEC5 ≥ 0,50. 

 

Mynd 10: Meðal skyldleikaræktarstuðull hrossa í Noregi árin 2011-2020 

 Árið 2020 voru öll fædd folöld skyldleikaræktuð, árið 2011 var þetta hlutfall 98,98% og 

árið 2000 var þetta 90,72% folalda.  

 Í Noregi var væntanlegur skyldleikaræktarstuðull allra folalda fæddra árið 2020 2,66%. 

Munurinn á raunverulegri og væntanlegri skyldleikarækt þetta árið var því 0,09% en yfir 

tímabilið 2011-2020 var þessi munur að meðaltali 0,293%. 

4.5.2 Þróun ætternisgagna 

Þróun á gæðum ætternisgagna í Noregi hefur verið á uppleið líkt og í hinum FEIF-löndunum. 

Mynd 11 sýnir þessa þróun yfir ættliðabilið 2011 til 2020. Hlutfalla þekktra forfeðra folalda 

sem fæddust árið 2011 var 79,2% en árið 2020 var það orðið 89,1% en það er hæsti PEC5-

stuðullinn sem mældist í þeim löndun sem skoðuð voru í þessari rannsókn. PEC5-stuðull folalda 

hækkaði því að meðaltali um 9,9% yfir ættliðabilið 2011 til 2020 í Noregi. 
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Mynd 11: Þróun á gæðum ætternisgagna hrossa í Noregi árin 2011-2020 

4.5.3 Virk stofnstærð 

Aukningin í skyldleikarækt fyrir hross í Noregi yfir ættliðabilið 2011-2020 var 0,58% fyrir 

hross með PEC5 ≥ 0,24 og 0,55% fyrir hross með PEC5 ≥ 0,50. Þessi aukning gefur okkur að 

virk stofnstærð norsku hrossanna er þá 84 einstaklingar ef hross með PEC5 ≥ 0,24 eru skoðuð 

og 89 einstaklingar ef hross með PEC5 ≥ 0,50 eru skoðuð. 

4.5.4 Helstu forfeður og formæður 

Í töflum 16 til 18 má sjá tíu helstu forfeður og –mæður hrossa í Noregi sem fædd eru 2020, 

2015 og 2010. Í öllum þrem árgöngunum er Hrafn frá Holtsmúla með mesta erfðaframlagið og 

Orri frá Þúfu í Landeyjum með það næst mesta. Töluverð hreyfing hefur verið á því hverjir eru 

á þessum lista á milli árganganna. Á milli 2010 og 2015 detta Fengur frá Eiríksstöðum og 

Ragnars-Brúnka frá Sauðárkróki út. Í staðin fyrir þau koma Dama frá Þúfu í Landeyjum ásamt 

Álfadans frá Kringeland inn. Álfadans er eini hesturinn sem ekki er fæddur á Íslandi sem kemst 

inn á þennan lista en hann er fæddur í Noregi. Álfadans er þó aftur dottinn af listanum árið 2020 

og Ófeigur frá Flugumýri kemur inn í staðin. Erfðaframlagið hefur ekki aukist fyrri öll þessi 

hross milli árganga en mest hefur það lækkað hjá Sörla frá Sauðárkróki en erfðaframlag hans 

lækkaði um 0,45% frá 2010 til 2020. Erfðaframlag Dömu lækkaði einnig töluvert milli áranna 

2015 til 2020 eða um 0,41%. Heildarerfðaframlag efstu tíu forfeðranna og –mæðranna var 

samtals 59,24% í 2010 árganginum og árið 2020 var það komið upp í 67,83%. 

Tafla 16: Efstu 10 forfeður og -mæður 2020 árgangsins í Noregi 

Árgangur Fæðingarnúmer Nafn og uppruni Erfðaframlag (%) 
2020 IS1968157460 Hrafn frá Holtsmúla 13,22 

2020 IS1986186055 Orri frá Þúfu í Landeyjum  8,63 
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2020 IS1952257001 Síða frá Sauðárkróki 6,65 

2020 IS1954257460 Jörp frá Holtsmúla 6,62 
2020 IS1963157450 Snæfaxi frá Páfastöðum 6,61 

2020 IS1964157001 Sörli frá Sauðárkróki 5,99 
2020 IS1982151001 Otur frá Sauðárkróki 5,95 

2020 IS1976157003 Hervar frá Sauðárkróki 5,20 
2020 IS1974158602 Ófeigur frá Flugumýri 4,65 

2020 IS1983284555 Dama frá Þúfu í Landeyjum 4,31 

 

Tafla 17: Efstu 10 forfeður og -mæður 2015 árgangsins í Noregi 

Árgangur Fæðingarnúmer Nafn og uppruni Erfðaframlag (%) 
2015 IS1968157460 Hrafn frá Holtsmúla 13,27 

2015 IS1986186055 Orri frá Þúfu í Landeyjum  9,44 
2015 IS1952257001 Síða frá Sauðárkróki 6,88 

2015 IS1954257460 Jörp frá Holtsmúla 6,64 
2015 IS1963157450 Snæfaxi frá Páfastöðum 6,63 

2015 IS1982151001 Otur frá Sauðárkróki  6,23 
2015 IS1964157001 Sörli frá Sauðárkróki 5,96 

2015 IS1976157003 Hervar frá Sauðárkróki 5,35 
2015 IS1983284555 Dama frá Þúfu í Landeyjum 4,72 

2015 NO2008109100 Álfadans fra Kringeland 4,34 

 

Tafla 18: Efstu 10 forfeður og -mæður 2010 árgangsins í Noregi 

Árgangur Fæðingarnúmer Nafn og uppruni Erfðaframlag (%) 
2010 IS1968157460 Hrafn frá Holtsmúla 11,67 

2010 IS1986186055 Orri frá Þúfu í Landeyjum  6,45 
2010 IS1964157001 Sörli frá Sauðárkróki 6,44 

2010 IS1952257001 Síða frá Sauðárkróki 6,40 

2010 IS1954257460 Jörp frá Holtsmúla 5,86 
2010 IS1963157450 Snæfaxi frá Páfastöðum 5,84 

2010 IS1982151001 Otur frá Sauðárkróki  4,34 
2010 IS1976157003 Hervar frá Sauðárkróki 4,25 

2010 IS1943156690 Fengur frá Eiríksstöðum 4,15 
2010 IS1937257001 Ragnars-Brúnka frá Sauðárkróki 3,84 
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5. Umræður 

5.1 Skyldleikarækt 

Meðal skyldleikaræktarstuðull íslenskra hrossa hefur hækkað í öllum FEIF-löndunum sem voru 

tekin fyrir í þessari ritgerð yfir ættliðabilið 2011 til 2020. Árið 2020 var 

skyldleikaræktarstuðullinn hæstur á Íslandi en lægstur í Danmörku. Þegar skoðaðir eru meðal 

skyldleikaræktarstuðlar eftir mismunandi PEC-lágmarksgildum (PEC5 ≥ 0, PEC5 ≥ 0,24 og 

PEC5 ≥ 0,50), þá er meiri munur á milli þessara hópa á Íslandi en í hinum FEIF-löndunum. 

Þetta bendir til þess að ætternisgögn séu lakari á Íslandi. Líklega er raunverulegi meðal 

skyldleikaræktarstuðullinn nær því sem reiknað var út fyrir PEC5 ≥ 0,24 og PEC5 ≥ 0,50 heldur 

en sá sem var reiknaður út frá öllum hrossum því þar inni eru einnig hross sem hafa jafnvel 

enga ætternisskráningu en ekki er mögulegt að mæla skyldleikarækt með of lítil eða engin 

ætternisgögn.  

 Hraði skyldleikaræktar var mestur í Danmörku yfir tímabilið 2011 til 2020 en minns tur 

í Þýskalandi. Í rannsókn Hólmfríðar var hraði skyldleikaræktar fyrir öll hross 0,06% á ári yfir 

tímabilið 1980 til 2010. Þessi tala er þó fengin út frá öllum íslenskum hrossum í öllum FEIF-

löndunum og því ekki hægt að bera hana beint saman við þær niðurstöður sem fengust hér. Þetta 

er þó svipað og er að mælast í þessari rannsókn þar sem árleg aukning 

skyldleikaræktarstuðulsins fyrir öll hross yfir tímabilið 2011 til 2020 var að meðaltali á bilinu 

0,043-0,082%. Aukning skyldleikaræktar er þó almennt hægari þegar skoðuð eru hross með 

PEC5 ≥ 0,24 og PEC5 ≥ 0,50 en sá hraði er líklega nær raunverulegri aukningu í skyldleikarækt 

þar sem gæði ætternisgagna hafa meiri áhrif á hraða skyldleikaræktar fyrir öll hross (PEC5 ≥ 

0). Með aukinni ætternisskráningu getur litið út fyrir að skyldleikaræktarstuðullinn sé að hækka.  

 Fjöldi skyldleikaræktaðra hrossa hefur aukist í öllum fimm löndunum og nálgast það 

hratt að öll folöld sem fæðast séu eitthvað skyldleikaræktuð en í Noregi voru öll folöld fædd 

árið 2020 skyldleikaræktuð. Hafa skal þó í huga að þetta hlutfall skyldleikaræktaðra folalda 

segir okkur ekkert til um hversu skyldleikaræktuð folöldin eru. Hólmfríður Kristjánsdótt ir 

(2012) reiknaði hlutfall skyldleikaræktaðra folalda í heildar stofninum fæddra árin 1980 til 

2010. Árið 1980 var þetta hlutfall 16,2% en árið 2010 fékk hún út að þau væru 91,2% sem 

samsvarar vel þeim niðurstöðum sem fengust í þessari rannsókn. Það er því greinilegt að þetta 

hlutfall hefur hækkað mjög mikið frá árinu 1980.  

 Munurinn á væntanlegri og raunverulegri skyldleikarækt er mismunandi milli landa. Á 

Íslandi, í Þýskalandi, Svíþjóð og Noregi árið 2020 var raunverulegi meðal 

skyldleikaræktarstuðullinn hærri en væntanlegi meðal skyldleikaræktarstuðullinn. Það þýðir að 
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hrossaræktendur voru ekki markvisst að forðast skyldleikarækt þetta ár. Þegar þessi munur er 

neikvæður, það er ef raunveruleg skyldleikarækt er lægri en væntanleg, þá má reikna með að 

ræktendur séu markvisst að forðast skyldleikarækt. Í Danmörku var þessi munur við 0% og því 

er líkt og ræktendur þar séu að para feður og mæður tilviljanakennt saman. Í Danmörku og 

Svíþjóð mældust nokkur ár á tímabilinu 2011 til 2020 með neikvæðan mun á milli 

raunverulegrar og væntanlegrar skyldleikaræktar og hafa þessi lönd því verið að standa sig vel 

í því að forðast skyldleikarækt þau ár.  

 Meðal skyldleikaræktarstuðull íslenska hrossastofnsins, miðað við niðurstöður þessa 

verkefnis, virðist vera sambærilegur og reiknað hefur verið fyrir önnur hrossakyn. Í töflu 1 eru 

meðal skyldleikaræktarstuðlar nokkurra erlendra kynja á bilinu 1,56-15,7%, að meðaltali 7,29% 

og er íslenska hrossakynið því alls ekki frábrugðið þeim hrossakynjum sem sjá má þar. Meðal 

skyldleikaræktarstuðull íslenskra hrossa árið 2020 var á bilinu 2,60-3,06% í þeim fimm FEIF- 

löndum sem hér voru tekin fyrir. Meðal skyldleikaræktarstuðlarnir sem koma fyrir í töflu 1 eru 

þó ábyggilega búnir að breytast en þessar upplýsingar eru fyrir hross fædd á árunum 1990 til 

2010 og eru því eldri en þau gögn sem unnið er með í þessu verkefni. 

5.2 Þróun ætternisgagna 

Þróunin á gæðum ætternisgagna er á réttri leið í öllum löndunum. Meðal PEC5-stuðullinn 

hækkaði um meira en 9% í öllum löndunum yfir tímabilið 2011 til 2020 en á Íslandi hækkaði 

meðal PEC5-stuðullinn um heil 10,7%. Ísland er samt sem áður með lökustu 

ætternisskráninguna. Þéttleiki ætternisgagna er mestur í Noregi en þar eru einnig fæst hross af 

þeim löndum sem skoðuð eru hér. Í verkefni Hólmfríðar Kristjánsdóttur (2012) var meðal 

PEC5-stuðullinn fyrir íslenska hrossastofninn árið 1980 aðeins 9,96% en árið 2010 var hann 

69,9%. Það hefur því verið greinileg bæting á gæðum ætternisgagna að minnsta kosti allt frá 

árinu 1980 til ársins 2020.  

 Í rannsókn MacCluer o.fl. (1983) var reiknaður meðal PEC5-stuðull fyrir Thoroughbred 

hross fædd 1980 en þá þekktust allir forfeður og –mæður fimm kynslóðir aftur svo PEC5-

stuðullinn var því 1,0 eða 100% en þéttleiki ætternisgagnanna minnkaði svo eftir því sem lengra 

var skoðað aftur. Einnig kom í ljós í þessari rannsókn að upplýsingar voru almennt meiri um 

forfeður en formæður hrossanna sem væri áhugavert að kanna hvort ætti líka við um íslenska 

hrossastofninn. Í rannsókn Roos o.fl. (2015) var þéttleiki ætternisgagna reiknaður fyrir Holstein 

hross fædd á tímabilinu 1990-2010. Árið 1990 var meðal PEC5-stuðullinn fyrir hross fædd það 

ár 0,78 en árið 2010 var hann orðinn 0,95.  

 Enn þá er hægt að bæta skráningu ætternisgagna hjá íslenska hrossastofninum en ef gæði 
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þeirra halda áfram að aukast eins og þau hafa verið að gera í gegnum árin þá ætti íslensk i 

hrossastofninn að geta verið kominn með meðal PEC5-stuðul nálægt 1,0 í öllum þessum 

löndunum fyrir árið 2040.   

5.3 Virk stofnstærð 

Virk stofnstærð var reiknuð fyrir hross með PEC5 ≥ 0,24 og PEC5 ≥ 0,50. Raunveruleg virk 

stofnstærð liggur líklegast einhvers staðar á því bili. Virk stofnstærð fyrir ættliðabilið 2011-

2020 er því líklegast á bilinu 95-103 einstaklingar fyrir hross á Íslandi, 116-122 fyrir hross í 

Þýskalandi, 60-62 hross í Danmörku, 68-69 fyrir hross í Svíþjóð og 84-89 fyrir hross í Noregi.  

 Þegar fyrri rannsóknir eru skoðaðar og bornar saman við niðurstöður þessarar 

rannsóknar má sjá að virk stofnstærð íslenskra hrossa hefur farið minnkandi. Hólmfr íður 

Kristjánsdóttir (2012) reiknaði út virka stofnstærð fyrir íslensk hrossa með PEC5 ≥ 0,24 fyrir 

ættliðabilið 2001-2010 og var hún þá 122 einstaklingar. Yfir ættliðabilið 1980-1989 fengu 

Þorvaldur Árnason o.fl. (1995) að virk stofnstærð íslenskra hrossa væri 356,5 einstaklingar. 

Erfðafjölbreytileiki stofnsins er því greinilega að fara minnkandi þar sem virk stofnstærð sem 

fékkst í þessu verkefni er minni en 122 einstaklingar í öllum löndunum sem tekin voru fyrir í 

þessari rannsókn, sem segir okkur að hraði skyldleikaræktar yfir hvert ættliðabil er að aukast.  

 Virk stofnstærð íslenskra hrossa er þó ekki frábrugðin því sem hún er hjá öðrum 

hrossakynjum eins og sjá má í töflu 2. Virk stofnstærð þeirra kynja sem koma þar fyrir er eins 

og sjá má á mjög breiðu bili eða alveg frá því að vera 27 einstaklingar upp í það að vera 330 

einstaklingar. Virk stofnstærð íslenskra hrossa er hærri en 50 einstaklingar í öllum fimm 

löndunum í þessu verkefni og er því enn ofan við lágmarksviðmið Franklin (1980) og hefur því 

möguleika á að viðhalda erfðafjölbreytileika sínum.  

5.4 Helstu forfeður og formæður  

Helstu forfeður og –mæður eru mikið til sömu hrossin milli Íslands, Þýskalands, Danmerkur, 

Svíþjóðar og Noregs enda er í grunninn mjög mikill skyldleiki milli þessara landa. Hrafn frá 

Holtsmúla er með mesta erfðaframlagið í öllum löndunum í öllum árgöngunum (2020, 2015 og 

2010) og virðist hann enn vera að bæta við sig en erfðaframlag hans hækkaði í öllum þessum 

löndum frá 2010 til 2020. Orri frá Þúfu í Landeyjum er einnig kominn mjög hátt á listann en 

árið 2020 var hann kominn með næst hæsta erfðaframlagið í öllum löndunum nema í 

Þýskalandi, þar var hann þriðji hæsti. Orri hefur hækkað mjög hratt í gegnum árin en hann er 

einnig yngsti hesturinn, fæddur árið 1986, sem nær inn á listann með tíu efstu forfeðrunum og 

-mæðrunum fyrir bæði 2020 og 2015 árgangana í öllum löndunum. Í 2020 árganginum í 
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Þýskalandi var Síða frá Sauðárkróki með næst hæsta erfðaframlagið á listanum en í hinum 

löndunum var hún þriðja hæst.  

 Mikilvægt er að átta sig á því, þegar verið er að skoða helstu forfeður og –mæður 

stofnsins, að mikill skyldleiki er á milli þeirra hrossa sem eru á listanum. Foreldrar Hrafns frá 

Holtsmúla, Jörp frá Holtsmúla og Snæfaxi frá Páfastöðum, eru til dæmis inni á þessum lista í 

öllum löndunum. Þau eru þó alltaf einungis með erfðaframlag sem er nærri því nákvæmlega 

helmingur af erfðaframlagi Hrafns sem þýðir að þau eru einungis á þessum lista í gegnum hann. 

Móðir Orra frá Þúfu, Dama frá Þúfu í Landeyjum, sem nær inn á listann í Noregi er einnig 

eingöngu inni á honum í gegnum Orra þar sem erfðaframlag hennar er nákvæmlega helmingur 

af erfðaframlagi hans. Fleiri hross á þessum listum eru skyld en faðir Orra, Otur frá Sauðárkróki, 

er einnig inni á þessum lista í öllum löndunum. Erfðaframlag hans er þó töluvert hærra en 

helmingur erfðaframlags Orra og því er hann með erfðaframlag sitt í gegnum fleiri hross en 

einungis Orra. Það sama gildir um Ragnars-Brúnku frá Sauðárkróki, Síðu frá Sauðárkróki, Feng 

frá Eiríksstöðum og Hervar frá Sauðárkróki en Ragnars-Brúnka frá Sauðárkróki er móðir Síðu 

frá Sauðárkróki, Síða frá Sauðárkróki og Fengur frá Eiríksstöðum eru foreldrar Sörla frá 

Sauðárkróki og Hervar frá Sauðárkróki er faðir Oturs frá Sauðárkróki. Þessi upptalning er 

einungis brot af þeim skyldleika sem er á milli helstu forfeðra og –mæðra íslenska 

hrossastofnsins en hann nær mun lengra aftur.  

 Öll íslensk hross í dag eru í grunninn út af tveimur ættlínum. Það eru Svaðastaðalínan, 

þar sem Sörli frá Svaðastöðum er helsti ættfaðirinn og Hornafjarðarlínan, þar sem Skuggi frá 

Bjarnarnesi er helsti ættfaðirinn en í dag er það Svaðastaðalínan sem er heldur sterkari í 

stofninum. Í 2020 árganginum á Íslandi var Sörli níundi hæsti með 4,68% erfðaframlag á meðan 

Skuggi var með 2,93% erfðaframlag og því 23. hæsti. Sörli frá Svaðastöðum er einnig elsti 

forfaðirinn í hópi efstu forfeðranna og –mæðranna en hann var fæddur árið 1916. 

 Eina hrossið sem komst inn á listann yfir efstu tíu forfeðurna og –mæðurnar í 

árgöngunum 2010, 2015 og 2020, sem ekki var fætt á Íslandi, var Álfadans frá Kringeland. 

Hann komst inn sem tíundi hæsti forfaðirinn í 2015 árganginum í Noregi en hann er einnig 

fæddur þar. Hann var þó dottinn af listanum í 2020 árganginum og náði þá ekki einu sinni á 

listann með 50 efstu forfeðrunum og mæðrunum þá.  

 Þegar skoðaður er listinn yfir efstu 50 forfeður og –mæður fyrir 2020 árganginn á Íslandi 

þá má sjá að Álfadís frá Selfossi er að koma ný þar inn en hún á mörg hátt dæmd afkvæmi. Má 

þar helst nefna Álf frá Selfossi sem var einnig kominn inn á listann yfir 50 efstu forfeðurna og 

–mæðurnar í 2020 árganginum á Íslandi.   

 Heildarerfðaframlag tíu efstu forfeðranna og –mæðranna frá 2010 til 2020 hefur hækkað 
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í öllum fimm löndunum sem hér voru tekin fyrir. Heildarerfðaframlag þeirra var á milli 51,50-

59,24% í 2010 árganginum en var orðið frá 61,14-68,19% í 2020 árganginum. Ef við lítum á 

önnur hrossakyn þá áttu tíu efstu forfeður Thoroughbred hesta, samkvæmt rannsókn 

Cunningham o.fl. (2001), samtals 45% erfðaframlag í 1990 árganginum. Efstu 20 forfeðurnir í 

sama árgangi áttu samtals 65% erfðaframlag. Fyrir Holstein hross fædd árið 1990-2010 var 

hægt að rekja 50% af erfðaframlagi stofnsins til 11 forfeðra (Roos o.fl., 2015). Það er því 

töluvert ójafnvægi á erfðaframlagi forfeðra og –mæðra íslenska hrossastofnsins en það er 

afleiðing aukinnar skyldleikaræktar sem leiðir af sér minni erfðafjölbreytileika í stofninum. 

5.5 Áframhaldið 

Góð erfðaframför hefur verið í íslenski hrossastofninum gegnum árin (Ágúst Sigurðsson, 

Kristinn Hugason og Þorvaldur Árnason, 1997). Í ræktun ætti markmiðið að vera að viðhalda 

henni á sama tíma og skyldleikarækt er haldið í lágmarki. Erfðafjölbreytileiki er mikilvægur til 

að viðhalda erfðaframförum til langs tíma en hann er það sem drífur ræktunina áfram og því 

þarf að passa að ganga ekki of mikið á hann (Þorvaldur Kristjánsson, 2007). Ræktendur mættu 

vera duglegri í því að forðast markvisst skyldleikarækt. Á Íslandi eru engar takmarkanir um 

notkun stóðhesta og því geta vinsælir ræktunargripir komið gífurlega miklu af erfðaefni sínu 

inn í stofninn á fáum árum sem getur skapað mikið ójafnvægi á erfðaframboði forfeðra og –

mæðra. Í nautgriparækt á Íslandi eru ekki teknir nema 6.000 skammtar úr hverju nauti á 

sæðingarstöðinni en það er gert til að draga úr hættunni á skyldleikarækt (Þorsteinn Ólafsson, 

2021). Það sama á við í sauðfjárræktinni á Íslandi en á sæðingarstöðvunum eru ekki sæddar 

fleiri en 5.000 ær með hverjum hrút með sama tilgangi (Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðar ins, 

2019). Með aukinni tækni svo sem sæðingum og fósturvísaflutningum geta stóðhestar eignast 

mun fleiri folöld en annars. Þegar hestur er í haga er ekki æskilegt að nota stóðhest á nema 50-

60 hryssur á ári en þegar notaðar eru sæðingar getur stóðhestur eignast um 100 folöld á ári 

(Félag hrossabænda o.fl., e.d.; Páll Stefánsson, munnleg heimild, 13. apríl 2022). Þekkt er að 

ef sæðingar er mikið stundaðar geta þær aukið mjög skyldleikarækt í búfjárstofnum (Weigel, 

2001). Þorvaldur Kristjánsson (2007) athugaði hver áhrifin yrðu á íslenska hrossastofninn ef 

sæðingar myndu aukast verulega. Hann komst að því að með aukinni notkun sæðinga væri hægt 

að hraða erfðaframförum stofnsins töluvert til skamms tíma en aftur á móti myndu þær einnig 

hraða mjög aukningu í skyldleikarækt. En sæðingar og fósturvísaflutningar geta leitt til þess að 

hálfsystkinum og hugsanlega alsystkinum fjölgar í hverjum árgangi sem eykur skyldleikann 

milli fæddra folalda (Þorvaldur Kristjánsson, 2007). Takmörk á notkun stóðhesta myndi orsaka 

það að fleiri hestar yrðu notaðir í ræktun sem myndi leiða til jafnara erfðaframlags milli forfeðra 
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stofnsins en Korpiaho, Stranden og Mäntysaari (2002) hafa greint frá því að ræktunarkerfi sem 

nota fleiri feður leiða til minni skyldleikaræktar. Þorvaldur Kristjánsson (2007) hefur einnig 

athugað hver áhrifin væru á erfðaframfarir og skyldleikarækt í íslenska hrossastofninum ef kvóti 

yrði settur á fjölda folalda eftir hvern stóðhest. Hann fékk þær niðurstöður að hægt væri að 

draga úr skyldleikaræktinni án þess að fórna miklum erfðaframförum en bæði skyldleikastuðull 

afkvæmahópsins og meðal skyldleikaræktarstuðullinn lækkuðu við það. Einnig væri hægt að 

setja viðmið um hámarksskyldleika á milli stóðhests og hryssu sem pöruð eru saman til að koma 

í veg fyrir ræktun mikið skyldleikaræktaðra folalda. Hægt er að skoða skyldleika milli feðra og 

mæðra sem ætlunin er að para saman í valparanaforriti Þorvaldar Árnasonar sem aðgengilegt 

er í WorldFeng. Valparanaforritið er mikilvægt hjálpartæki fyrir ræktendur en með notkun þess 

geta þeir forðast pörun of skyldra einstaklinga. Að auki gæti orðið mögulegt að flytja erfðaefni, 

sæði eða fósturvísa, til Íslands í framtíðinni ef staða erfðabreytileikans kemst á hættulegt stig. 

Eins og staðan er núna er það þó bannað þar sem það fellur einnig undir lög um innflutning 

dýra (nr. 54/1990). Þessi lög voru sett meðal annars til að hefta dreifingu smitsjúkdóma en 

sumir sjúkdómar geta fylgt sæði og fósturvísum (Matvælastofnun, 2009). Því þarf að hafa 

varann á ef þetta verður gert.  

 Margar þessar hugmyndir er erfitt að framkvæma en alltaf hefur ríkt mikið frjálsræði í 

íslenskri hrossarækt. Því er að öllum líkindum mikilvægast af öllu að fræða ræktendur um hver 

áhrif aukinnar skyldleikaræktar geta verið á stofninn til lengri tíma og hvetja þá til að viðhalda 

erfðafjölbreytileikanum. Einnig er mikilvægt að halda áfram að fylgjast með þróun 

skyldleikaræktar í stofninum og grípa til aðgerða í takt við hana. 
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6. Ályktanir 

Erfðafjölbreytileiki íslenska hrossastofnsins hefur greinilega farið minnkandi síðustu áratugi. 

Meðal skyldleikaræktarstuðull stofnsins er að hækka og ræktendur virðast almennt ekki vera að 

reyna að forðast skyldleikarækt. Virka stofnstærðin er að minnka og helstu forfeður og –mæður 

stofnsins halda áfram að auka erfðaframlag sitt í stofninum. Gæði ætternisgagna íslenskra 

hrossa eru að aukast og eru lang flestir forfeður og –mæður hrossa þekkt fimm kynslóðir aftur. 

Mikill skyldleiki er milli íslenskra hrossa á Íslandi, í Þýskalandi, Danmörku, Svíþjóð og Noregi 

en það eru að mestu sömu forfeðurnir og –mæðurnar sem eiga mesta erfðahlutdeild í þessum 

löndum. Meðal skyldleikaræktarstuðull íslenskra hrossa í þessum löndum er að mestu svipaður 

en er þó hæstur fyrir hross á Íslandi. Til að sporna við þeirri þróun sem hefur verið á 

skyldleikarækt síðustu ár verða hrossaræktendur, nú á næstu árum, að taka höndum saman og 

forðast skyldleikarækt með markvissum hætti. Því að öðrum kosti getum við ekki haldið í þann 

erfðafjölbreytileika sem enn er til staðar í íslenska hrossastofninum. 
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