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Ágrip 
Hross hafa verið rekinn á afrétt allt frá því er elstu menn muna og hefur rekstur þessi 

verið fastur þáttur í sögu þjóðar um aldir. Að reka hross á afrétt hefur verið liður í því 

að létta á beitarálagi heima fyrir og jafnframt að friða heima hagann yfir sumartímann.  

Ásamt því að létta á beitarálagi og friða heimahagann er talið að það sé gott fyrir 

hross að ganga afrétt, það þroskar þau og styrkir, sérstaklega ungviðið. Á árum áður 

voru hross rekin á afrétt nánast á öllu landinu en í dag eru hross aðeins rekin á afrétt á 

Norðurlandi.   

 

Í verkefni þessu voru teknir fyrir afréttir í Skagafjarðar og Húnavatnssýslum en það 

eru þau svæði sem flest hross reka á afrétt enn þann dag í dag.  Hönnuð var 

viðhorfskönnun sem fjallaði um beit hrossa á afréttum, könnunin var síðan send út á 

þau lögbýli er heldu hross.  Könnunin byggðist upp á 31 spurningu, þar sem fyrst voru 

almennar spurningar um þátttakendur, þá spurningar um hross og hrossaeign og að 

síðustu spurningar um afréttarmál.  

 

Helstu niðurstöður úr könnunninni eru þær að bændur telja það mjög mikinn skaða 

fyrir íslensk hross og hrossarækt ef rekstur á afrétt leggst af.  Einnig telja þeir það 

nauðsynlegan uppeldisþátt fyrir ungviðið að ganga á afrétt því þar læri þau að agast í 

stóði og finna sína virðingarröð innan um fjölda annara hrossa. Eins sé þetta liður í 

andlegum þroska hrossa ásamt því að vera nauðsynleg hreyfing og styrking fyrir 

fætur, vöðva, liði og bein.  Flestir voru ánægðir með afréttamálefni í sinni sveit en 

töldu að aflétta mætti dagsetningum og fara frekar eftir árferði hvert ár fyrir sig þegar 

reka ætti hross á afrétt. 
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 i



 

Þegar halla að hausti fer 

heiðin kallar löngum. 

Hugurinn allur unir sér 

inn til fjalla í göngum. 

 

Enn um þetta óskaland 

ótal perlur skína, 

hitti ég fyrir sunnan Sand 

sumardrauma mína. 

Ásgrímur Kristinsson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ii



Efnisyfirlit 
Mynda og töfluskrá........................................................................................iv 

1. Inngangur.................................................................................. 1
1.1. Nýting fyrr og nú.................................................................................... 1
1.2. Lýsing á afréttum................................................................................... 5

1.2.1. Afréttir Skagfirðinga ....................................................................................5
1.2.2. Afréttir Vestur Húnavatnssýslu ..................................................................13
1.2.3. Afréttir Austur Húnavatnssýslu..................................................................16

1.3. Nýting afrétta til hrossabeitar............................................................... 17
1.3.1. Áhrif beitar á gróður..................................................................................17
1.3.2. Andlegur og líkamlegur þroski ..................................................................19
1.3.3. Friðun heimahaga......................................................................................23
1.3.4. Nýtingarréttur ............................................................................................25
1.3.5. Hefð............................................................................................................26

1.4. Spurningakannanir .............................................................................. 27
1.4.1. Almennt ......................................................................................................27
1.4.2. Orðalag spurninga.....................................................................................27
1.4.3. Gerð svarkosta ...........................................................................................28
1.4.4. Röð spurninga............................................................................................29

1.5. Markmið .............................................................................................. 29
2. Efni og aðferðir........................................................................ 30

2.1. Úrtak ................................................................................................... 30
2.2. Hönnun spurningalistans..................................................................... 30
2.3. Framkvæmd könnunarinnar ................................................................ 31
2.4. Úrvinnsla gagna .................................................................................. 32

3. Niðurstöður ............................................................................. 33
3.1. Almennar spurningar um þátttakendur ................................................ 34
3.2. Spurningar um hross og hrossaeign ................................................... 38
3.3. Spurningar um afréttarmál................................................................... 42

4. Umræður................................................................................. 53
4.1. Umræður um svör þátttakenda............................................................ 53

4.1.1. Almennar spurningar um þátttakendur......................................................53
4.1.2. Spurningar um hross og hrossaeign ..........................................................54
4.1.3. Spurningar um afréttar mál .......................................................................55

4.2. Almennar umræður ............................................................................. 58
4.2.1.  Áhrif beitar á gróður.................................................................................58
4.2.2. Andlegur og líkamlegur þroski ..................................................................59
4.2.3. Friðun heimahaga......................................................................................60
4.2.4. Nýtingarréttur ............................................................................................60
4.2.5. Hefð............................................................................................................61
4.2.6. Ferðaþjónusta ............................................................................................61

5. Samantekt............................................................................... 63
6. Þakkarorð ............................................................................... 64
7. Heimildaskrá ........................................................................... 65
8. Viðauki 1 ................................................................................. 70
9. Viðauki 2 ................................................................................. 76
 

 iii



 

Mynda og kortaskrá 

1. Mynd. Bls. 2.  Stóðhross að koma heim úr Kolbeinsdalnum. Ljósmynd úr Eiðfaxa.  

2. Mynd. Bls. 3. Hestar og menn í Laufskálarétt. Ljósmynd úr Eiðfaxa. 

3. Mynd. Bls. 4.  Fólksmergð í Laufskálarétt. Ljósmynd úr Eiðfaxa. 

4. Mynd. Bls. 7. Unadalsafréttur: Þróun í fjölda hrossa milli ára 

5. Mynd. Bls. 8. Kolbeinsdalsafréttur: Þróun í fjölda hrossa milli ára 

6. Mynd. Bls. 9. Silfrastaðaafréttur: Þróun í fjölda hrossa milli ára. 

7. Mynd. Bls. 11. Staðarafréttur: Þróun í fjölda hrossa milli ára. 

8. Mynd. Bls. 14. Víðidalstunguheiði: Þróun í fjölda hrossa milli ára. 

9. Mynd. Bls. 15. Afréttur Miðfirðinga: Þróun í fjölda hrossa milli ára. 

10. Mynd. Bls. 17. Afréttur Ás og Sveinsstaðahreppa 

11. Mynd. Bls. 34. Við hvaða atvinnugrein er þetta aðalstarf? 

12. Mynd. Bls. 34. Hver er helsta framleiðslugrein búsins? 

13. Mynd. Bls. 35. Hvernig er búsetu háttað? 

14. Mynd. Bls. 35. Kyn viðmælanda? 

15. Mynd. Bls. 36. Hversu gamall/gömul ertu? 

16. Mynd. Bls. 36. Hvaða menntun hefur þú? 

17. Mynd. Bls. 37. Hvar ólst þú upp? 

18. Mynd. Bls. 37. Annað? Eitthvað sérstakt sem þú vilt taka fram í lokin? 

19. Mynd. Bls. 38. Hefur þú hross að aðalatvinnu eða aukavinnu? 

20. Mynd. Bls. 38. Hvers vegna heldur þú hross? 

21. Mynd. Bls. 39. Hversu mörg fullorðin hross átt þú? 

22. Mynd. Bls. 39. Hversu margar stóðhryssur áttu? 

23. Mynd. Bls. 40. Hvers mörg folöld færð þú að jafnaði á ári? 

24. Mynd. Bls. 40. Hvar er beitiland fyrir hrossin að sumri? 

25. Mynd. Bls. 41. Hver er stærð beitilands fyrir hrossin að sumri í ha? 

26. Mynd. Bls.41. Hvar eru landnot fyrir hrossin að vetri? 

27. Mynd. Bls.42. Hefur þú nýtt þinn afrétt fyrir hross? 

28. Mynd. Bls. 42. Hvernig hefur nýtingunni verið háttað? 

29. Mynd. Bls. 43. Nýttir þú afréttinn á síðasta sumri? 

30. Mynd. Bls. 43. Hversu mörg fullorðin hross settir þú á afrétt síðastliðið sumar? 

31. Mynd. Bls. 44. Hvers mörg folöld settir þú á afrétt síðastliðið sumar? 

 iv



32. Mynd. Bls. 44. Hversu mörg tryppi 2-3 vetra settir þú á afrétt síðastliðið sumar? 

33. Mynd. Bls. 45. Endurspeglar samsetning hópsins á afrétti síðastliðið sumar, 

nýtinguna   síðustu árin?   

34. Mynd. Bls. 45. Hefur þú ótakmarkaðan aðgang að afréttinum? 

35. Mynd. Bls. 46. Er afréttarnýtingin nauðsynleg fyrir þig? 

36. Mynd. Bls. 46. Telur þú þig þurfa að nýta afréttinn meira? 

37. Mynd. Bls. 47. Af hverju setur þú þín hross á afrétt? 

38. Mynd. Bls. 47. Hvert atriðanna í spurningu (21) vegur þyngst að þínu mati? 

39. Mynd. Bls. 49. Að hvaða leyti er gott fyrir hross að ganga á afrétt? 

40. Mynd. Bls. 49. Telur þú það mikinn skaða fyrir íslensk hross og hrossarækt ef 

rekstur á afrétt leggst af? 

41. Mynd. Bls. 50. Hversu ánægð/ur ertu með afréttarmál í þinni sveit? 

42. Mynd. Bls. 50. Ef ánægður – af hverju? 

43. Mynd. Bls. 51. Ef óánægður – af hverju? 

44. Mynd. Bls. 52. Hvað telur þú að mætti bæta við nýtingu afréttarins með tilliti til  

hrossabeitar? 

 

 

1. Kort. Bls. 5. Afréttir Skagfirðinga  

2. Kort. Bls. 13. Afréttir Húnavatnssýslna 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 v



 

 vi



1. Inngangur 

1.1. Nýting fyrr og nú 

Í Lýsingu Íslands rekur Þorvaldur Thoroddsen (1935) sögu afrétta fyrr á öldum og 

segir svo í kaflanum beitarlönd og afréttir „nú eru þau haglendi kölluð afréttir, sem 

ekki eru í byggð, öll beitarsvæði utan heimalanda, bæði á heiðum og hálendi, og reka 

menn þangað sauðfé, og stundum stórgripi á sumrum“ (Þorvaldur Thoroddsen, 1935, 

bls.183).  Hinir stóru afréttir á aðalhálendinu voru notaðir af alþýðu manna í heilum 

héruðum og enginn tollur goldinn fyrir, framan af. Viss svæði voru af gömlum vana 

ætluð til uppreksturs fyrir sérstök sýslufélög, stærri eða minni héruð, eða fyrir 

einstaka hreppa (Þorvaldur Thoroddsen, 1935).  „Í fornöld virðist orðið afréttur ekki 

hafa haft eins yfirgripsmikla þýðingu eins og nú, það virðist oftast notað um 

beitarlönd í byggðafjöllum og á nálægum heiðum“ (Þorvaldur Thoroddsen, 1935, 

bls.183). Fyrir beit á afréttarsvæðum sem ábúendur ýmisra jarða höfðu kastað eign 

sinni á þegar á landnámstíð, urðu menn er frá leið að fá upprekstrarleyfi eiganda og 

gjalda tolla.  Þar sem einstakir menn áttu stór afréttarsvæði á heiðum, sem nægðu fyrir 

heilar sveitir eða héruð, munu snemma hafa komist á samningar, hlutaðeigandi 

bændur máttu nota afréttinn, en urðu að borga fastákveðinn toll fyrir og voru 

skyldugir að reka á þann afrétt og ekki á aðra (Þorvaldur Thoroddsen, 1935).  Með 

tímanum breytist þetta og bændur í sama héraði eða sveit fóru að nota hin sömu 

afréttarlönd, þau sem næst þeim voru. Breyting þessi var óhjákvæmileg vegna gangna 

og fjallskila. Eftir að þessi breyting hafði átt sér stað fóru sveitarfélögin að starfa 

saman og menn settu lögréttir á vissum stöðum og bændur þeir sem næst bjuggu 

afréttunum töldu fé í afrétt (Þorvaldur Thoroddsen, 1935). 

 

Eftir því sem árin liðu og tímarnir breyttust skýrðist heldur þýðing orðsins afréttur og 

segir Þorvaldur Thoroddsen (1935) svo í frásögn sinni um greiningu haga og afrétta 

að „afréttur er beitarland á heiðum eða fjöllum, eign eins eða fleiri hreppa eða eign 

heilla sýslufélaga eða héraða“ (bls. 190). Hreppsnefndir ákveða takmörk milli afrétta 

og heimalanda.  Þorvaldur Thoroddsen (1935) kemur einnig inn á fjallskil í bók sinni 

Lýsing Íslands og vitnar hann þar í stjórnartíðindi frá árinu (1892). 

  Á afrétt reka menn geldfé sitt og líka vanalega fráfærulömb, en sumsstaðar eru ær látnar 

ganga með dilkum í heimahögum.  Vanalega er ákveðið, að allt sauðfé skuli reka nema 

kvíaær, sem nytkaðar eru.  Graðneyti eldri en ársgömul eru menn víðast skyldir að reka 
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á fjöll.  Þá reka menn einnig stóðhross á heiðar og geldneyti, tamin hross má eigi reka á 

afrétti nema hreppsnefnd leyfi, og háar sektir eru sumsstaðar lagðar við, ef þangað eru 

reknar mannýgar nautkindur, slíkir nautgripir, eru oft settir í afskekkta gljúfradali eða 

víkur, þar sem aðrar skepnur ekki komast að, og eru þá garðar hlaðnir fyrir þau einstigi, 

er þangað liggja.  Stóðhross eru víða rekin á afrétt svo snemma á vorin sem fært þykir 

veðráttu vegna og færðar, og sumsstaðar er stranglega bannað að hafa tryppi eða ótamin 

hross í heimahögum að sumri til (Þorvaldur Thoroddsen, 1935, bls.197). 

 

Ólafur R. Dýrmundsson (2004) 

fjallar um stóðréttir í bókinni Íslenski 

Hesturinn og kemst hann svo að orði 

„fyrr á tímum voru stóðhross víða 

rekin á afrétt, líkt og fé, og því voru 

hrossaréttir á haustin á ýmsum 

stöðum á landinu. 

Réttarhaldið var með  ýmsum hætti. 

Sums staðar var stóðinu réttað á 

undan fénu, um leið og komið var með 

og þá gjarnan samhliða seinni fjárleitu

október.  Oft var reynt að skilja hros

áreyrum og bökkum, þannig að ekki þ

sundurdráttar“ (Ólafur R. Dýrmundsson

20. aldar var upprekstur stóðhrossa 

gróðurverndarástæðum, meðal annars 

vegna samkeppni við vaxandi sauðfjá

áratuginn urðu enn miklar breytinga

hrossaréttir (Ólafur R. Dýrmundsson, 20

 

„Á Suðurlandi var stóð síðast rekið í

(Ólafur R. Dýrmundsson, 2004, bls 

Oddstaðarétt í Lundareykjadal allt 

Ragnarsson munnleg heimild).  „Nú eru

en áður tíðkaðist, og beitartíminn hefur

eru nýttir fyrir stóðhross“ (Ólafur R. Dý

 

Mynd 1. Stóðhross  að koma heim úr Kolbeinsdalnum
safnið af fjalli, en annars staðar nokkru seinna 

m og réttum, þ.e. um mánaðarmót september-

sin í sundur eftir bæjum, gjarnan á sléttum 

yrfti að reka allt stóðið inn í almenningin til 

, 2004, bls.361). Þegar kom fram á seinnihluta 

víða aflagður, það var fyrst og fremst af 

á kalárunum á seinni hluta 7. áratugarins og 

rbeit, einkum á 8. áratugnum. Um miðjan 9. 

r, en þá lögðust af þekktar og stóðmargar 

04).   

 Hvítárnes í Biskupstungnaafrétti um 1990“ 

361). Á Vesturlandi voru stóðhross réttuð í 

til aldamótanna 2000 (Sigurður Odddur 

 eingöngu stóð í afréttum á Norðurlandi, færri 

 verið styttur í flestum þeim afréttum sem enn 

rmundsson, 2004, bls. 361).  Samkvæmt Ólafi 
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R. Dýrmundssyni (1994) eru þeir afréttir sem hross ganga á í dag ekki taldir vera 

gróðurfarslega viðkvæmir nema Eyvindarstaðarheiði en þar var sett á ítala sumarið 

1985.  Á undan förnum árum hefur dregið stórlega úr beitarálagi á viðkvæmustu 

svæðum landsins, einkum á hálendisafréttum, sbr. Hofsafrétt, bæði vegna afnáms 

hrossabeitar og mikillar fækkunar sauðfjár.  „Víða á afréttum sjást merki þess að 

ástand gróðurlenda hafi batnað eftir að hross hættu að ganga á þeim“ (Ólafur R. 

Dýrmundsson, 1983, bls.361).  Hross geta gengið nær landinu heldur en sauðféð  og 

hrossabeit og traðk getur valdið miklum skaða á viðkvæmu uppskerurýru landi, því er 

ekki talinn skynsamlegur kostur að nýta hálendisafrétti fyrir hross. Þetta er einn sá 

hlutur sem að Landgræðsla ríkisins hefur haft áhyggjur af.  Slíkt land er talið henta 

betur til hóflegrar sauðfjárbeitar (Rittenhouse, 1983). Til gamans má geta þess að 

reiknað er með því að yfir sumartímann þurfi fullorðið hross beit á við 6-7 lambær og 

hryssa með folaldi þurfi beit á við 10 lambær (Ólafur R. Dýrmundsson, 1983). 

 

Eins og komið er inn á hér að ofan hefur Ólafur R. Dýrmundsson (2004) skrifað um 

stóðréttir landsins en einnig hefur hann tekið saman þá staði á landinu þar sem 

stóðhrossum er enn réttað.  Haustið 2003 var stóði réttað í tíu réttum á Norðurlandi en 

þær eru:  Þverárrétt í Vesturhópi í Vestur-Húnavatnssýslu, Hlíðarrétt í Bólstaðarhlíð í 

Austur-Húnavatnssýslu, Skrapatungurétt við Þverfellsveg í Skagabyggð, 

Víðidalstungurétt í Víðidal í Vestur-Húnavatnssýslu, Laufskálarétt í Hjaltadal í 

Skagafirði, Staðarrétt í Skagafirði, Silfrastaðarétt í Blönduhlíð í Skagafirði, Skarðarétt 

í Gönguskörðum í Skagafirði, Melgerðismelarétt í Eyjafjarðarsveit og Þverárrétt í 

Eyjafjarðarsveit.  

 
Það er orðið til siðs á seinni árum að 

fjöldi fólks bætist í hóp bænda og 

búaliðs við að reka hross í réttirnar 

síðasta spöllin. Á sjálfan réttardaginn 

er yfirleitt stutt leið að sækja hrossin 

og smala þeim til réttar.  Í þeim 

réttum sem teljast umfangsmestar 

er yfirleitt búið að smala stóðinu úr 

fjöllunum, í hólf sem stutt er frá 

réttinni sjálfri viku til þrem vikum fyrir tilsettan réttardag.  Gísli B. Björnsson og 

Mynd 2. Hestar og menn í Laufskálarétt 
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Hjalti Jón Sveinsson (2004) lýsa réttarstemmingunni sem hér segir, „réttunum fylgir 

ákveðin spenna og dulúð.  Hrossabændur og þeirra fólk hittast og bera saman bækur 

sínar, virða fyrir sér ungviðið og skiptast á skoðunum um árangur uppeldis og 

ræktunar.  Fjöldi hestamanna hvaðanæva af landinu kemur í stóðréttir.  Sumir til að 

kaupa, aðrir bara til að skoða og taka þátt í þessari árlegu hausthátíð þar sem allir gera 

sér glaðan dag“ (bls. 360). 

 

 

Oftar en ekki er fleira fólk í 

stóðréttum heldur en hross.  Á 

seinni árum hefur stemmingin 

fyrir stóðréttum enn verið að 

aukast og þar af leiðandi eru 

heimamenn farnir að gera meira 

fyrir gestina. Síðustu ár hefur   

nánast verið dagskrá fyrir gestina 

frá  föstudagskvöldi og fram  

á sunnudag, sérstaklega á þeim 

svæðum þar sem stóðréttir eru fjölsót

réttarhelgina þeim mun meira verður

ferðaþjónustu.  Fólk er farið að bóka sig

öruggan næturstað yfir réttarhelgina.  Fe

nokkuð fyrir fram að þessa ákveðnu helg

vegna geta þeir aðilar sem vinna við ferð

yfir réttarhelgina.  Helgi sem þess

ferðaþjónustuaðila.  Ferðaþjónustufólkið 

og drykk heldur hafa ferðaþjónustuaðilar 

hestaáhugafólks erlendis frá, sem sér slíkt

til heimalands íslenska hestsins í því sky

Hjalti Jón Sveinsson, 2004).  Stóðréttir er

heldur en áður fyrr og keppast nú a

stóðréttarhelgina sem allra eftirminnilega

 

 

Mynd 3. Fólkmergð í Laufskálarétt
tastar. Eftir því sem aðsóknin eykst yfir 

 að gera hjá því fólki sem vinnur við 

 í gistingu ár fram í tímann til þess að hafa 

rðaþjónustuaðilar eru því farnir að vita það 

i verður mikið af fólki og nóg að gera.  Þess 

aþjónustu skipulagt hinar ýmsu uppákomur 

i er því orðin mikil leyftistöng fyrir 

er ekki aðeins að bjóða upp á gistingu, mat 

séð sér leik á borði og leitast við að höfða til 

 ævintýri sem réttirnar í hillingum og þyrpist 

ni að komast í réttir (Gísli B. Björnsson og 

u því orðnar enn stærri þáttur í tilveru okkar 

llir sem hlut eiga að máli við að gera 

sta í hugum fólksins.  
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1.2. Lýsing á afréttum 

Þorvaldi Thoroddsen (1935) vitnar í bréf um fjárrekstur á Víðidalstunguheiði (1501) í 

bók sinni Lýsing Íslands og þar segir „afréttir Skagfirðinga og Húnvetninga taka yfir 

mikil heiðasvæði, eru þar víða flóar og vötn, þó sumir hlutar séu grýttir, eins og 

Stórisandur og nokkuð að Arnarvatnsheiði.  Á þessu svæði er Eyvindarstaðaheiði 

austan Blöndu, þar eru ýmsar afréttartungur, Háutungur, Ásgeirstungur, 

Guðlaugstungur, Biskupstungur og Svörtutungur syðst.  Vestan við Blöndu er 

Kúluheiði, þá kemur Dalskvíslaland, Grímstunguheiði, Víðidalstunguheiði og 

Tvídægra“ (bls. 191-192). 

1.2.1. Afréttir Skagfirðinga  

Flókadalsafréttur gengur upp af Vestur- Fljótum. „Hann er varinn háum, sundur 

sniðnum hamrafjöllum, einkum að vestan.  Frá botni hans liggja aðrir smærri dalir 

lengra inn í hálendið“ (Hallgrímur Jónasson, 1946, bls. 94). Flókadalsafréttur er vel 

gróinn, dalir og fjallshlíðar.  Afrétturinn er nýttur fyrir sauðfé og heimilt er að reka 60 

fullorðin hross um miðjan júlí.  Hvað hrossin varðar er heimildin ekki fullnýtt (Bjarni 

P. Maronsson, 2003). Sigurður Steingrímsson fjallskilastjóri Flókadalsafréttar segir að 

á síðasta sumri (2004) hafi verið rekin á bilinu 45-50 hross á afréttinn.  Ítala var sett á 

í kringum 1970 en þá var afréttin talin vera ofbitin vegna fjölda sauðfjár.  Hrossum er 

smalað síðustu helgina í september (Sigurður Steingrímsson munnleg heimild).  

Flókadalsafréttur er um 3800 ha að stærð (Bjarni P. Maronsson, 2003). Hrossum er 

réttað í Reykjarétt.  

 

Hrollleifsdalsafréttur í Sléttuhlíð er vel gróinn, dalir og fjallshlíðar.  Afrétturinn er 

nýttur fyrir sauðfé og hross.  Frjáls upprekstrartími er bæði fyrir sauðfé og hross 

(Bjarni P. Maronsson, 2003). Samkvæmt Stefáni Gestssyni bónda á Arnarstöðum 

ganga um 60-70 hross á afréttinum en það hefur verið töluvert breytilegt eftir árum.  

Sum ár hefur fjöldi hrossa farið alveg niður í um 20 hross en allra síðustu ár hefur 

fjöldinn verið þetta 60 hross.  Á árunum 1980-1990 voru mjög fá eða engin hross 

rekin á Hrollleifsdalsafrétt.  Hrossum er smalað í október (Stefán Gestsson munnleg 

heimild). Bjarni Maronsson (2003) telur að afrétturinn þoli meira sauðfé en fjöldi 

hrossa telst vera hæfilegur á bilinu 60-80.  Hrollleifsdalsafréttur er um 3700 ha að 

stærð (Bjarni P. Maronsson, 2003). Hrossum er réttað í Skálárrétt.     
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Kort 1. Afréttur Skagfirðinga 

Kolbeinsdalur

Deildardalur

Unadalur

Hrollleifsdalur

Flókadalur
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Mynd 4. Hér sést hver þróunin hefur verið frá árinu 1991 til 1998 hvað 
varðar fjölda  hrossa er rekin hafa verið á afréttinn. Þegar flest hross voru 
rekin á afréttinn voru þau 227 og fæst voru hrossin 142. Þar sem vantar 
stöpla hafa gögn ekki fundist (Einar Einarsson fjallaskilastjóri 
Hofsósi,2005). 

 

Unadalsafréttur „hann stefnir nær í háaustur upp frá Hofsós, hér um bil jafnhliða 

Deildardal.  Í honum er meira undirlendi en hinum syðri, grösug mýrlendi að ánni, 

sem ofan til er við dalinn kennd, en kallast Hofsá neðar.  Unadalur er girtur allháum 

fjöllum“ (Hallgrímur Jónasson, 1946, bls. 90). Unadalsafréttur er mjög vel gróinn, 

dalir og fjallshlíðar.  Afrétturinn er nýttur fyrir sauðfé og 120 hross.  Hross eru rekin 

um mánaðarmót júní/júlí og þeim smalað heim síðast í september.  Eftir göngur er 

stundum sleppt um 70 hrossum þangað aftur og þau höfð þar í tvo mánuði.  

Afrétturinn þolir fjölgun upp á 150-200 hross.  Unadalsafréttur er um 6800 ha að 

stærð (Bjarni P. Maronsson, 2003).  Hrossum er réttað í Árhólarétt. 

 

Deildardalsafréttur „liggur upp frá Höfðaströnd til suðausturs.  Nokkru innan við 

byggð klofnar dalurinn í tvennt.  Heitir sá syðri og vestari Vesturdalur, en hinn nyrðri 

Austurdalur.  Fyrir botni hans er Deildardalsfjall.  Í dalnum er undirlendi fremur lítið, 

en grösugar hlíðar liggja að ánni báðum megin“ (Hallgrímur Jónassson, 1946, bls.84-

85). Deildardalsafréttur er vel gróinn, dalir og fjallshlíðar.  Afrétturinn er nýttur fyrir 

sauðfé og hross.  Heimilt er að reka 100 hross um 10. júlí en sú heimild hefur ekki 

verið fullnýtt síðustu árin. Árið 2003 var aðeins rekið 71 hross.  Hrossum er smalað 

síðustu helgina í september.  Afrétturinn þolir vel þessi 100 hross en telst hæpið að 

fara yfir þann fjölda.  Deildardalsafréttur er um 6300 ha að stærð (Bjarni P. 

Maronsson, 2003). Hrossum er réttað í Deildardalsrétt. 
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Mynd 5. Hér sést hver þróunin hefur verið í gegnum árin hvað varðar fjölda  
hrossa er rekin hafa verið á afréttinn.   Þegar flest hross voru rekin á afréttinn  
voru þau 663 og fæst voru hrossin 314. Þar sem vantar stöpla hafa gögn ekki 
fundist (Steinþór Tryggvason fjallskilastjóri Kýrholti, 2005). 

 
Kolbeinsdalsafréttur. Hallgrímur Jónasson (1946) lýsir dalnum á eftirfarandi hátt, 

„Hann gengur samhliða Hjaltadal nokkra leið í fyrstu og skilur þá Ástungan ein eða 

Ásinn og síðan fjallið Elliði“ (Hallgrímur Jónasson, 1946, bls. 75). „Norðan 

Kolbeinsdals er 900-1000 m há, samfelld fjalllengja, Kolbeinsdalshnjúkar.  Ganga 

skálar víða inn í eggjar fjallsins og brúnir, en á milli hefjast upp hnúkaburstir býsna 

ferlegar og hömrum girtar“ (Hallgrímur Jónasson, 1946, bls. 75). Þá er inn kemur 

lengra í dalinn, myndast úr skálum þessum daladrög en neðan til er Kolbeinsdalur nær 

undirlendislaus (Hallgrímur Jónasson, 1947).  Bjarni P. Maronsson (2003) segir 

Kolbeinsdalsafrétt vel gróinn, dali og fjallshlíðar.  Afrétturinn er nýttur fyrir sauðfé og 

um 400 fullorðin hross.  Ítala er í afréttinn en hún var sett á árið 1977. Beitarstýring er 

innan afréttarins varðandi hrossabeit (Bjarni P. Maronsson, 2003). Tryppi eru rekin á 

afgirt land (Skriðuland) seinni partinn í júní og eru þar þangað til fullorðnu hrossin 

koma í afréttinn um 20 júlí.  Þá er öllum hópnum sleppt saman og þau geta farið um 

afréttinn að vild fyrir utan afgirt svæði.  Viku fyrir stóðréttir er hrossunum smalað og 

sett í afgirt hólf neðarlega í Kolbeinsdalnum (Steinþór Tryggvason munnleg heimild). 

Hrossum er smalað síðustu helgina í september.  Bjarni P. Maronsson (2003) telur að 

afrétturinn þoli þessi 400 hross en ekki telst ráðlegt að fjölga þeim. 

Kolbeinsdalsafréttur er um 15.300 ha að stærð (Bjarni P. Maronsson, 2003). Hrossum 

er réttað í Laufskálarétt.  
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Mynd 6. Hér sést hver þróunin hefur verið í gengum árin hvað varðar 
fjölda  hrossa er rekin hafa verið á afréttinn.  Þegar flest hross voru rekin 
á afréttinn voru þau 325 og fæst voru hrossin 98(Þórarinn Magnússon 
fjallaskilastjóri Frostastöðum, 2005). 

 

Silfrastaðaafréttur liggur inn af Norðurárdal í Blönduhlíð.  Meginhluti hans er sex 

dalir, flestir allstórir.  Greinast dalirnir frá Norðurárdalnum á ýmsa vegu, en eru þó 

sumir nokkurn veginn í beinu framhaldi af honum (Bragi Sigurjónsson, 1986).  

Samkvæmt Bjarna P. Maronssyni (2003) er afrétturinn víðast hvar vel gróinn, dalir og 

fjallshlíðar en sumsstaðar sér á landi vegna umferðar hrossa.  Heimilt er að reka 120 

hross upp úr miðjum júlí en hrossum sem ganga á afréttinum fer fækkandi (Bjarni P. 

Maronsson, 2003). Inn í Silfrastaðaafrétt kemur Öxnadalsheiði en hún var girt af árið 

1997 bæði af öryggisástæðum svo hross slippu ekki inn á þjóðveg nr 1 og einnig til að 

friða landið fyrir hrossabeit. Innan þessara girðingar eru einnig svæðin Kinnar og 

Krókárdalur. Á Öxnadalsheiði er lítið um heppilegt beitiland fyrir hross (Sveinn 

Runólfsson). Hrossum er smalað um miðjan september af Silfrastaðaafrétti.  Bjarni 

Maronsson (2003) telur að hrossafjöldi mætti fara upp í 150 hross á afréttinum ef 

nauðsyn krefði en ekki yfir þann fjölda.  Silfrastaðaafréttur er 18.600 ha að stærð og 

liggur hann töluvert hærri í landi en þeir afréttir sem áður hafa verið nefndir (Bjarni P. 

Maronsson, 2003) Hrossum er réttað í Silfrastaðarétt. 

 

Nýjabæjarafréttur er í Austurdal í Skagafirði.  Í lýsingu Braga Sigurjónssonar (1986) 

segir „um það bil sem Austurdalur hefst fellur Geldingsá, sem kemur úr suðaustri, í 

Jökulsá eystri.  Kallast Nýjarbæjarafrétt norðan hennar en Fjöllin sunnan“ (Bragi 

Sigurjónsson, 1986, bls. 129).  Á Nýjabæjarafrétti er víða góður gróður í hlíðum og 
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niður í dölum en auðnir á hálendinu sem teljast vera 89% af afréttinum (Ólafur 

Arnalds o.fl., 1997). Birki og víðir er á sumum svæðum mjög gróskumikill þrátt fyrir 

mikla hæð yfir sjó (> 380 m.y.s.) (Bjarni P. Maronsson, 2003). Árni Bjarnason (2005) 

segir að í allmörg ár (15-20 ár) hafi Nýjabæjarafréttur nánast verið fjárlaus, aðeins 15-

20 kindur hafa komið þaðan að hausti.  Þegar flest var á afréttinum gengu þarna um 

2000 fjár og 150 hross. Hross voru lengi vel um 150-160 en munu nú vera komin 

niður í 70-80 (Árni Bjarnason munnleg heimild). Hross ganga á afréttinum frá því í 

júlí og fram í október. „Afrétturinn þolir fleira fé og hross en mikil hrossabeit er þó 

ekki ráðleg á þessum slóðum“ (Bjarni P. Maronsson, 2003). Árni Bjarnason (2005) 

segir að, landið sé í dag nánast „vafið í grasi og sér varla að nokkur skepna hafi borið 

þar kjaft í gras, er áður var fullnýtt“ (Árni Bjarnason munnleg heimild).  Þetta er 

mikið valllendissvæði og sumargott mót sól.  Nýjabæjarafréttur er um 52.000 ha 

stærð. 

 

Hofsafréttur er svæðið á milli Jökulsánna hinnar austari og vestari í Skagafirði, norðan 

frá byggð og suður að Hofsjökli.  „Vesturdalur og í framhaldi af honum Bleikálukvísl 

deila Hofsafrétt í tvennt, í daglegu tali nefnt Austurpartur og Vesturpartur“ (Bragi 

Sigurjónsson, 1986, bls. 88). Stærstur hluti afréttarins liggur hátt yfir sjó (700 m hæð) 

og telst vera um 79% auðnir og fjalllendi og aðeins 6% telst vel gróið land (Ólafur 

Arnalds og o.fl. 1997). „Nyrst í afréttinum eru nokkuð vel gróin heiðarlönd en síðan 

taka við  auðnir með einstökum gróðurverum“ (Ólafur Arnalds  o.fl., 1997). Á 

afréttinum eru Orravatnsrústir, sífrerasvæði, merk og sérstæð gróðurvin sem er meðal 

merkustu gróðurminja landsins. Orravatnsrústir eru á  Náttúruminjaskrá (Ólafur 

Arnalds o.fl.,1997).  Hross voru áður rekin á afréttinn en mælst hefur verið til að ekki 

verði rekin hross á afréttinn þar sem landið er ekki talið heppilegt til hrossabeitar 

(Sveinn Runólfsson,1999)  Á Hofsafrétt er mikið um hálendisgróður sem  hentar betur 

fyrir sauðfjárbeit heldur en hrossabeit.  Hofsafréttur er um 62.500 ha að stærð (Bjarni 

P. Maronsson, 2003). Hrossum þeim  er gengu á Hofsafrétt var ekki réttað sérstaklega 

en sauðfé er réttað í Hlíðarrétt.   
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Eyvindarstaðaheiði kallast einu nafni öræfin framan byggðar milli Vestari-Jökulsár í 

Skagafirði að austan og Blöndu í Húnaþingi að vestan (Bragi Sigurjónsson, 1986).   

Þeir sem eiga upprekstrarrétt á Eyvindarstaðarheiði eru hinir fyrrum hreppar, 

Bólstaðahlíðarhreppur í Húnaþingi, Lýtingsstaðahreppur vestan Vestari Jökulsár í 

Skagafirði og fremri hluti Seyluhrepps í Skagafirði (Bragi Sigurjónsson, 1986). 

Samkvæmt Bjarna Maronssyni (2003) er gróðurfar mjög misjafnt á 

Eyvindarstaðaheiði, heiðagróður, uppgræðslusvæði, rústir, mela og auðnir.  Gróður á 

heiðinni er mjög svo háður árferði þar sem heiðin liggur hátt yfir landi (>400 m.y.s.). 

Hross eru rekin á heiðina í lok júlí og eru það 160 hross sem koma frá Skagfirðingum 

og ganga hrossin á svokölluðum Guðlaugstungum innarlega í afréttinum.  Á heiðinni 

er ítala fyrir 160 hross eða 6003 ærgildi.  Ítalan var sett á fyrir um 20 árum síðan 

(Sigfús Pétursson munnleg heimild). Áhugi fyrir því að reka á heiðina virðist fara 

minnkandi. Hrossum er smalað um mánaðarmótin ágúst/september.  

Eyvindarstaðarheiði er um 80.000 ha að stærð. Hafin er uppgræðsla á heiðinni og 

líklegt þykir að hætt verði að beita hrossum á heiðina innan fárra ára (Bjarni P. 

Maronsson, 2003). Hrossum er réttað í Stafs- og Mælifellsrétt. 
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Mynd 7.  Hér sést hver þróunin hefur verið í gegnum árin hvað varðar 
fjölda  hrossa er rekin hafa verið á afréttinn. Þegar flest hross voru rekin 
á afréttinn voru þau 690 og fæst voru hrossin 346. Þar sem vantar stöpla 
hafa gögn ekki fundist (Skjalasafn Skagfirðinga, fundargerðarbók, 2005).  

 

Staðarafréttur. Bragi Sigurjónsson (1986) skrifar svo „fjallgarður sá er gengur frá 

suðri til norðurs að vestanverðru fyrir miðju Skagafjarðarhéraði, er í daglegu tali 

nefndur einu nafni Staðarfjöll, þótt hann greinist í sundur með mörgum sérnöfnum.  
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Fjallgarðurinn takmarkast að sunnan af Reykjaskarði, að vestan af Valbrandsdal, er 

gengur til norðurs vestast úr Reykjaskarði, þar norður af er Víðidalur.  Eru dalir þessir 

sýslumörk Skagafjarðar- og Húnavatnssýslna“ (Bragi Sigurjónsson, 1986, bls. 37). Á 

afréttinum er víða góður gróður, einkum niðri í dölum.  Er hærra dregur í afréttinn 

tekur við mólendi, heiðargróður, fjallshlíðar og hálendi.  Heimilt er að reka 700 hross 

á afréttinn en sú heimild hefur ekki verið fullnýtt allra síðustu ár. Áhugi virðist fara 

minnkandi fyrir upprekstri hrossa (Bjarni P. Maronsson, 2003).  Hross eru rekin á 

afréttinn í kringum 20 júlí og smalað heim þriðju vikuna í september.  Þeir sem eiga 

upprekstrarrétt í Staðarafrétt eru fimm „hreppar“ Rípurhreppur, Seyluhreppur, 

Staðarhreppur, Sauðárkrókur og Skarðshreppur sem eftir sameiningu kallast nú einu 

nafni Skagafjörður.  Staðarafréttur er um 13.300 ha að stærð.  Hrossum er réttað í 

Reynistaðarrétt og Skarðarétt.  
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Kort 2. Afréttur Húnavatnssýslna 

Laxárdalur

 13



1.2.2. Afréttir Vestur Húnavatnssýslu 
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Mynd 8.  Hér sést hver þróunin hefur verið frá árinu 1987 hvað varðar  
fjölda hrossa er rekin hafa verið á afréttinn. Þegar flest hross voru rekin á 
afréttinn voru þau 656 og fæst voru hrossin 378.  Þar sem vantar stöpla 
hafa gögn ekki fundist (Sigtryggur Sigurvaldason Litlu- Ásgeirsá, 2005). 

 

Víðidalstunguheiði. Heiðin Skiptist í Austurheiði og Tungurnar. Víðidalsáin skiptir 

svæðinu en hrossin geta farið á milli að vild.  Hólf milli girðinga heita Lambhagi á 

Austurheiði en á Tungunum heitir það Stóru Hlíðarland og Króksland. Lönd þessi eru 

notuð til þess að geyma hrossin í um það bil 3 vikur eftir að þau eru tekin af 

afréttinum. Upprekstur á Víðidalstunguheiði er alltaf í samráði við 

gróðurverndarnefnd eða ráðunaut á hverju vori og miðast uppreksturinn jafnan við 

árferði hverju sinni (Sigtryggur Sigurvaldason munnleg heimild).  Samkvæmt Bjarna 

P. Maronssyni (2003) er svæðið milli girðinga vel gróið graslendi.  „Vesturhluti 

afréttarinns er víðast vel gróinn og beitarálag hóflegt.  Austan til er land hærra, 

þurrara og gróðursnauðara.  Víða einkenna mosi og lyng gróðurfarið á þessu svæði og 

víðir virðist vera í sókn“ (Bjarni P. Maronsson, 2003).  Uppblástur eða annað 

jarðvegsrof er ekki sjáanlegt á svæðinu þó má sjá gamla vatnsgrafninga sem virðast 

vera að gróa upp.  Syðsti hluti heiðarinnar sem nefnist Stórisandur er mjög 

gróðurlítill.  Þar eru sendnir melar og rofabarðssvæði en rofabörðin virðast vera að 

gróa upp.  Þegar Víðidalstunguheiði er skoðuð í heild má segja að nýting landsins sé 

hófleg og meðferð þess sem afréttarlands er góð. Á heiðinni ganga 450-500 hross 

(Bjarni P. Maronsson, 2003). Hrossum er smalað fyrstu helgina í október og er þeim 

réttað í Víðidalstungurétt. 
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Mynd 9.  Hér sést hver þróunin hefur verið frá árinu 1997 hvað varðar 
fjölda hrossa er rekin hafa verið á afréttinn. Þegar flest hross voru rekin á 
afréttinn voru þau 255 og fæst voru hrossin 174.  Þar sem vantar stöpla 
hafa gögn ekki fundist (Rafn Benediktsson Staðarbakka, 2005). 

 

Afréttir Miðfirðinga eru Arnarvatnsheiði og Tvídægra og skiptast þær í Aðalbólsheiði, 

Núpsheiði og Húksheiði, en ekkert er girt í sundur (Rafn Benediktsson munnleg 

heimild). Liggja þessir afréttir, þá sérstaklega Tvídægra og Arnarvantsheiði frekar hátt 

yfir sjávarmáli. Arnarvatnshæðir umhverfis Arnarvatn eru þar sem hæst ber í landinu, 

tæpir (600 m.y.s.) en annarsstaðar er Tvídægra (400-500 m.y.s.) (Bragi Sigurjónsson, 

1985). Hross eru rekin á afréttinn á tímabilinu 12-30 júlí og tekin aftur af afréttinum í 

kringum 1-6. september.  Fram til um 1972 voru göngur mun seinna og fyrr rekið á 

heiði heldur en gert er í dag. Upprekstri og göngum var seinkað til þess að hlífa 

landinu enda er allt orðið löðrandi í grasi á heiðinni í dag. Sauðfé og hrossum fer 

fækkandi sem ganga á heiðinni (Rafn Benediktsson munnleg heimild). 

 

Afréttur Hrútfirðinga. Svæðið takmarkast „að vestan af Snjófjöllum og Tröllakirkju, 

og eru þar aðeins 25 km milli byggða í Norðurárdal í Mýrasýslu og Hrútafjarðar“ 

(Bragi Sigurjónsson, 1985, bls. 137).  Leitir eru því mjög sutttar á þessum slóðum, 

einkum Hrútafjarðarmegin. Hrútfirðingar austan fjarðarins leita jafnan flóa- og 

vatnaklasann vestur af Tvídægru, er þeir nefna Lón.  Er það svæði á leitamörkum 

Hrútfirðinga og Miðfirðinga (Bragi Sigurjónsson, 1985).  Sauðfé er í miklum 

meirihluta á afrétti Hrútfirðinga en einnig ganga þar um það bil10-20 hross. Afréttur 

Hrútfirðinga er best gróni afréttur landsins (Ólafur Arnalds o.fl. 1997). 
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1.2.3. Afréttir Austur Húnavatnssýslu 

Auðkúluheiði. Landamerki  Auðkúluheiðar  eru samkvæmt fornum skjölum sem hér 

segir, „Að austan frá Vallgili sunnan við Þramarland ræður Blanda og Blöndukvísl 

merkjum til upptaka sinna vestan í Höfsjökli, svo suður með Hofsjökli til upptaka 

Jökulfalls, sem er allstórt vatnsfall, er kemur úr Hofsjökli norðan Kerlingarfjalla.  

Ræður svo Jökulfall merkjum þar til það fellur í Hvítá.  Að sunnan ræður svo Hvítá 

og Hvítárvatn merkjum til Langjökuls“ (Bragi Sigurjónsson, 1985, bls. 269).  

Samkvæmt Jóni Gíslasyni (2005) hafa hross ekki verið sett á sjálfa Auðkúluheiðina 

síðan uppgræðsla vegna Blönduvirkjunar hófst í kringum 1983.  Þá var girt hólf 2500 

ha á stað sem  áður tilheyrði nyrsta og vestasta hluta afréttarlands Auðkúluheiðar sem 

er að meginu til hið forna Marðarnúpsland og fremsti hluti Hrafnabjargarlands en 

Upprekstrarfélag Auðkúluheiðar keypti hvorutveggja  á sínum tíma og lagði undir 

afréttina.  Landið er talið bera um 200 fullorðin hross í tvo mánuði og hefur það að 

meðaltali verið nýtt fyrir þann fjölda síðan 1983.  Hrossin eru rekin á landið um 20. 

júlí og síðan tekin þaðan um 20. september.  Með þessu beitarálagi virðist land haldast 

nokkuð í jafnvægi gróðurfarslega séð til lengri tíma litið, þó svo að einhverjar sveiflur 

sjáist milli einstakra ára eftir árferði (Jón Gíslason munnleg heimild). 

 

Laxárdalur. Dalurinn liggur meðfram sýslutakmörkum Húnavatnssýslu og 

Skagafjarðarsýslu, utan frá Skaga fram að Tröllabotnum, sem er upprekstrarland 

Engihlíðarhrepps (Bragi Sigurjónsson, 1985).  Rósberg G. Snædal lýsir Laxárdalnum 

á þessa leið eins og hann blasti við honum í kringum 1940 „Víðáttumiklir, sléttlendir 

blástararflóar eru mest áberandi í lágdalnum.  Upp úr þeim standa á víð og dreif holt 

og hólabörð, sum blásin og ber um kollinn, en fleiri hrísi eða lyngi vaxin með gráa 

mosamóa í kring.  Fjöllin að austanverðu eru brött og há og gróðurlítil hið efra, en upp 

fyrir miðjar hlíðar teygja sig valllendislautir og elftingarbreiður“ (Rósberg G. Snædal, 

1959). 
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Mynd 10.  Hér sést hver þróunin hefur verið í gengum árin hvað varðar 
fjölda hrossa er rekin hafa verið á afréttinn.  Þegar flest hross voru rekin 
á afréttinn voru þau 700 og fæst voru hrossin 251 (Björn Magnússon 
Hólabaki, 2005). 

 
Afréttur Ás – og Sveinsstaðahreppa. Í lýsingu Braga Sigurjónssonar (1985) segir, 

„Suður af Vatnsdal eru góð og víðlend afréttarlönd, sem Ás- og Sveinsstaðahreppur 

eiga sameiginlega upprekstur á.  Þessi sameiginlegu réttindi kallast Upprekstrarfélag 

Grímstunguheiðar“ (Bragi Sigurjónsson, 1985, bls. 217). Svæði þau er Ás og 

Sveinsstaðahreppar eiga upprekstur á, eru Grímstunguheiði, Haukagilsheiði, 

Víðdalsfjall og Sauðadalur (Björn Magnússon munnleg heimild). „Auk hins 

sameiginlega afréttarlands fylgja stór heimalönd, er ná til hálsa og heiða,  á ýmsum 

jörðum fremst í Vatnsdal. Grímstunguheiði og önnur afréttarlönd suður af Vatnsdal 

eru innan þess leitarkerfis, sem stærst er á Íslandi. Að austan er Auðkúluheiði, sem 

hafði samleit með Biskupstungnamönnum, þar til fjárpestargirðing var sett á Kili. 

Vestanvert er Víðidalstunguheiði, og að sunnan leitarsvæði Borgfirðinga“ (Bragi 

Sigurjónsson, 1985, bls. 217) 

1.3. Nýting afrétta til hrossabeitar 

1.3.1. Áhrif beitar á gróður  

Rannsóknir og reynsla okkar sýna hvernig beit breytir gróðurfari (Hörður Kristinsson, 

1979; Ingólfur Davíðsson, 1981; Ingibjörg Svala Jónsdóttir, 1984; Elín 

Gunnlaugsdóttir, 1985). Þegar beit hefst á nýjan leik á landi sem hefur verið friðað um 

nokkurt skeið, hopar kjarr og blómgróður fyrir graslendi. Við friðun leitast gróðurinn 

við að hverfa aftur til fyrra horfs en það gerist þó mishratt og fer eftir loftslagi og 

ástandi gróðurs og jarðvegs (Anna Guðrún Þórhallsdóttir, 2003). Þó að gróður sé 
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friðaður fyrir beit tryggir það ekki alltaf gróðursæld (Hörður Kristinsson, 1979; 

Ingólfur Davíðsson, 1981; Ingibjörg Svala Jónsdóttir, 1984; Elín Gunnlaugsdóttir, 

1985).  Hætta er á því að gróðurlendi sem friðuð hafa verið til lengri tíma séu 

viðkvæm og hafi frekar lítið beitarþol (Ingvi Þorsteinsson, 1986; Ingvi Þorsteinsson 

og o.fl. 1983).  Reynsla liðinna ára, m.a. af ítölugerð bendir til þess að beitarþol 

afrétta hafi verið ofmetið hér áður fyrr, sérstaklega hvað varðar gróðursnauðari afrétti 

(Sveinn Runólfsson, 1988). Á árum áður var veðurfar kaldara heldur en það er í dag 

sem gerði það að verkum að gróður uppskar ekki nálægt því eins mikið og hann gerir í 

dag.  Með hærra hitastigi verður bæði meiri uppskera og meira beitarþol (Anna 

Guðrún Þórhallsdóttir, 2003).  

 

Ólafur Guðmundsson (1994) telur að atferli hrossa skipti miklu máli varðandi beit 

hrossa, því atferlið hefur áhrif á hversu mikið hrossin bíta, ekki síður en magn og gæði 

þess gróðurs sem þau hafa aðgang að.  Í mörgum tilvikum nota hross 50-70% af tíma 

sínum til beitar og 20-30% til að hvílast (Guðni K. Ágústsson, 1995; og Jóhann B 

Magnússon, 1993).  Þann tíma sem eftir er nýta þau síðan til hreyfinga og til að 

fylgjast með umhverfinu, en þetta er mjög breytilegt eftir dögum, beitartíma o.fl 

(Sigþrúður Jónsdóttir, 1989). „Beitartími hrossa eykst eftir því sem líður á sumarið og 

fram á haust“ (Anna Guðrún o.fl, 2001).  Talið er að það sé fremur trénisinnihald 

heldur en magn þess gróðurs sem hrossin hafa aðgang að sem stjórni lengd máltíða 

innan hvers beitartíma (Sigþrúður Jónsdóttir, 1989). „Plöntuval hrossa er frábrugðið 

því sem er hjá flestu búfé“ (Sigþrúður Jónsdóttir 1989). „Þau bíta mjög fjölbreyttan 

gróður, en sækjast frekar eftir þurrlendis en votlendisgróðri og frekar eftir ábornu 

landi en óábornu“ (Ólafur Guðmundsson, 1994). Hross vilja því frekar grös en annan 

gróður og miðað við niðurstöður Önnu Guðrúnar o.fl. (2001) virðast hrossin taka 

þáttbundna eiginleika gróðurs, gæði og fjölbreytileika fram yfir magnbundna 

eiginleika.  „Plöntuvalið er þó breytilegt eftir beitartíma og þegar líður á sumarið og 

fer að hausta sækja þau minna í votlendi en áður“ (Jóhann B. Magnússon, 1993).  

Einnig hefur framboð beitarplantna mikil áhrif á valið, því það breytist og minnkar 

við aukna beit og lengri beitartíma (Sigþrúður Jónsdóttir, 1989).   

 

Í rannsókn Sigþrúðar Jónsdóttur (1989) kemur enn fremur fram að hross virðast 

sækjast eftir vissri tilbreytingu í fæðuna, því þau bitu sjaldan lengi á sama 

gróðurlendi.  

 18



 

Eitt af því sem hafa ber í huga við beit hrossa á afréttum er hversu hátt yfir sjó 

afrétturinn liggur því eftir sem hæð yfir sjó hækkar dregur verulega úr uppskeru grasa 

og stara og rof í landinu eykst.  Samkvæmt þessu er beit fyrir hross mjög rýr er kemur 

hátt upp í hlíðar og yfir sjó.  Borgþór Magnússon o.fl. (1999) taka fram í rannsókn 

sinni um eftirlit í hrossahögum að land yfir (300 m.y.s.) er mun viðkvæmara fyrir 

nýtingu en land á láglendi og þar eru áhrif árferðis meiri.  Skemmdir á landi í um (300 

m.y.s.) verða einnig á mun styttri tíma sé nýtingin ekki innnan skynsamlegra marka 

og auk þess sem slíkt land er afar lengi að jafna sig verði á því skemmdir.  Afar brýnt 

er að skipuleggja beit vel á svæðum sem þessum, þar með töldum afréttum. 

1.3.2. Andlegur og líkamlegur þroski   

Eins og áður hefur komið fram hafa bændur í sumum héruðum landsins haft allt frá 

fornu fari frjálsan aðgang að afréttarlöndum fyrir sauðfé og hross í fjöllum og á 

heiðum.  „Heimalönd eru misstór og misgóð til hagabeitar sumar og haust og því 

hefur verið um verulega búbót að ræða hjá mörgum“ (Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón 

Sveinsson, 2004).  Sakir uppblásturs og landeyðingar hefur upprekstur hrossa þó víða 

verið bannaður og annars staðar takmarkaður. Bændur hafa skilning á því að varðveita 

beri landið og forðast of mikið beitarálag. Hefur þeim engu að síður þótt erfitt að 

þurfa að hlíta banni við upprekstri hrossa. Eftir að reiðhestaræktun jókst hafa margir 

hrossabændur norðanlands lagt kapp á að fá að reka á fjall takmarkaðan fjölda hrossa, 

einkum góðar folaldshryssur og ungviði. Telja þeir fjallafrelsið nauðsynlegt til þess að 

tryggja gæði stofnsins og varðveita eðli hestsins (Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón 

Sveinsson, 2004). 

 

Upp úr 1980 var ákveðið að bannað skyldi að reka hross á þá afrétti þar sem gróður 

var að blása upp og eyðast en við það vildu ekki allir una.  Á ársþingum 

Landssambands hestamannafélaga árin 1983 og 1984 voru samþykktar tillögur um að 

yfirvöld hyrfu frá algjöru banni á upprekstri hrossa og hann yrði leyfður með 

takmörkunum (ítölu). Í tillögunum fólst sú skoðun að bannið gæti haft „skaðleg áhrif 

á uppeldi ungviðis“ og að sérkenni íslenska hestsins meðal annars „vöðvabygging, 

fjölhæfni í hreyfingum, fótvissa og lífsgleði“, byggðust á því að „hrossin alist upp við 

frjálsræði, mikla hreyfingu og á misjöfnu landi“.  Þá segir jafnframt að „það yrði 

óbætanlegt tjón ef hesturinn tapaði þeim eiginleikum sem að framan getur (Jón 
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Sigurðsson, 1985).  Jón Sigurðsson bóndi í Skollagróf í Hrunamannahreppi segist 

jafnframt vera hræddur um það ef hross hætti að ganga á afrétt komi fljótlega í ljós 

minnkandi hreyfigeta unghrossa ef þau stigu aldrei á stein og væru afkróuð í haga sem 

ef til vill byði upp á nægjanlegt gras en takmarkaða hreyfingu. (Jón Sigurðsson, 

1985). Athuganir hafa sýnt að undra fljótt breytist vefjabygging hrossa lifi þau hóglífi 

við litla hreyfingu. (Rivero o.fl.,1995). 

 

Í bókinni Íslenski Hesturinn eftir Gísla B. Björnsson og Hjalta Jón Sveinsson (2004) 

kemur fram að aðeins sáralítill hluti unghrossa á Íslandi er rekinn á afrétt og síðan 

smalað til réttar.  Margir hafa haldið því fram að upprekstur væri forsenda þess að 

íslenski hesturinn héldi eðli sínu og trygging fyrir bestu hugsanlegu 

uppeldisskilyrðum.  Allir geta verið sammála um að heppilegt sé að allt ungviði eigi 

kost á slíku. Jafnframt kemur fram hjá þeim félögum Gísla B. Björnssyni og Hjalta 

Jóni Sveinssyni (2004) að annálaðir hestamenn og hrossaræktendur bæði fyrr og síðar 

hafa ævinlega lagt áherslu á það hversu mikilvægt það sé íslenska hestinum að eiga 

þess kost að alast upp í stóðinu í frelsi fjallanna og úthagans, þar sem er að finna 

jafnvel tugi eða hundruð gripa. Slíkar aðstæður séu nátengdar eðli íslenska 

hestakynsins og þannig hafi hesturinn alist upp frá alda öðli.   

 

Þorvaldur Thoroddsen (1922) fjallar um íslenska hestinn í bóki sinni Lýsing Íslands 

og hefur eftir Braun (1902): 

Íslenskir hestar eru þolnir og fótvissir á hrjóstrugu landslagi og fjöllóttu, þeir komast 

betur áfram um klungur og bratta vegu, en nokkrir útlendir hestar.  Það er sagt að þeir 

hestar, sem uppaldir eru í grýttum héruðum, hafi sterkari fætur og harðari hófa en 

hinir, sem eiga heima í mýrlendum sveitum (Bruun, 1902, bls. 29) en þeir eru aftur á 

móti mjög fimir að stikla um flóa og votlendi (Þorvaldur Thoroddsen, 1922, bls. 

25). 

 

Árni Þórðarson segir ennfemur: 

Hesturinn er hluti af landinu.  Landfræðileg lega þess og gerð ásamt lífsskilyrðum 

þjóðarinnar hefur mótað og verndað hæfni hans og snilli í ellefu hundruð ár.  

Hestamönnum er skylt að viðhalda dáðum og eftirsóttum kostum íslenska hestsins.  

Beina á athyglinni að íslenskri reynslu og ákjósanlegum skilyrðum, sem fjölbreytni 

og víðlendi óbyggðanna bjóða (Árni Þórðarson 1979, bls. 30).   
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Sveinn Guðmundsson á Sauðárkróki, nafntogaður hrossaræktandi, er ekki í vafa um 

mikilvægi þess að geta rekið hross á afrétt:  

Ungviðið þarf frjálsræði og víðáttu til að geta alist upp, og afréttin styrkir 

vöðvabyggingu og annað, það er engin spurning. Léttleikinn verður líka meiri. Þá 

vaknar sú spurning um, hvers vegna skagfirska hestinum hafi vegnað svona vel á 

undanförnum áratugum.  Ég er ekki viss um, að það sé vegna meiri og betri ræktunar 

endilega, heldur vegna þess að hrossin hér alast í mörgum tilvikum upp á afrétti 

(Sveinn Guðmundsson, 1994, bls.18).  

 

Björn Runólfsson, hrossabóndi á Hofstöðum í Viðvíkursveit, tekur í sama streng:  

Hér er fjalllendi en ég tel það nauðsynlegt að hross gangi á fjall.  Þau mótast af 

umhverfinu og það er æskilegra að þau gangi ekki einungis á sléttu graslendi.  Þess 

vegna finnst mér forkastanlegt að það skuli vera búið að útrýma þeim af heiðum þessa 

lands, þar sem þau hafa gengið í þúsund ár.  Það er geysilega þýðingarmikið að þau 

njóti þess frelsis sem heiðalöndin hafa upp á að bjóða (Björn Runólfsson 1993, bls. 

48).  

 

Einar Höskuldsson, bóndi og hestamaður á Mosfelli í Austur-Húnavatnssýslu, hefur 

einnig ákveðnar skoðanir á því hver bestu uppeldisskilyrðin eru fyrir ung hross:  

Fjalllendis og frjálsræðishross eru kjarkmeiri, áræðnari, harðari af sér, fimari, þolnari, 

fjölhæfari, greindari og miklu svipfalllegri.  Ég er ekki í nokkrum vafa um það.  Bent 

hefur verið á uppvöxt Svaðastaðastofnsins áður fyrr.  Þetta sést glöggt þegar horft er 

til fjalls úr Viðvíkursveitinni.  Á vorin fór fyrst að næla niður á flæðunum.  Þá óðu 

hrossin fram í sullið og bitu nálina sem kom upp úr volgu vatninu. Þegar gerði áfreða 

og klamma á láglendinu, var þurrt fyrir ofan miðjar hlíðar í fjallinu þar sem snjó skóf 

af. Þá klifruðu léttfærari hrossin upp.  Þetta ræktaði stofninn.  Ef þau komust ekki upp 

eftir gróðrinum voru þau dauðadæmd.  Við sjáum þetta líka á fótagerðinni og 

hófalaginu, sem fer eftir því á hverju hrossin ganga.  Þetta afbakast alveg ef þau stíga 

aldrei á stein (Einar Höskuldsson, 1988, bls. 22).  

 

Reynir Aðalsteinsson, tamningameistari og hrossaræktandi segir:  

Stóðlíf og það að vera ekki truflað mikið í uppeldinu er hrossi mjög mikilvægt.  Í 

stóðinu lærir ungviðið að bera virðingu fyrir þeim sem eldri eru í hópnum.  Það 

hvernig hross í stóði aga hvert annað sýnir hversu þetta er mikilvægt.  Þegar svo þessi 
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hestur temst meira og sættir sig við orðinn hlut, kemur eðlisviljinn fram, þetta hef ég 

margoft orðið var við (Reynir Aðalsteinsson 1993, bls. 202-203).   

Reynir „er sá íslenski hestamaður sem hefur starfað hvað lengst og víðast á erlendri 

grund og þekkir því mikinn fjölda hrossa sem þar hafa alist upp“ (Gísli B. Björnsson 

og Hjalti Jón Sveinsson, 2004).  Hrossum sem fædd eru erlendis er ekki hægt að bjóða 

það frelsi og þá víðáttu sem hross á Íslandi hafa.  Í Evrópu ...„hefur hver lófastór 

blettur lands verið skipulagður ýmist undir þéttbýli, iðnað eða landbúnað og því lítið 

um víðáttur á borð við þær sem við eigum að venjast hér á landi“ (Gísli B. Björnsson 

og Hjalti Jón Sveinsson, 2004). Reynir hefur kynnst mjög mörgum hrossum vítt og 

breitt um heiminn og segir hann: 

Hrossin eru til dæmis heimskari en hrossin hér heima, ef svo má að orði komast.  

Þetta er mjög eðlilegt því þessir hestar eru aldir upp gjarnan í þröngum stykkjum eða 

hólfum, oft einir eða bara með einum eða tveimur jafnöldrum sínum. Þeir þurfa aldrei 

að hugsa og hafa fyrir lífinu, þurfa ekki að leita að besta grasinu, að vatninu, velja sér 

leið í gegnum ófærur (Reynir Aðalsteinnson,1986, bls. 26). 

 

Í framhaldi af umfjöllun um það hversu mikilvægt frelsið er íslenska hestinum, verður 

komið inn á það hversu leikir folalda og unghrossa eru þeim mikilvægur þáttur í 

uppeldinu. Magnús Lárusson (1995) skrifaði í Eiðfaxa að leikir folalda og unghrossa 

séu nauðsynlegur þáttur í andlegum og líkamlegum þroska þeirra og mikilvægur 

undirbúningur fyrir fullorðinsárin:   

Leikir folalda og unghrossa felast í hlaupum eða eltingaleikjum, fljúgast á og riðlast 

hvert á öðru.  Hlaupin byggja upp þrek, snerpu og fimi.  Þess vegna er svo mikilvægt 

fyrir folöldin að fá tækifæri til þess að hlaupa og leika sér því annars er hætta á því að 

þau verði sem fullorðin hross stirð, þollítil og veikburða. Hlaup og eltingaleikir eru 

folöldum náttúruleg hegðan og var, þegar hesturinn var villtur, lífsnauðsynleg æfing 

fyrir fyrsta alvöru flóttann undan rándýri.  Það mátti ekki líta á flóttann sem tilraun 

sem hægt væri að endurtaka ef illa tækist til í fyrsta sinn (Magnús Lárusson, 1995, 

bls.16). 

Enn fremur segir Magnús (1995) að folöld og unghross slást eins og önnur hross en 

atferli ungdómsins er meira í líkingu við að tuskast heldur en hrein og bein áflog þar 

sem ætlunin er að meiða andstæðinginn.  Slagsmálin eru liður í því að læra reglur og 

siði hestasamfélagsins. „Folöldin læra að sýna rétt viðbrögð við ágengni, árásum, 

undirgefni og að láta sjálf undan ágengni. Folöld sem alast upp án tækifæra til leikja, 
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haga sér á annan hátt en folöld sem leika sér og eins verður hegðan þeirra önnur þegar 

þau follorðnast“ (Magnús Lárusson, 1995, bls 16-17). Jafnframt kemur fram í grein 

Magnúsar (1995) að hin seinni ár hafi: 

Uppeldi hrossa færst mikið inn fyrir luktar dyr að vetrinum, oft með litlum 

möguleikum til útivistar og leikja þann tíma. Upprekstur hrossa er víða takmarkaður á 

sumrin, heimalönd eru þéttsetin og hólfuð niður í smá beitarhólf oft með fáum gripum 

sem eru gjarnan á sama aldri (Magnús Lárusson, 1995, bls.17).   

Slíkar breytingar geta orðið til þess að hesturinn tapi eðli sínu og hegðun.   Þess vegna 

verðum við að vera vel meðvituð um uppeldi íslenska hestsins og gera okkur grein 

fyrir hvaða áhrif hver þáttur í uppeldinu hefur á hestinn, til þess að við getum gripið 

inn í ef okkur finnst hesturinn vera að breytast til hins verra (Magnús Lárusson, 1995). 

 

Það er ekkert vafamál, að eigi erfðaeðli hrossanna að nýtast, þá er uppeldi trippanna 

og viðgjörningur á uppvaxtarárum feiknarlega mikilvægt. Folöld sem fá næga 

hreyfingu nýta til dæmis steinefnin allt að 30-40% betur til uppbyggingar beina heldur 

en þau sem fá litla hreyfingu (Ingimar Sveinsson, 1992, bls. 230). 

 

Þær fullyrðingar að leikir og hreyfing séu nauðsynlegir þættir í uppeldi folalda og 

unghrossa má styðja með erlendum rannsóknum.. Í rannsókn á Andalusian, Arabian 

og Anglo-Arabian hestum kemur fram að hreyfing og öll þjálfun hrossa geri það að 

verkum að stærð vöðvarþráða eykst og því fyrr sem vöðvaþræðirnir stækka þeim mun 

meira þrek og þol fær hrossið (Rivero o.fl, 1995).  

 

Annar mikilvægur þáttur við uppeldi unghrossa er gott beitarhólf. „Góð hross og góð 

beitarhólf fara saman“ (Cunha, 1991). Hann segir jafnframt að beitarhólf séu ekki 

aðeins svæði sem eigi að skaffa góða beit heldur verða þau einnig að vera þannig að 

hrossin fái tækifæri til hreyfingar, en hreyfingin hjálpar til við þroska beina og 

líkamans sjálfs 

1.3.3. Friðun heimahaga 

Ein ástæða þess af hverju menn setja hross á afrétt er til þess að friða heimahagann 

yfir sumartímann.  Nauðsynlegt þykir að hvíla landið vegna gróðurins (Briske og 

Heitschmidt, 1991) og einnig til þess að varna því að uppkomi ormasmit (Sigríður 

Björnsdóttir, 2005). 
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Nauðsynlegt er að skipta beitilandinu upp milli vor og sumarbeitar annars vegar og 

haust og vetrarbeitar hins vegar. Með því að friða landið fyrir hrossabeit hálft árið 

eyðist ormasmitið á beitilandinu að mestu. Land sem hefur verið friðað fyrir 

hrossabeit í heilt ár er talið nánast laust við ormasmit og ætti að vera hægt að nýta það 

til hrossabeitar árið þar á eftir, frá hausti til hausts, án þess að ormasmitið verði mikið 

fyrr en í lokin. Þar sem ormasmit berst ekki á milli dýrategunda er hægt er að nýta 

landið til annarar búfjárbeitar annað hvert ár (Sigríður Björnsdóttir, 2005). 

 

Mörgum bændum finnst friðunin mjög mikilvægur þáttur til þess að halda sem bestri 

beitarstýringu heima fyrir og einnig til þess að ekki sé hætta á því að ofnýta landið 

heima fyrir.  Hér áður fyrr var friðunin enn mikilvægari þáttur heldur en hún er dag.  

Sérstaklega meðan sauðfé var helmingi fleira í heimahögum heldur en það er í dag.  

Árið 1978 „voru um 900.000 fjár á fóðrum í landinu og ætla má, að í sumarhögum 

hafi gengið tæplega 2 milljónir fjár samtals“ (Ólafur R. Dýrmundsson, 1978). Ætla má 

að aldrei hafi verið eins mikið beitarálag á afrétti landsins frá upphafi byggðar í 

landinu og á tímabilinu 1960-1980 (Anna Guðrún Þórhallsdóttir, 1991).Vegna þessa 

mikla fjölda var lítið svigrúm í heimahögum og því nauðsynlegt að reka hross á aðra 

haga. Hross voru oftar en ekki rekin snemma burt úr heimahögum til að rýmka til fyrir 

lambfé og einnig til þess að friða tún til þess að fá nægan heyforða. Þorvaldur 

Thoroddsen (1922) hefur eftir Guðjóni Guðmundssyni (1903) að „þar sem mikið er að 

hrossum urga þau tún, engjar og heimalönd, haust, vetur og vor, svo túnin spretta 

mikið ver en ella, og málnytjan verður mikið minni en hún annars mundi verða“ (bls. 

38). 

Þegar á 17. og 18. öld er kvartað undan því, að hestamergðin skemmi heimajarðir og 

haga með traðki sínu, svo að hrossin væru í sumum héruðum sönn landplága.  

Hrossafjöldinn í Skagafirði var þegar á 17. öld tilfinnanlega til óhagnaðar.  Árið 1652 

lét Benedikt Halldórsson sýslumaður dóm ganga að Ökrum 30. mai um hrossabeit; 

skyldu allir reka hross er eigi þyrfti á afrétti eða fjöll úr búfjárhögum eigi seinna en 

hálfum mánuði eftri fardaga; þeir sem eigi hafa afréttir kaupi beitina af þeim, er þær 

hafa, en nauðsynjahross á bæ varðveiti menn svo að engan skaða gjöri (Sjá Þorvald 

Thoroddsen, 1922, bls. 35-36). 

 

Í dag eru breyttir tímar og aðrar áherslur í búskapnum.  Búskapurinn er að verða 

sérhæfðari og blönduðum búum hefur fækkað.  Einnig hefur fjölda gripa á mörgum 

jörðum fækkað og þess vegna er oft nægt gras heima fyrir þannig að bændur setja ekki 
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á afrétt.  Þrátt fyrir að sumir bændur setji ekki sauðfé eða hross á afrétt þá tekst þeim 

samt að friða ákveðin beitarhólf yfir ákveðinn tíma að árinu.  Friðun sem þessi næst 

með góðu beitarskipulagi.  Á allra síðustu árum hefur hlýnandi veðurfar haft mjög 

jákvæð áhrif á grassprettu og þess vegna er meiri gróður í boði fyrir skepnurnar á 

hverjum tíma og því er auðveldara að friða og skipta beitinni niður á milli hólfa.  Þessi 

aukna grasspretta leiðir af sér lengri friðun á hverju beitarhólfi fyrir sig. 

  

1.3.4. Nýtingarréttur  

Nýtingarréttur er sá réttur sem lögbýli hafa til þess að reka búfénað sinn á afrétti.  Um 

hann hafa verið sett ákveðin lög.  Lög þessi bera heitið, lög um afréttarmál, fjallskil 

o.fl, nr. 6/1986 og tóku þau gildi 21. mars 1986. Hluta úr lögum þessum verður 

stuttlega gerð skil hér á eftir, en lögin í heild sinni koma fram í kafla 9 í viðauka 2. Í II 

kafla laga þessa segir: 

• Land það sem fjallskilaframkvæmd tekur til, skiptist í afrétti og heimalönd. 

• Það skulu vera afréttir, sem að fornu hafa verið. 
• Héraðsnefnd semur, að fengnum upplýsingum sveitar- og bæjarstjórnar, skrá 

yfir alla afrétti, er héraðsbúar nota. 
• Upprekstrarrétt á afrétt hrepps eða annars upprekstrarfélags eiga allir 

búfjáreigendur, sem landsafnot hafa í hreppi eða félagssvæði. 
• Um upprekstrarrétt á afréttarland, sem liggur undir einstaka jörð eða stofnun, 

fer eftir fornri venju eða samningum. 
• Enginn má nota afrétt sem eigi á þar upprekstrarrétt 
• Enginn má hafa afnot afréttar fyrir sjálfan sig nema hreppsnefnd leyfi. 
• Séu beitilönd einstakra jarða notuð til upprekstrar eða sem sameiginlegur 

bithagi, skal þá fylgja sömu lögum eins og um afrétt væri að ræða 
• Eftir að vorsmölun er lokið og allt til fyrstu gangna má enginn smala afrétt eða 

gera afréttarpeningi ónæði, nema með leyfi sveitastjórnar 
 
Í III kafla laganna sem fjallar um verndun beitilands og ítölu kemur eftirfarandi fram: 

• Stjórnum fjallskiladeilda og sveitastjórnum er skylt að fylgjast með ástandi 
afrétta og heimalanda, og skulu þær hafa um það samráð við 
gróðurverndarnefnd viðkomandi sýslu og Landgræðslu ríkisins. 

• Ítölu má gera í afrétti og heimalönd fyrir heilar sýslur, einstök sveitafélög eða 
hreppshluta að fullnægðum skilyrðum laga þessa. 

• Einstakir bændur, sveitastjórn, héraðsnefndir, gróðurverndarnefnd og 
Landgræðsla ríkisins geta farið þess á leit að athugun verði gerð á því hvort 
þörf sé á ítölu. 

• Ítala skal ákvörðuð þannig að fullskipað sé í landið en ekki ofskipað miðað við 
beitarþol.  Þegar ítölunefnd hefur ákveðið heildartölu búfjár, sem hafa má á 
hverju svæði, skal hún senda úrskurðinn til sýslumanns. 
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• Kostnaður við störf ítölunefndar greiðist af því sveitafélagi, sem hlut á að 
máli. 

• Sá er ekki vill una úrskurði ítölunefndar, getur krafist yfirítölumats innan 
fjögurra vikna frá uppkvaðningu ítöluúrskurðar.  Telji einhver að ítölu sé ekki 
fylgt getur hann kært málið til sýslumanns. 

• Skylt er að taka ítölu til endurmats, þegar 4 ár eru liðin frá þeim tíma, að 
ákvörðun um ítölu tók gildi, ef að ¼ ábúenda sem hlut eiga að máli krefjast 
þess, eða ef landgræðslustjóri, stjórn fjallskiladeildar eða gróðurverndarnefnd 
telur þess þörf. 

1.3.5. Hefð 

Eins og fjallað er um hér að framan hafa hross verið rekin á afrétt allt frá því er land 

byggðist.  Með tímanum skapaðist sú hefð sem verið hefur stór hluti af menningu 

þjóðarinnar. Hefð þessi er einnig mikilvægur þáttur í því að viðhalda örnefnaþekkingu 

landsins ásamt sögu þjóðarinnar. Því saga þjóðarinnar byggist að miklum hluta upp á 

þekkingu þeirra manna sem fara um landið. Hjá mörgum er hrossasmölun ómissandi 

þáttur í tilverunni ásamt því að fara í göngur og réttir að haustinu.  Oft taka sig nokkrir 

bæir saman að sumrinu og reka sín stóðhross á afrétt á björtum sumardegi, á slíkum 

degi kemur oft fjöldi fólks, vinir og vandamenn og slást með í reksturinn.  Yfir slíkum 

rekstrum vakir ákveðin stemming, hestar og menn eru frelsinu fegnir og njóta þess að 

vera til.  Það sama má segja um smölun afréttarins. Það er ákveðin rómantík sem 

fylgir því að smala afréttinn að hausti og reka hross til réttar.  Broddi Jóhannesson 

(1945) lýsir sambandi manns og hest á þessa leið: 

Það er alkunna að íslenskur ferðamaður og hesturinn hans hafa miklu meira samneyti 

en algengt er um aðrar óskyldar lífverur.  Í göngum og langferðum nær hvorugur til 

neins annars en þessa eina: hesturinn til mannsins og maðurinn til hestsins, og kemur 

þá oftast fram það, sem inni fyrir býr (bls. 349).   

Hesturinn er undursamleg vera og það er meðal annars þess vegna sem þessi mikla 

duluð og rómantík fylgir því að reka hross á fjall að sumrinu og smala þeim heim að 

haustinu.  Broddi Jóhannesson (1945) notar þessa samlíkingu um mann og hest  „Allt, 

sem fagurt þykir í fari manna, finnur maður einnig hjá hrossum.  Hestar búa yfir 

trygglyndi, ástúð, hugrekki, varfærni og greind“ (bls. 349). „Það, sem mestu skiptir 

fyrir manninn, sem hestinum kynnist, er samneytið, hversu gripurinn svarar húsbónda 

sínum og hvað hann vekur nýtt í tilfinninga- og hugsanalífi hans.  Þar ber sennilega 

hæst gleðina yfir vel unnu verki og uppfyllingu þeirra vona, sem til skepnurnar stóðu“ 

(Broddi Jóhannesson, 1945, bls. 351). Því hefur verið fleygt að menningarlegt og 

félagslegt gildi beitarnýtingar á afréttum og þess sem henni fylgir sé erfitt að mæla en 
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það vegur að margra mati afar þungt þegar fjallað er um áframhaldandi nýtingu 

(Davíð Pálsson, 1989; Arnór Karlsson, 1992).  Umfjöllun mína um þessa gamal grónu 

hefð, þar sem hestar og menn verða eitt, langar mig til að enda á orðum Einars 

Benediktssonar skálds. 

„Og knapinn á hestbaki er kóngur um stund, 

kórónulaus á hann ríki og álfur.“ 

1.4. Spurningakannanir 

1.4.1. Almennt  

Í handbók þeirra Sigríðar og Kristjáns (2003) kemur fram að það sem skilgreinir 

spurningakönnun sem sérstaka rannsóknaraðferð er sú leið sem valin er við öflun 

gagna.  Oft eru spurningakannanir ranglega nefndar „skoðanakannanir“ en sú nafngift 

er of þröng þar sem aðeins er spurt um skoðanir í sumum spurningakönnunum.  Í 

viðbót við skoðanir er iðulega spurt um hegðun, ætlan, líðan, bakgrunn, trú og viðhorf 

svo dæmi séu nefnd.  Styrkur spurningakannanna er fyrst og fremst sá að safna má 

fjölbreyttum gögnum á skömmum tíma.  Þá hefur það styrkt slíkar kannanir að þær 

eru réttmætar í þeim skilningi að sterk tengsl eru á milli þess sem fólk segist gera og 

þess sem það gerir eins og margar innlendar og útlendar rannsóknir hafa sýnt (Godin, 

Jobin og Bouillon, 1986; Guðríður Sigurðardóttir og Þorlákur Karlsson, 1991; Martin 

ofl., 1984; Rúnar Vilhjálmsson og Þórólfur Þórlindsson, 1992).   

 

Enn fremur segja þau Sigríður og Kristján (2003) að spurningakönnunum sé beitt í 

nánast öllum greinum sem fjalla um manninn á einn eða annan hátt.  Helst hefur 

spurningakönnunum verið beitt í félagsvísindum og þá einna mest í greinum eins og 

félagsfræði, sálarfræði, stjórnmálafræði og markaðsfræði.  Reyndar eru 

spurningakannanir notaðar í fleiri greinum félagsvísinda t.d. uppeldisfræði, 

mannfræði, lögfræði og hagfræði. Spurningakönnun telst vera flókin 

rannsóknaraðferð og með hverju nýju viðfangsefni og nýrri spurningu þarf að hyggja 

að fjölmörgum aðferðafræðilegum atriðum. 

1.4.2. Orðalag spurninga 

Við gerð spurningalista verður að leggja áherslu á vönduð vinnubrögð og gera sér 

grein fyrir því að spurningalisti er ekkert annað en mælitæki sem verður að vera 

áreiðanlegt og réttmætt.  Grunnatriði við gerð spurningalista er það að fólk skilji 
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nákvæmlega um hvað er að ræða í hverri spurningu.  Ef svarendur hafa ekki sama 

skilning á tiltekinni spurningu eins og spyrjendur er spurningalistinn orðinn 

ónákvæmur (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 2003). Annar 

mikilvægur þáttur við gerð spurningalista er að „gera svarendum eins auðvelt að svara 

og nokkur kostur er.  Þannig verður fólk viljugra að svara, leggur sig betur fram og 

þreytist síður, sem skilar sér allt í nákvæmari svörum.  Þarna skiptir uppsetning 

spurningalistans sérstaklega miklu máli sem og samspil spurningar og svarkosta“ 

(Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 2003, bls.333). Þegar spurningalisti 

er saminn verður að hafa margt í huga, nota skal einföld orð og skýrar spurningar.  

„Til þess að ná því markmiði að allir svarendur skilji spurningu þarf að gera þá kröfu 

að notað sé einfalt og skýrt orðfæri“ (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 

2003, bls.333).  Annað mjög mikilvægt atriði við gerð spurningalista er að spyrja 

spurninga, það virðist einfalt en mistekst þó.  „Hér þarf að minnsta kosti 

spurnarfornafn, sögn og nafnorð eða fornafn og hugsanlega lýsingarorð.  Menn spara 

sér þetta oft þegar spurt er um bakgrunn svaranda, til dæmis: Aldur? eða 

Hjúskaparstöðu?. Hér skal spyrja spurninganna: Hvað ertu gamall/gömul?“ (Sigríður 

Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 2003, bls.334-335) Önnur atriði sem hafa ber 

í huga við gerð spurningalista er að forðast skammstafanir, spyrja um eitt efnisatriði í 

hverri spurningu, forðast spurninga er innihalda neitun, spurningar verða að vera 

efnislega réttar og varast ber leiðandi spurningar (Sigríður Kristjánsdóttir og Kristján 

Kristjánsson, 2003). 

1.4.3. Gerð svarkosta 
Gerð svarkosta er ekki síður mikilvæg en gerð spurningastofns.  Miklu máli skiptir 

hvaða kostir eru notaðir – orðalag og fjöldi þeirra – hvaða kvarða er beitt og samræmi 

á milli svarkosta og efnis spurningar, svo nokkur dæmi séu tekin. Mikilvæg 

aðgreining í þessu  samhengi svakosta eru a) lokaðar, b)  opnar og c) hálflokaðar 

spurningar.  Það skiptir miklu máli hverju sinni að velja rétta tegund spurningar og 

átta sig á styrk og veikleika hverrar tegundar (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján 

Kristjánsson, 2003, bls. 338-339). 

Eitt af því sem er afar mikilvægt við gerð svarkosta er að svarkostir verða að vera 

tæmandi og mega ekki skarast. Hverja spurningu þarf að skoða vandlega, ekki má 

vanta í svarkvarðann og svarkostir mega heldur ekki skarast (Sigríður Halldórsdóttir 

og Kristján Kristjánsson, 2003).  Aðrir mikilvægir þættir við gerð svarkosta eru, að 

velja talnakvarða af kostgæfni, ekki hafa „veit ekki“ svarkost í spurningum, ekki skal 
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sleppa svarkosti í nafnkvarða, svarkostir verða að koma fram í spurningastofni, 

spurningakvarði verður að ná alla leið í „báðar áttir“ (hér er t.d. átt við frá mjög góðu 

niður í mjög slæmt) hafa skal skýr fyrirmæli um hvernig merkja skuli við svarkosti og 

að endingu opnir svarkvarðar eru erfiðir (opnar spurningar reyna meira á svarendur en 

lokaðar)(Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 2003). 

1.4.4. Röð spurninga 

„Það skiptir máli að hyggja að röð spurninga í lista þar sem röðin getur annars vegar 

haft áhrif á nákvæmni svara við spurningum og hins vegar haft mikið að segja um 

hversu auðvelt er að svara listanum“ (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 

2003, bls.347).  Hér á eftir koma nokkrar reglur um röð spurninga í lista, reglur þessar 

byggjast á langri reynslu rannsóknarmanna og rannsóknum sem stundaðar hafa verið í 

áratugi (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 2003).   

1. Byrjaðu á áhugaverðri spurningu(m). 
2. Léttar spurningar fyrst – erfiðar seinna. 
3. Ekki byrja á mörgum bakgrunnsspurningum – hafðu þær síðast eða 

aftarlega. 
4. Hafðu þær spurningar sem snúast um aðalviðfangsefni rannsóknar í 

miðju. 
5. Hafðu viðkvæmar spurnnigar seint. 
6. Hafðu efnislega svipaðar spurningar saman. 
7. Hafðu opnar spurningar síðast. 
8. Skildu að spurningar sem gætu hafa áhrif hver á aðra (Converse og 

Presser, 1986; Dillman, 2000; Schuman og Presser, 1981; Sudman og 
Bradburn, 1982). 

 
„Allar reglurnar að þeirri síðustu undanskilinni gera spurningalista aðgengilegri fyrir 

svaranda.  Annars vegar verður svarandi jákvæðari en ella við að svara listanum og 

hins vegar minnka þær líkur á tilviljunarvillu í svörum“ (Sigríður Halldórsdóttir og 

Kristján Kristjánsson, 2003, bls.348). 

1.5. Markmið  

Markmið verkefnisins var að kanna ástæður þess að hross eru rekin á afrétt og hvaða 

rök lægu þar að baki.  Með það markmið í huga var viðhorf þeirra bænda í 

Húnavatnssýslu og Skagafirði sem reka hross á afrétt kannað.  Svörin voru síðan 

greind með tilvísun í fyrirliggjandi upplýsingar og heimildir fyrir uppgefnum 

ástæðum fyrir rekstrinum. 
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2. Efni og aðferðir 

2.1. Úrtak  

Könnunin fór fram á þeim svæðum á landinu þar sem enn eru rekin hross á afrétt, í 

Skagafirði og í Húnavatnssýslum. Leitast var við að halda sig við þau svæði sem 

aðeins eru afréttir en ekki heimalönd eða jarðir í eyði sem farið er að nýta sem afrétti í 

seinni tíð. Einnig er réttað hrossum í tvær réttir í Eyjafirði, Melgerðismelarétt og 

Þverárrétt en þar sem áhöld eru um að þessi svæði geti talist til afréttar (Björn 

Barkarson, munnleg heimild) voru þau ekki tekin með í könnunina. 

 

Byrjað var á því að kynna sér á hvaða svæðum í Skagafirði og Húnavatnssýslum væri 

rekið á afrétt og hvert hrossin væru rekin. Þessar upplýsingar voru fengnar hjá 

fjallskilastjórum hvers svæðis.  Út frá þessum upplýsingum var unnin viðhorfskönnun 

og send út á lögbýlin. Leitast var við að senda aðeins út á þau lögbýli sem héldu hross. 

Viðhorfskönnunin var send út til 97 bænda í Skagafirði og 59 bænda í 

Húnavatnssýslum eða alls 156 útsendar kannanir. 

2.2. Hönnun spurningalistans 

Við hönnun spurningalistans var leitað aðstoðar hjá Dr. Þorláki Karlsyni sem er 

sérfræðingur í markaðsrannsóknum, aðferðafræði rannsókna og tölfræði. Einnig var 

stuðst við efni úr Handbók í aðferðarfræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum, þar 

sem fjallað er um spurningakannanir, uppbyggingu þeirra, orðalag og hætti.  Í fyrstu 

var voru settar niður nokkrar hugmyndir á blað um hvað skyldi spyrja og hvert ætti að 

vera megin efni spurningalistans.  Því næst var settur upp frekar hrár spurningalisti 

sem byggðist nokkurn veginn upp á sömu spurningum eins og endanlegi listinn varð 

nema hvað spurningarnir voru ekki komnar í rétta röð og sumstaðar vantaði ítarlegri 

upplýsingar inn í hverja og eina spurningu.  Þegar listinn var kominn í þessa mynd var 

hann sendur Þorláki Karlsyni og hann las spurningalistann yfir og setti fram 

athugasemdir um það sem betur mætti fara og hvernig best væri að setja slíka könnun 

fram. Það helsta sem þurfti að lagfæra við spurningalistann, var röð spurninganna, 

svarkostum var breytt, uppsetningu sumra spurninga var einnig breytt og orðalag 

lagfært og lögð áhersla á spyrja spurninganna.  Röð spurninga í lista er mjög 

mikilvægur þáttur sem skoða þarf nákvæmlega við hönnun spurningalista. „Það 
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skiptir máli að hyggja að röð spurninga í lista þar sem röðin getur annars vegar haft 

áhrif á nákvæmni svara við spurningum og hins vegar haft mikið að segja um hversu 

auðvelt er að svara listanum“ (Converse og Presser, 1986; Dillman, 2000; Schuman 

og Presser, 1981; Sudman og Bradburn, 1982). Þegar búið var að lagfæra þær 

athugasemdir sem dr. Þorlákur setti fram var spurningalistinn sendur aftur til hans í 

síðasta yfirlestur og því næst var listinn settur í póst og sendur. Spurningalistinn 

byggðist upp á 31 spurningu, ein spurning innan þessara 31 spurningar hafði tvo liði a 

og b og önnur spurning hafði þrjá liði a, b og c.  Meirihluti spurninganna voru lokaðar 

spurningar (30) með mismörgum svarmöguleikum en (5) spurningar voru opnar þar 

sem þátttakendur áttu alfarið sjálfir að svara spurningunni.  Með spurningalistanum 

fylgdi kynningarbréf með upplýsingum um markmið könnunarinnar og útskýringum á 

því hvers vegna verið var að senda út þessa könnun.  Í kynningarbréfinu kom einnig 

fram að þátttakendum bæri ekki skylda til að svara einstökum spurningum né 

spurningalistanum í heild sinni.  Eins var tekið sérstaklega fram að nafnleynd væri 

tryggð og ekki væri hægt á neinn hátt að rekja svör þátttakenda.  Kynningarbréfið og 

spurningalistann er að finna í kafla 8, viðauka 1. 

2.3. Framkvæmd könnunarinnar 

Viðhorfskönnunin var send út 4. mars 2005 til 156 þátttakenda í Skagafirði og 

Húnavatnssýslum. Þátttakendur fengu um það bil viku til þess að skoða og svara 

spurningalistanum.  Eftir þann tíma var hringt í þátttakendur og leitað eftir svörum við 

spurningalistanum. Viðhorfskönnun sem þessi nefnist símakönnun vegna þess að 

hringt var í þátttakendur og svörin fengin í gegnum síma.  Þegar um símakönnun er að 

ræða þurfa þátttakendur ekki að senda spurningalistann útfylltan til baka heldur fást 

svör í gegnum síma (Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 1991) Byrjað var að 

hringja í þátttakendur og leita svara þann 15. mars  2005.  Að kvöldi 23. mars lauk 

hringingum og þá hafði náðst í 105 bændur af þeim 156 sem fengu 

viðhorfskönnunina.  Í marga þátttakendur þurfti að hringja oftar en einu sinni til þess 

að fá svörin.  Best var að ná í þátttakendur um hádegi og á kvöldin.  Af þeim 156 

þátttakendum sem fengu viðhorfskönnunina svöruðu 22 ekki könnuninni.  Helstu 

ástæður fyrir því að þátttakendur svöruðu ekki, voru vegna þess að þeir áttu ekki 

hross, settu ekki hross á afrétt eða vildu hreinlega ekki taka þátt könnuninni.  Í 24 

þátttakendur náðist aldrei þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir og til 5 þátttakenda hafði 

könnunin ekki borist.  Einn af þeim sem ekki hafði fengið könnunina með póstinum 
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svaraði henni beint í gegnum símann án þess að hafa séð hana fyrir fram. Sex 

þátttakendur kusu að senda könnunina með pósti þó svo að í kynningarbréfinu stæði 

að þess væri ekki þörf. 

2.4. Úrvinnsla gagna 

Byrjað var á að telja út hversu margir svöruðu hverri spurningu fyrir sig og hverju þeir 

svöruðu þar sem oftar en ekki var um fleiri en einn svarmöguleika að ræða.  Eftir að 

talningu lauk voru heildar tölurnar færðar yfir í excel og um reiknaðar þar í prósentur, 

hver spurning var gerð upp fyrir sig. Einfaldast og skýrast reyndist að setja 

svarhlutfall hverrar spurningar upp í stöplarit eða kökurit.  Með því móti kom upp 

hvað skýrust mynd af hverri spurningu og hverjum lið fyrir sig innan hverrar 

spurningar.  Spurningar 23 og 25 b og c voru opnar spurningar sem erfitt er að flokka 

nákvæmlega í niðurstöðum sökum fjölda svara.  Þrátt fyrir það voru niðurstöður þeirra 

settar gróflega upp í stöplarit.  Í sumum spurningum var svarkosturinn „annað“ hvað? 

en þar var aðeins tekinn sá fjöldi sem svaraði spurningunni þegar hún var gerð upp í 

excel en síðan fjallað um hvað þetta „annað“ var í texta undir þeim myndum þar sem 

það átti við.   
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3. Niðurstöður  

Niðurstöðum úr viðhorfskönnuninni er skipt niður í þrjá hluta, fyrst koma almennar 

spurningar (1a, 1b, 2, 27, 28, 30, 31) um þátttakendur, því næst koma spurningar (3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10) er varða hross og hrossaeign þátttakenda og að lokum eru spurningar 

(11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) um afréttarmál. Þau 

hlutföll sem gefin eru í niðurstöðum eru alltaf hlutföll þeirra sem svöruðu 

spurningunni en ekki hlutföll allra sem að svöruðu viðhorfskönnuninni. Þar sem 

spurningar (4, 8, 10, 21, 29) voru þess eðlis að svarendur máttu merkja við fleiri en 

einn möguleika er birt hlutfall allra þeirra möguleika sem merkt var við, þannig að við 

slíkar spurningar varð svarhlutfall töluvert hærra en raun bar vitni. Tekið verður fram 

hvað svarendur nefndu sem  „annað“ í þeim spurningum sem það kom fyrir.  

Spurningar 23, 25b og 25c eru allt opnar spurningar.  Úr opnum spurningum er erfitt 

að flokka niðurstöður mjög nákvæmlega þar sem um svo mörg svör er að ræða.  Þrátt 

fyrir það voru spurningarnar flokkaðar gróflega og setta upp í stöplarit.  
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3.1. Almennar spurningar um þátttakendur  
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Mynd 11.  Við hvaða atvinnugrein er þitt aðalstarf? 

Eins og sjá má á mynd 11 starfar mikil meirihluti þátttakenda í viðhorfskönnuninni 
við landbúnað eða (76%) en aðeins (21%) þátttakenda starfa við eitthvað annað heldur 
en landbúnað.  Reyndar voru sumir sem að störfuðu bæði við landbúnað og „annað“. 
Við uppgjör könnunarinnar kom í ljós að 24 höfðu nefnt annað en landbúnað en 
aðeins 21 nefnt hvað þetta „annað“ var. Það sem upp var talið undir liðnum „annað“, 
var: keyri út póstinn, skólabílstjóri, vinn í steinullarverksmiðjunni, ellilífeyrisþegi, 
bókhaldari, kjötiðnaðarmaður, skógrækt, smíðar, vélsmiður, reiðkennari,dýralæknir, 
uppskipun, vinn við keyrslu, verktaki, héraðsfulltrúi, framkvæmdastjóri, sölumaður, 
er með unglingaheimili, vinn á sláturhúsi, vélstjóri og vaktstjóri í ullarþvottarstöðinni. 
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Mynd 12.  Hver er helsta framleiðslugrein búsins? 

Eins og kemur fram á mynd 12 hefur meiri hluti þátttakenda kindakjöt sem helstu 
framleiðslugrein búsins eða (43%) því næst koma hross (29%) og þá mjólk (23%) og 
að lokum voru (4%) sem nefndu „annað“ sem helstu framleiðslugrein búsins.  Undir 
„annað“ var nefd: er eftirlaunaþegi sem kennari, æðavarp, skógrækt og tamningar.  
Enginn þátttakenda nefndi nautakjöt sem helstu framleiðslugrein búsins. 
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Mynd 13. Hvernig er búsetu háttað? 

Á mynd 13 kemur fram að mikill meirihluti þátttakenda býr á eigin lögbýli eða (89%), 
þeir sem hafa búsetu á lögbýli/leigujörð eru (8%), þá þurrabúð (1%) og (2%) 
þátttakanda hafa búsetu annarsstaðar.  
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Mynd 14.  Kyn viðmælanda 

Á mynd 14 sést að mikill meirihluti þátttakanda eru karlmenn eða (91%) en aðeins 
(9%) konur.  Munurinn liggur í því að oftar var könnunin skráð á karlmann heldur en 
konu og þess vegna hefur karlmaðurinn svarað. 
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Spurning 28
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Mynd 15.  Hversu gamall/gömul ertu? 

Á mynd 15 kemur fram aldur þátttakenda en aldursdreifing er sú sama fyrir aldurinn 
31-50 og 51-70 eða (42%).  Þátttakendur yfir 70 ára aldur eru (11%) og aðeins (5%) á 
aldrinum 20-30. 
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Mynd 16.  Hvaða menntun hefur þú? 

Á mynd 16 má sjá hvaða menntun þátttakendur höfðu, nánast helmingur hafði 
grunnskólapróf (49%), þá (11%) framhaldsskólapróf, (20%) með búfræðipróf, (5%) 
með háskólapróf, (6%) með iðnmenntun og að lokum (9%) með aðra menntun 
íþróttaskóli, lífsinsskóli, reiðkennari, FT-próf, meirapróf, vinnuvélaréttindi, ökuskóli, 
kjötmatsmaður, sjúkraliði, vélamaður, sæðingamaður, húsmæðraskólapróf. 
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Spurning 30
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Mynd 17.  Hvar ólst þú upp? 

Á mynd 17 kemur fram að tæplega helmingur þátttakenda (45%) ólst upp á jörðinni 
sem þeir búa á í dag, (36%) ólust upp á annarri jörð, (6%) ólust upp á 
höfuðborgarsvæðinu og (13%) í öðru þéttbýli. 
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Mynd 18.  Annað? eitthvað sérstakt sem þú vilt taka fram í lokin? 

Á mynd 18 kemur fram að aðeins (15%) þátttakenda tóku eitthvað sérstakt fram í lok 
spurningalistans en spurning 31 var síðasta spurning listans. (85%) þátttakenda tóku 
ekkert sérstakt fram í lokin.  Það sem þátttakendur tóku sérstaklega fram, var meðal 
annars þetta: 

• Afréttin er að fara í sinu þyrfti að stýra beit aðeins betur 
• Bændur þurfa að vera á varðbergi til að glata ekki rétti sínum til upprekstrar 

hrossa 
• Hrossa og sauðfjárbeit fer mjög vel saman 
• Land haldist í byggð áfram  
• Nýta afrétt fyrir hross þar sem það er mögulegt en í sátt við landið 
• Ósanngjörn eru ákvæði laga um afréttarmálefni, fjallskil og fleira, gagnvart 

hrossabændum um að jafnt gjald skuli lagt á hvert stóðhross og 7-10 kindur til 
fjallskila 

• Skýr og góður spurningarlisti 
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3.2. Spurningar um hross og hrossaeign  
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Mynd 19.  Hefur þú hross að aðalatvinnu eða aukavinnu? 

Á mynd 19 kemur glögglega fram að mikill meirihluti þátttakenda eða (83%) hefur 
hross að aukavinnu en aðeins (17%) að aðalatvinnu. 
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Mynd 20.  Hvers vegna heldur þú hross? 

Á mynd 20 sést hvers vegna þátttakendur halda hross. Í þessari spurningu mátti krossa 
við allt sem við átti.  Flestir halda hross vegna ræktunar (25%), því næst kemur 
sala/kaup (20%) þá tómstundir (19%), næst tamningar (17%) beitardýr (8%), 
hestaleiga (3%), reiðkennsla (2%) og (6%) þátttakenda nefndu „annað“. Það helsta 
sem kom fram undir „annað“, var ánægjuauki, til smölunar, til matar, tekjuaukning, 
yndisarður, túristaferðir, áhugamál, andleg heilsubót, skemmtun, sláturhryssur og til 
reiðar. 
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Mynd 21.  Hversu mörg fullorðin hross átt þú? 

Á mynd 21 kemur fram hversu mörg fullorðin hross þátttakendur eiga.  Flestir áttu á 
bilinu 21-40 hross eða (32%) næst flest voru hrossin í kringum 11-20 eða (27%) þar á 
eftir koma 41-60 hross eða (13%), síðan raðast þetta nokkuð jafnt á alla liði sem eftir 
eru nema enginn átti yfir 140 fullorðin hross. 
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Mynd 22.  Hversu margar stóðhryssur áttu? 

Á mynd 22 kemur fram hversu margar stóðhryssur þátttakendur eiga.  Flestir eiga 6-
10 stóðhryssur eða (33%) því næst eiga þáttakendur 1-5 hryssur eða (31%), þá eiga 
(24%) 11-20 hryssur, (9%) eiga 21- 40 og (1%) þátttakenda eiga 41-60 hryssur og þeir 
sem eiga yfir 60 hryssur eru einnig (1%). Það athyglisverðasta er að einn þátttakandi á 
enga hryssu en heldur þrátt fyrir það hross. 
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Mynd 23.  Hversu mörg folöld færð þú að jafnaði á ári? 

Á mynd 23 sést að lang flestir fá 1-5 folöld á ári eða (47%), 6-10 folöld fá (26%), 11-
20 fá (17%), 21-40 fá (8%), 41-60 folöld fær enginn en yfir 60 folöld á ári fær (1%) 
þátttakenda.  Hérna kemur einnig fram að (1%) þátttakenda fá ekkert folald sem er 
samsvörun við það að eiga enga stóðhryssu eins og kom fram í spurningu 6. Þess ber 
að geta að fjöldi hryssna í eigu þátttakenda endurspeglar ekki endilega fjölda folalda. 
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Mynd 24.  Hvar er beitiland fyrir hrossin að sumri? 

Á mynd 24 kemur fram að meira en helmingur þátttakenda eða (63%) hafa beitiland 
fyrir hrossin á eigin lögbýli, (12%) hafa afnot af lögbýli í byggð og (12%) í eyði, (8%) 
hafa afnot af leigulandi og (5%) hafa afnot af almenningi öðrum en afrétti. Hér mátti 
krossa við allt sem við átti. 
 
 
 
 
 
 

 40



Spurning 9

0

10

20

30

40

50

60

< 10 11-20 21-40 41-80 81-140 141-200 >200

Hl
ut

fa
ll 

%

 
Mynd 25.  Hver er stærð beitilands fyrir hrossin að sumri í ha? 

Á mynd 25 kemur fram að tæplega helmingur þátttakenda eða (48%) hafa yfir 200 ha 
í beitiland fyrir hrossin að sumri, (16%) hafa 141-200 ha, (13%) hafa 21-40 ha, (8%) 
hafa 81-40 ha, (7%) hafa 41-80 ha, (4%) hafa 11-20 ha og (3%) þátttakenda hafa 
undir 10 ha til beitar fyrir hrossin að sumri.   
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Mynd 26.  Hvar eru landnot fyrir hrossin að vetri? 

Eins og kemur fram á mynd 26 er mikil meiri hluta þátttakenda eða (69%) sem hafa 
landnot fyrir hrossin að vetri á eigin lögbýli, (10%) hafa afnot af lögbýli í byggð, 
(10%) hafa afnot af lögbýli í eyði og (10%) hafa afnot af lögbýli í eyði,  að endingu 
hefur (1%) þátttakenda afnot af almenningi öðrum en afrétti. 
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3.3. Spurningar um afréttarmál 
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Mynd 27.  Hefur þú nýtt þinn afrétt fyrir hross? 

Á mynd 27 má sjá að mikill meiri hluti þátttakenda eða (76%) hafa nýtt sinn afrétt 
fyrir hross en aðeins (6%) hafa aldrei gert það.  Ef þátttak 
endur svöruðu þessari spurningu neitandi þurftu þeir ekki að svara næst fyrr en 
spurningu númer 18. 
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Mynd 28.  Hvernig hefur nýtingunni verið háttað? 

Á mynd 28 kemur fram að (73%) þátttakenda hafa nýtt sinn afrétt fyrir hross árlega, 
(25%) óreglulega og (1%) annað hvert ár. 
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Mynd 29.  Nýttir þú afréttinn á síðasta ári? 

Á mynd 29 kemur fram að mikill meirihluti þátttakenda nýtti sinn afrétt á síðasta 
sumri eða (79%) en (21%) nýtti hann ekki.  Ef þátttakendur svöruðu þessari spurningu 
neitandi þurftu þeir ekki að svara næst fyrr en spurningu 18. 
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Mynd 30. Hversu mörg fullorðin hross settir þú á afrétt síðastliðið sumar? 

Á mynd 30 kemur fram að (29%) settu 11-20 hross á afrétt síðastliðið sumar, (26%) 
settu 6-10, (21%) settu 0-5, (19%) settu 21-40, (4%) settu yfir 60 og (1%) settu 41-60 
hross á afrétt síðastliðið sumar. 
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Mynd 31.  Hversu mörg folöld settir þú á afrétt síðastliðið sumar? 

Á mynd 31 kemur fram að (67%) þátttakenda settu 0-5 folöld á afrétt síðastliðið 
sumar, (17%) settu 6-10, (9%) settu 21-40, (6%) settu 11-20 og (1%) þátttakenda settu 
yfir 60 folöld afrétt síðastliðið sumar. 
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Mynd 32. Hversu mörg tryppi 2-3 vetra settir þú á afrétt síðastliðið sumar? 

Á mynd 32 kemur fram að (45%) settu 6-10 tveggja til þriggja vetra tryppi á afrétt 
síðastliðið sumar, (32%) settu 0-5, (19%) settu 11-20, (4%) settu 21-40. Enginn 
þátttakandi setti 41-60 eða yfir 60 tryppi tveggja til þriggja vetra á afrétt síðastliðið 
sumar. 
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Mynd 33. Endurspeglar samsetning hópsins á afrétti síðastliðið sumar, 

nýtinguna síðustu árin? 
 

Á mynd 33 kemur fram að hjá (91%) þátttakenda er samsetning hópsins sem settur 
var á afrétt síðastliðið sumar sú sama og síðustu árin en aðeins (9%) sögðu nýtinguna 
vera aðra. 
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Mynd 34.  Hefur þú ótakmarkaðan aðgang að afréttinum? 

Á mynd 34 kemur fram að (57%) sögðust ekki hafa ótakmarkaðan aðgang að 
afréttinum, (43%) þátttakenda sögðust hafa ótakmarkaðan aðgang. 
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Mynd 35.  Er afréttarnýtingin nauðsynleg fyrir þig? 

Á mynd 35 kemur fram að (35%) telja afréttarnýtinguna mjög nauðsynlega fyrir sig, 
(26%) telja hana í meðallagi nauðsynlega, (18%) telja hana fremur nauðsynlega, 
(12%) telja hana fremur ónauðsynlega og (10%) telja afréttarnýtinguna mjög 
ónauðsynlega.  
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Mynd 36.  Telur þú þig þurfa að nýta afréttinn meira? 

Á mynd 36 kemur fram að meirihluti þátttakenda eða (55%) töldu sig ekki þurfa að 
nýta afréttinn meira, heldur væri þetta hæfilegt eins og það er í dag. (21%) sögðust 
þurfa að nýta afréttinn mikið meira, (16%) nokkuð meira, (6%) mikið minna og (1%) 
þátttakenda sagðist þurfa að nota afréttinn nokkuð minna. 
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Mynd 37.  Af hverju setur þú þín hross á afrétt? 

Á mynd 37 kemur fram að (27%) þátttakenda setja sín hross á afrétt vegna þess að 
það er gott fyrir hrossin, (26%) til að friða heimahagann, (16%) til að viðhalda hefð, 
(16%) til að nýta grasið, (14%) til að halda nýtingarrétti og (1%) merkti við „annað“: 
markað í réttunum og til skemmtunar.  Í þessari spurningu mátti krossa við allt sem 
við átti. 
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Mynd 38.  Hvert atriðanna í spurningu (21) vegur þyngst að þínu mati? 

Á mynd 38 kemur fram að (45%) þátttakenda finnst vega þyngst að friða 
heimahagann, (42%) segir gott fyrir hrossin, (5%) segir til þess að halda nýtingarrétti, 
(4%) nýta grasið og (3%) þátttakenda segir til þess að viðhalda hefð. 
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Mynd 39. Af hvaða leyti er gott fyrir hross að ganga á afrétt? 

Á mynd 39 koma fram mjög gróflega saman teknar niðurstöður.  Það er sérstaklega 
tekið fram að þetta séu grófalega flokkaðar niðurstöður, vegna þess að spurning 23 er 
opin spurning. En opnar spurningar er frekar erfitt að flokka nákvæmalega í 
niðurstöðum. Þetta gefur þó svolitla mynd af því sem mestu máli skiptir. (41%) 
þátttakenda telja frjálsræði afréttarins vera mjög gott fyrir hrossin, (38%) nefna 
„annað“ en um það verður fjallað nánar hér á eftir, (12%) sögðu að það styrkti hrossin 
og (11%) nefndu það að hrossin fengju meiri hreyfingu í afréttinni. 
 
Hvað segja þátttakendur undir liðnum „annað“: 

• Aukið frelsi, nýr ferskur og breyttur gróður, hreyfing meiri, mikils virði fyrir 
ungviði sérstaklega folöld 

• Hrossin venjast meira frjálsræði, þroska fætur, liði, vöðva og skrokkmýkt. 
Kjarkurinn eykst við að venjast mismunandi landi og verða sterkari og betri 
einstaklingar heldur en þau sem eru alin upp á einhæfara landi. 

• Andlegur og líkamlegur þroski sérstaklega ungviðis, rými, félagsleg samskipti 
í stórum hópi. 

• Misjafnt land, skriður, engi, ár, lækir. 
• Gott fyrir hófa og fætur. 
• Styrkir hrossin, verða fótvissari. 
• Frelsi, nýtt land, þýfi, eyrar, móar, melar. 
• Mikið frjálsræði og tilbreyting frá heimahögum. 
• Aukin hreyfing ungviðis, ganga á misjöfnu landi, meira frelsi. 
• Stóðlíf er nauðsynlegt, hesturinn lærir að vera hestur í sínu umhverfi. 
• Hrossin verða léttari og sprækari. 
• Hrossin agast í stóði, verða sjálfstæðari, flinkari, liprari og bæta fótaburð. 
• Nauðsynlegt fyrir sál og líkama hrossanna. 
• Aukin hreyfing, aukið sjálfstæði og kjarkur. 
• Gott vegna atferlis, frjálsræði og læra að vera í stóði. 
• Verða stæltari, frjálsari, sterkari fætur og verði betri á allan hátt. 
• Víðáttan og breyting á landi, styrkir fótagerð að ganga á harðara landi. 
• Samneyti við önnur hross fyrir ungviðið og gott fyrir þau að ganga í fjöllum. 
• Frelsi fyrir ungviðið, styrkir þau, læra að ganga á misjöfnu landi. 
• Þroskandi fyrir sál og líkama og mikil hreyfing í fjölbreyttu landslagi. 
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• Stóðlíf er gott fyrir þroska unghrossa, gott uppeldislegt atriði. 
• Frjáls á misjöfnu landi, gott fyrir ungviðið, slítur hófum á fullorðnum 

hrossum. 
• Ganga á misjöfnu landi, fara að heiman, læra að rekast , viss tamning. 
• Tryppin fá meira sjálfstæði, þor og kjark. 
• Þá kynnast þau frekar uppruna sínum sem frjálsar skepnur. 
• Nýtt gras og félagslegi þátturinn. 
• Kennir þeim að vera í hópiog taka tillit til annarra hrossa, umhverfisstjórnun, 

þroskast betur andlega. 
• Læra að takast á við nýtt umhverfi, læra að vera í stóði, verða leiðtogar, finna 

sína goggunarröð, betur fallin til að takast á við ólíkar aðstæður í framtíðinni.  
• Meiri hreyfing og mikið frelsi og þolnari hross. 
• Aukin styrkur og þol, verða betri gangnahross. 
• Nauðsynleg hreyfing og styrking fóta á verðandi reiðhrossum. 
• Þau þroskast andlega og styrkjast líkamlega. 
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Mynd 40. Telur þú það mikinn skaða fyrir íslensk hross og hrossarækt       

ef rekstur á afrétt leggst af? 
 
Á mynd 40 kemur fram að miklum meirihluta þátttakenda eða (65%) finnst það mikill 
skaði fyrir íslensk hross og hrossarækt ef rekstur á afrétt leggst af, (26%) finnst það 
nokkur skaði, (6%) finnst það lítill skaði og (3%) finnst enginn skaði.  
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Mynd 41.  Hversu ánægð/ur ertu með afréttarmál í þinni sveit? 

Á mynd 41 kemur fram að (40%) þátttakenda er frekar ánægður með afráttamál í sinni 
sveit, (27%) mjög ánægður, (16%) í  meðallagi ánægður, (9%) fremur óánægður og 
(8%) mjög óánægður. 
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Mynd 42.  Ef ánægður – af hverju? 

Á mynd 42 kemur fram mjög gróf flokkun niðurstaðna, það er vegna þess að spurning 
25b er opin spurning og opnar spurningar er erfitt að flokka nákvæmlega í 
niðurstöðum.  Þegar myndin er skoðuð kemur í ljós að (50%) þátttakenda eru ánægðir 
með afréttamál í sinni sveit, vegna þess hve skipulagið er gott. Hin (50%) þátttakenda 
nefndu „annað“ heldur en gott skipulag sem þeir voru ánægðir með.  Það helsta sem 
fram kom:  

• Gróðurþol afréttarins er metið og hrossafjöldi takmarkaður í samræmi við það, 
beit hrossa virðist ekki koma niður á sauðfjárbeit. 

• Afrétturinn beitarstýrður. 
• Hæfileg nýting á afrétti. 
• Gott beitiland og hæfilega bratt land til að styrkja fætur, hættulítið land. 
• Gott að geta rekið hross afrétt bæði hrossanna vegna og heimalandsins. 
• Mikil víðátta og góðir hagar.  
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Mynd 43.  Ef óánægður – af hverju? 

Á mynd 43 kemur fram mjög gróf flokkun niðurstaðna, það er vegna þess að spurning 
25c er opin spurning og opnar spurningar er erfitt að flokka nákvæmlega í 
niðurstöðum.  Á myndinni má sjá að (36%) þátttakenda nefna óstjórn sem þátt sem 
þeir eru óánægðir með, varðandi afréttarmál í sinni sveit. (64%) þátttakenda taka fram 
„annað“ sem þeir eru óánægðir með: 

• Suttur beitartími á afrétti. 
• Seint rekið á fjall, gróður farin að falla. 
• Virðist sem vanti lög fyrir þá sem eru að stjórna þessum málum. 
• Fá nýtt blóð inn –nýja menn. 
• Óskipulag við smölun, vantar meiri mannskap til smölunar, hross oft verið illa 

til reika þegar þau koma til réttar. 
• Taka á fyrir hrossabeit á afréttinum.  
• Ég lít svo á að hverjum eigi að vera frjálst að nýta sitt land án afskipta manna. 

sem ekki hafa að fullu vit á því hvernig landið var fyrir rúmum 50 árum. 
• Heiðin er öll hólfuð niður, mörg hólf ekki nýtt og eru að fara í sinu þess vegna. 
• Vantar meiri nýtingu á afréttinum, á hagstæðara verði. 
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Spurning 26
19%

0%

1%

23%

0%

57%

Flýta tíma upprekstrar

Seinka tíma upprekstrar

Flýta tíma
haustsmalanna
Lengja beitartíma á
afrétti
Stytta beitartíma á afrétti

Annað, hvað?

 
Mynd 44. Hvað telur þú að mætti bæta við nýtingu afréttarins með tilliti 

 til hrossabeitar? 
 

Á mynd 44 kemur fram að (57%) þátttakenda nefndu „annað“ sem kost í því sem 
mætti bæta við nýtingu afréttarins með tilliti til hrossabeitar.  Það helsta sem fram 
kom:  

• Auka við girðingar 
• Ekki ákveðnar dagsetnigar 
• Fara eftir árferði hvert ár fyrir sig 
• Fara eftir gróðurfari og tíðarfari 
• Fjölga hrossum til þesss að afréttin fari ekki í sinu   
• Flýta tíma haustasmalanna ef snemma sprettur á vorin 
• Gott eins og það er 
• Hæfilegt 
• Jafna beit á afrétti/álag 
• Lengja beitartíma að hausti 
• Meiri beitarstjórnun 
• Seinka tíma haustsmalanna 
• Setja tryppin fyrr á afrétt 
• Það ætti að vera skylda að gefa ormalyf 

 (23%) þátttakenda vildu lengja beitartíma á afrétti, (19%) þátttakenda vildu flýta tíma 
upprekstrar, (1%) vildu flýta tíma haustsmalanna. Enginn vildi seinka tíma 
upprekstrar eða stytta beitartíma á afrétti.   
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4. Umræður 

Til þess að skoðanakönnun verði sem best úr garði gerð þarf til þess gott úrtak og hátt 

svarhlutfall.  Áður en könnunin var send út var vonast eftir um 80% svarhlutfalli, sem 

telst vera mjög viðunandi fyrir slíka könnun (Þorlákur Karlsson og Þórólfur 

Þórlindsson, 1991). Því miður náðist ekki nema 67% svarhlutfall við könnuninni þrátt 

fyrir ítrekaðar tilraunir til þess að ná á þátttakendum.  Meirihluti þátttakenda voru 

bændur sem oft getur reynst erfitt að ná á, helst var þó að ná í þá í hádeginu og á 

kvöldin.  Erfiðast reyndist að ná í þá sem eru bæði bændur og vinna utan heimilis.  Í 

þá náðist ekki í hádeginu og erfitt reyndist einnig að ná í þá á kvöldin, því þá voru þeir 

úti við bústörfin. Nánast allir þátttakendur voru mjög áhugasamir um verkefnið og 

svöruðu spurningunum góðfúslega.  Nokkrir þátttakenda tóku það sérstaklega fram að 

þetta væri nytsamleg og áhugaverð viðhorfskönnun og sögðu að þetta væru einmitt 

málefni sem þyrfti að skoða.  Í nánast öllum tilfellum virtust spurningarnar hafa skilist 

eins og til var ætlast.  Þó voru tvær spurningar sem sumir stoppuðu við, sérstaklega ef 

þeir höfðu aðeins lesið yfir spurningarnar en ekki svarað listanum áður en hringt var í 

þá.  Það voru spurning númer 17 og 20.  Spurning 17 hljóðar svo „Endurspeglar 

samsetning  hópsins á afrétti síðastliðið sumar nýtinguna síðustu árin?“ Trúlega hefði 

verið hægt að orða spurninguna á einfaldari hátt. Hér var átt við þann fjölda hrossa 

sem settur er á afrétt á hverju ári, er hópurinn alltaf sá sami eða eru hrossin alltaf jafn 

mörg ár frá ári.  Fyrir aftan spurninguna sjálfa var settan innan sviga að átt væri við 

fjölda hrossa.  Spurning 20 var aftur á móti á þessa leið „Telur þú þig þurfa að nýta 

afréttinn meira?“ þarna virtust í sumum tilfellum sem þátttakendur hugsuðu 

spurninguna út frá því hvort það þyrfti að nýta afréttinn sjálfan meira en ekki hvort 

þeir sjálfir þyrftu að nýta hann meira.  Það var eins og fólk hlypi yfir orðið „þig“ 

þegar það las spurninguna. 

4.1. Umræður um svör þátttakenda 

4.1.1. Almennar spurningar um þátttakendur 

Þegar að aðalstarf þátttakenda er skoðað kemur í ljós að mikill meirihluti þeirra hafa 

sitt aðalstarf við landbúnað eða 76% (spurning 1a, mynd 11).  Athygli vekur að helsta 

framleiðslugrein þátttakenda er sauðfjárbúskapur eða 47% sem er nær helmingur 

þátttakenda. Aðeins 29% hafa hross sem sýna helstu framleiðslugrein (spurning 1b, 

mynd 12). Þegar búseta er skoðuð kemur fram að 89% þátttakenda hafa búsetu á eigin 
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lögbýli (spurnnig 2, mynd 13).  Niðurstaða þessi gefur því til kynna að meirihluti 

þeirra sem tóku þátt í könnuninni eiga sýnar eigin jarðir.   

 

Þegar kynjahlutfall þátttakenda var skoðað, kom fram að mikill meirihluti þeirra sem 

tóku þátt í könnuninni voru karlmenn eða 91%, en aðeins 9% konur. (spurning 27, 

mynd 14).  Skýringin á þessum mikla mun er sú að karlmennirnir eru yfirleitt skráðir 

sem fyrstu eigendur að lögbýlum og í þessari könnun var farið eftir lögbýlaskrá þegar 

könnunin var send út.  Aldri þátttakenda var þannig háttað að 42% voru á aldursbilinu 

31-50 og önnur 42% voru á aldursbilinu 51-70.  Aðeins 16% þátttakenda voru yngri 

eða eldri en þeir aldurshópar sem áður var getið. (spurning 28, mynd 15).   

 

Niðurstöður (spurningar 29, mynd 16), gefa til kynna að 20% þátttakenda eru með 

búfræðipróf, en ekki liggur ljóst fyrir hvert hlutfall búfræðinga er á landinu öllu í dag. 

Mikill meirihluti þátttakenda ólst upp í sveit eða 81% (spurning 30, mynd 17) sem er 

nokkuð góð vísbending um það hvers vegna svo margir hafa landbúnað sem sitt 

aðalstarf.  Af þessum 81% ólst tæplega helmingur þátttakenda upp á jörðinnni sem 

þeir búa á í dag en 36% ólst upp á annarri jörð heldur en þeir búa á í dag.  Þegar litið 

er yfir niðurstöður almennu spurninganna kemur í ljós að einkenni úrtaksins er það að 

meirihluti þátttakenda eru karlmenn á aldrinum 31-70, þeir eru sauðfjárbændur og 

hafa búsetu á eigin lögbýli og eru aldir upp í sveit. 

4.1.2. Spurningar um hross og hrossaeign 

Þegar niðurstöður úr spurningum um hross og hrossaeign voru skoðaðar kom í ljós að 

83% þátttakenda hafa hross að aukavinnu en aðeins 17% höfðu hross sem sína 

aðalatvinnu (spurning 3, mynd 19)  Þess bera að geta að sumir vildu fá að merkja 

bæði við aðalatvinnu og aukavinnu í þessari spurningu.  Það voru þeir sem flokkuðu   

vinnuna við hrossin til helminga í aðal- og aukavinnu.  Þátttakendur virtust fyrst og 

fremst halda hross vegna ræktunar, sölu, tamninga og tómstunda.  Það kom á óvart 

hversu fáir halda hross til hestaleigu og reiðkennslu (spurning 4, mynd 20).   

 

Niðurstöður könnunarinnar sýndu að flestir áttu á bilinu 11-40 fullorðin hross. En  

þess bera að geta að 4% þátttakenda áttu 101-120 fullorðin hross sem verður að teljast 

mikill fjöldi af hrossum. Sérstaklega þar sem innan þessa fjölda er aðeins um að ræða 

þau hross sem eru 4 vetra og eldri (spurning 5, mynd 21).  Meirihluti þátttakenda átti 
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1-10 stóðhryssur, (spurning 6, mynd 22) en þessi fjöldi hryssna þarf ekki endilega að 

endurspegla þann fjölda folalda sem þáttakendur fá að jafnaði á ári.  Innan þessa 

fjölda hryssna eru allar þær hryssur sem átt geta folöld, en hryssum þessum er ekki 

öllum haldið á hverju ári. En það má sjá á því að 47% þáttakenda er að fá 1-5 folöld 

að jafnaði á ári (spurning 7, mynd 23)  

 

Beitland fyrir hrossin að sumri áður en þau eru rekin á afrétt var í 63% tilvika á eigin 

lögbýli (spurning 8, mynd 24). Það segir okkur að flestir eiga nægjanlegt land heima 

fyrir til þess að fullnægja þörfum stóðsins.  Það sama má segja um beitiland fyrir 

hrossin að vetri, en þar kom fram að 69% þátttakenda hafa hrossin á eigin lögbýli yfir 

vetrartímann (spurning 10, mynd 26)  Stærð þess beitilands sem hrossin gengu á 

heima fyrir var í 48% tilvika yfir 200 ha (spurning, 9, mynd 25).  Margir tóku það 

fram að landið væri stórt og fjölbreytilegt og erfitt að segja nákvæmlega fyrir um hver 

stærð þess er í hekturum. 

4.1.3. Spurningar um afréttar mál 

Niðurstöður úr þeim spurningum sem fjölluðu aðeins um afréttarmál gefa nokkuð 

skýra mynd af skoðunum þátttakenda. 76% þátttakenda höfðu nýtt sinn afrétt fyrir 

hross (spurning 11, mynd 27) og nýttu afréttinn árlega (spurning 12, mynd 28). Þetta 

gefur nokkuð góða vísbendingu um það hversu afréttarnýtingin er nauðsynleg fyrir þá 

sem hlut eiga að máli. Einnig var mikill meirihluti þátttakenda sem nýttu afréttinn 

síðasta sumar eða 79% (spurning 13, mynd 29), sem bendir til þess að nýting 

afréttarins sé ekki að dragast saman. 

 

Í spurningum (14, 15 og 16, myndir 30, 31, 32) koma fram svör við hversu mörg 

hross þátttakendur settu á afrétt síðastliðið sumar.  Flestir voru að setja á bilinu 11-20 

fullorðin hross á afréttinn, 0-5 folöld og 6-10 tryppi.  Skýringin á því af hverju svona 

fá folöld eru sett á afrétt liggur í því að meirihluti hryssna er ennþá í hólfi hjá stóðhesti 

þegar rekið er á afrétt.  Önnur skýring er sú að menn eru farnir að veigra sér við því að 

setja mjög verðmæt folöld á afrétt, því þegar slík folöld eru staðsett í afréttinum, er 

ekki hægt að grípa inn í ef eitthvað bjátar á.   
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Nánast allir settu svipaðan hóp hrossa á afrétt í fyrrasumar (2004) eins og þeir höfðu 

gert undanfarin ár (spurning 17, mynd 33).  Í flesta afréttina var annað hvort ítala eða 

ákveðin takmörkun á fjölda hrossa frá hverjum bæ (spurning 18, mynd 34).   

35% þátttakenda töldu afréttarnýtinguna mjög nauðsynlega fyrir sig, ástæða þess var 

sú að þeim fannst gott að friða heimahagann yfir sumartímann.  Aðrir sögðu að 

afréttarnýting væri í meðallagi nauðsynleg fyrir sig, en sumir þeirra töldu að haginn 

heima fyrir þyldi alveg að hafa hrossin heima allt árið um kring en þeim fannst svo 

nauðsynlegt fyrir hrossin að komast á afréttinn (spurning 19, mynd 35).  Þegar 

þátttakendur voru spurðir hvort þeir þyrftu að nýta afréttinn meira, töldu 55% þeirra 

nýtinguna vera hæfilega eins og hún er í dag.  Þess ber að geta að 21% þátttakenda 

sögðust þurfa að nýta afréttinn mikið meira heldur en þeir gerðu í dag.  Helsta ástæða 

þess var vegna mikils fjölda hrossa eða þá að hrossum gæti farið fjölgandi á næstu 

árum (spurning 20, mynd 36).  

 

Meirihluti þátttakenda sögðust setja hross sín á afrétt til þess að friða heimahagann og  

vegna þess hversu gott væri fyrir hrossin að ganga á afrétti.  Þessi niðurstaða gefur til 

kynna að þátttakendur hafa hagsmuni beitilandsins og hrossanna að leiðarljósi. 

(spurning 21, mynd 37).  Þegar niðurstaða var komin úr því, hvers vegna þátttakendur 

settu hross sín á afrétt, voru þeir spurðir hvert eftirfarandi atriða myndi vega þyngst er 

þeir settu hross sín á afrétt: Hefðin, nýtingarrétturinn, grasið, friðun heimahaga og gott 

fyrir hrossin.  Hér kom í ljós að varla mátti á milli sjá hvort vægi þyngra friðun 

heimahaga (45%) eða „velferð hrossanna“ (42%) (spurning 22, mynd 38).  

 

Næst voru teknar saman niðurstöður fyrir (spurningu 23, mynd 39) en þar var spurt 

„að hvaða leyti er gott fyrir hross að ganga á afrétt?“ þessari spurningu áttu 

þátttakendur að svara eftir eigin höfði og þeim voru ekki gefnir upp neinir 

svarmöguleikar.  Þegar svona er spurt verður það til þess að úrvinnsla gagna verður 

mun erfiðari heldur en þegar ákveðnir svarmöguleikar eru fyrir hendi. Það sem 

flestum fannst mjög mikilvægt, er hið mikla frelsi og víðátta sem afrétturinn hefur upp 

á að bjóða, sem margir töldu að skilaði sér í  aukinni hreyfingu, styrk og lipurð.  Það 

að ganga á afrétt þroskar bæði líkama og sál hrossanna, sérstaklega ungviðis. Hrossin 

læra að takast á við nýtt umhverfi og þau agast í stórum hópi annarra hrossa.  Þau fá 

sitt leiðtogahlutverk og finna sína virðingarröð.  Allt þetta verður til þess að hrossin 

verða sjálfstæðari, kjarkmeiri, áræðnari og betur til þess fallinn að takast á við ólíkar 
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aðstæður í framtíðinni.  Þátttakendur tóku einnig fram að gott væri fyrir fætur og hófa 

hrossanna að ganga á því misjafna landi sem að afrétturinn hefur upp á að bjóða.  

Sumir vildu einnig meina að hross bæti fótaburð við það að ganga á afrétt.  

 

Í lok spurningalistans voru þátttakendur spurðir nokkurra almennra spurninga um 

afréttarmálefni.  Fyrsta spurningin var á þessa leið „telur þú það mikinn skaða fyrir 

íslensk hross og hrossarækt ef rekstur á afrétt leggst af?“ Mikill meirihluti þátttakenda 

eða 65% töldu það vera mikinn skaða, og sögðu að skaðinn yrði bæði mikill fyrir 

hrossin/hrossaræktina og einnig fyrir mennina (spurning 24, mynd 40).  Eins og áður 

hefur komið fram er gott fyrir hross að ganga á afrétt en hvað mennina varðar myndu 

þeir tapa þarna alda gamalli hefð og skemmtun.  

 

Næst voru þátttakendur spurðir „hversu ánægðir þeir væru með afréttarmál í sinni 

sveit“, flestir voru frekar ánægðir eða 40%, en þess bera að geta að 27% voru mjög 

ánægðir með afréttarmál í sinni sveit (spurning 25a, mynd 41). Spurningar 25 b og c 

voru opnar spurningar sem komu í beinu framhaldi af spurningu 25 a.  Gróflega 

samanteknar niðurstöður fyrir þessar spurningar sýna að 50% þátttakenda voru 

ánægðir með afréttarmálin vegna góðrar stjórnunar og góðs skipulags. Önnur 50% 

lýstu ánægju sinni yfir öðrum hlutum, eins og t.d. góðri beitarstýringu og góðum 

högum.  En það var ekki aðeins ánægja með afréttarmálin, því 36% þátttakenda 

sögðust vera óánægðir með afréttarmál vegna óstjórnar og 64% voru óánægðir með 

afréttarmálin vegna annarra hluta.  Þar kom fram óánægja með að friða afrétti fyrir 

allri beit og sumir töldu að það mætti stýra beitinni meira á afréttinum. 

 

Það helsta sem þátttakendur vildu bæta við nýtingu afréttarins var að aflétta þeim 

dagsetningum er segja til um hvenær megi reka hross á afréttinn og fara frekar eftir ár-

og tíðarfari hvert ár fyrir sig.  Þetta telst vera mjög skynsamleg hugmynd, því með 

þessu móti eru hrossin rekin á afrétt þegar að gróðurinn er kominn vel á veg að vorinu 

(Briske og Heitschmidt, 1991). Jafnframt voru nokkrir sem töluðu um það, að þegar 

haldið er fast í dagsetningar og snemma vorar sé gróðurinn orðinn úr sér sprottinn 

loksins þegar hross koma á afréttinn (spurning 26, mynd 42).  
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4.2. Almennar umræður 

4.2.1.  Áhrif beitar á gróður 

Eins og fram kemur í inngangskaflanum um áhrif beitar á gróður hafa margar 

rannsóknir sýnt að beit breytir gróðurfari (Hörður Kristinsson, 1979; Ingólfur 

Davíðsson, 1981; Ingibjörg Svala Jónsdóttir, 1984; Elín Gunnlaugsdóttir, 1985). Á 

undanförnum árum hefur beitarstjórnun verið mikið að breytast og fólk er orðið 

töluvert meðvitaðra um það hvað góð beitarstjórnun er.  Eins hefur sú breyting orðið,  

eftir því sem fleiri vinna að slíkum málum hafa fleiri svæði verið friðuð fyrir beit 

heldur en áður var.  Svæði þessi eru ýmist friðuð fyrir beit í ákveðinn tíma eða að það 

er alfarið lokað fyrir beit heldur en áður var.  Með þessum miklu breytingum á seinni 

árum hafa vaknað upp margar spurningar sérstaklega meðal bænda um það hversu 

gott sé að friða land alfarið og hversu gott sé að friða land fyrir hrossabeit en halda 

áfram sauðfjárbeit á landinu.  Í niðurstöðum viðhorfskönnunarinnar um beit hrossa á 

afréttum kemur fram þegar að þáttakendur eru spurðir svo „hvað telur þú að mætti 

bæta við nýtingu afréttarins með tilliti til hrossabeitar?“ að mikill meiri hluti þeirra 

eða 57% kýs að velja þann svar möguleika sem flokkast undir „annað“.  Nokkur hluti 

þeirra þátttakenda sem völdu „annað“ lýstu áhyggjum sínum yfir þessari miklu friðun 

lands sem fram færi og þá sérstaklega þegar tekið væri fyrir beit hrossa á afréttum, þar 

sem sauðfé gengi áfram.  Þátttakendur telja að það sé mikill skaði þegar að sauðfé og 

hross hætta að ganga saman á afréttum, þar sem hross bíti vissan gróður áður en 

sauðféð bíti hann.  Þessu til stuðnings vildu þátttakendur meina að ef hrossin tækju 

ekki vissan gróður á undan fénu færi hann í sinu og yrði óætur fyrir sauðféð. 

Jafnframt kom fram að bæði sauðfé og hrossum hefur verið beitt  saman á afrétt 

síðustu áratugi.    

 

Samkvæmt Ólafi Guðmundssyni og Ólafi R. Dýrmundssyni (1987) hefur sambeit 

hrossa og sauðfjár að öllum líkindum verið stunduð hér frá upphafi byggðar, en ekki 

hafa miklar rannsóknir verið gerðar á henni, þó ber að nefna rannsókn Önnu Guðrúnar 

o.fl., 2001).  Áhugi manna á þessu efni hefur aukist að undanförnu, ekki síst vegna 

þess að bæði reynsla bænda og niðurstöður rannsókna hafa sýnt, að gróður nýtist betur 

og afurðir dýra aukast ef beitt er saman hrossum og sauðfé (Anna Guðrún 

Þórhallsdóttir o.fl. 2001). Í rannsókn Sigþrúðar Jónsdóttir (1989) kemur fram að 

„sambeit sauðfjár og hrossa getur verið til bóta, einkum í grösugum högum t.d. í 
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mýrum, þar sem plöntuvalið er ólíkt.  Hins vegar gætu hross og kindur keppt um fæðu 

þar sem gróður er sneggri og einsleitari“ (bls.139).  Það segir okkur að plöntuval 

sauðfjár og hrossa skarast að nokkru leyti.  Það sem helst er frábrugðið við beit 

sauðfjár og hrossa er það að sauðfé velur smáar ungar plöntur, gjarnan blómplöntur og 

grös, en hross éta bæði  ung grös og hávaxnari, grófar plöntur (Sigþrúður Jónsdóttir, 

1989).   

 

Beitarstjórnun er þáttur sem áður hefur verið minnst á, með góðri beitarstjórnun verða 

bættar afurðir.  Oft er nóg að hafa góða beitarstjórnun, þá er hægt að sleppa við að 

alfriða ákveðin svæði til lengri tíma. Margt þarf að hafa í huga við slíka stjórnun, má 

þar nefna víxlverkun plantna og grasbíta sem er lykilatriði í beitarkerfum.  Hafa ber í 

huga að til þess að beitarkerfi skili hvað bestum árangri verður að taka tillit til 

gróðurs, dýra og umhverfis (Heitschmidt og Taylor, 1991).  

4.2.2. Andlegur og líkamlegur þroski 

Eins og fjallað var um í innganginum eru frelsi og víðátta mjög mikilvægir þættir í 

uppeldi íslenska hestsins og þess vegna er talið nauðsynlegt að hesturinn komist á 

afréttir þar sem frelsi fjallanna og mikil víðátta fara saman. Góð hreyfing er 

nauðsynleg fyrir allar skepnur hvort sem það er maður, hestur eða kind (Rivero o.fl., 

1995). Margar rannsóknir, bæði á mönnum og dýrum hafa sýnt að hreyfing hefur bæði 

góð áhrif á vöxt beina og vöxt alls líkamans (Cunha, 1991) og eru hross þar í engu 

undaskilin (Rivero o.fl, 1995). Eins og fram kom í kafla 1.3.2. gerir hreyfing og öll 

þjálfun hrossa það að verkum að stærð vöðvarþráða eykst og því fyrr sem 

vöðvaþræðirnir stækka þeim mun meira þrek og þol fær hrossið (Rivero o.fl., 1995). 

 

Meirihluti þátttakenda hafði ákveðnar skoðanir á því hvers vegna væri gott fyrir hross 

að ganga á afrétt.  Þess ber þó að geta að þeir þátttakendur sem voru bændur og 

hestamenn höfðu skýrari skoðanir á því hver ástæða þess er að það er gott fyrir hross 

að ganga á afrétt.  Hér er átt við þá bændur sem að stunda hestamennsku og hafa 

jafnvel alist upp með hestum alla sína tíð.  Aftur virtist sem þeir bændur sem eru 

minna tengdir hestamennsku og ríða ekki út sjálfir hefðu ekki myndað sér eins skýra 

skoðun á þessu máli.  Nánast allir þeir sem svöruðu spurningunni „af hvaða leyti er 

gott fyrir hross að ganga á afrétt“, töldu að það var mikilvægt fyrir hross að ganga á 

afrétt vegna þess mikla frelsis sem þau hefðu í afréttinum.  Í slíkri víðáttu sem 
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afréttinum geta hrossin hreyft sig að vild og þar er einnig fjölbreytt undirlag sem að 

styrkir fætur, hófa og bein hrossanna, sérstaklega ungviðis. 

4.2.3. Friðun heimahaga 

Friðun heimahaga er einn sá þáttur sem að fylgir góðri beitarstjórnun.  Samkvæmt 

sögunni hefur að einhverju leyti verið reynt að friða heimahaga allt frá 17. og 18. öld 

eins og kemur fram í Lýsingu Ísland efir Þorvald Thoroddsen sem vitnað er í hér að 

framan í kafla 1.3.3.   Hér áður fyrr var mun erfiðara að friða heimahagann vegna þess 

að þá var lítið um girðingar, þannig að sú hætta var alltaf fyrir hendi að skepnur 

slyppu inn á það svæði sem friðað var.  Friðun heimahaga í vissan tíma er nauðsynleg 

til þess að hvíla landið og halda gróðurfarslegum fjölbreytileika ef of hart hefur verið 

gengið að landinu (Briske og Heitschmidt, 1991). Einnig er mikilvægt að friða land til 

varna því að upp komi pestar í beitarhólfum. Hætta er á því ef sauðfé gengur lengi á 

sama landinu að upp komi hnýslasmit og eins er með hross ef þau ganga lengi á sama 

landinu er hætta á ormasmiti (Sigríður Björnsdóttir, 2005). Í gegnum árin hefur land 

aðallega verið friðað yfir sumartímann þegar að sauðfé og hross eru sett á afrétt.  Með 

friðuninni nær gróðurinn að jafna sig eftir fyrra beitarálag og tekur að spretta af krafti 

á nýjan leik, óáreittur.  Þegar svo skepnurnar koma heim aftur að haustinu eru þau 

beitarhólf sem friðuð voru yfir sumarið tilbúin til þess að taka á móti beitarálagi á ný 

eftir friðun sumarsins. 

 

Sauðfjárbændur telja friðun heimahaga ennþá mikilvægari heldur en þeir sem ekkert 

fé eiga.  Hjá sauðfjárbændum verður að vera til staðar sérstaklega góður og ferskur 

gróður þegar að féð kemur að fjalli til þess að (sérstaklega) lömbin haldi áfram að 

bæta á sig holdum áður en þau verða sett á sláturhús. Það hefur sýnt sig að land sem 

hefur verið bitið af hrossum snemma sumars en síðan friðað fram á haust er gott 

haustbeitiland fyrir sauðfé (Anna Guðrún Þórhallsdóttir o.fl., 2001).  

4.2.4. Nýtingarréttur 

Nýtingarrétur er sá réttur sem hvert lögbýli hefur til þess að reka á afrétt.  Í kafla 

1.3.4. var fjallað stuttlega um lög þau er snúa að afréttarmálum en í viðauka verða 

lögin sjálf látin fylgja með. Í viðhorfkönnuninni kom fram að bændur virtust ekki hafa 

áhyggjur af því að tapa nýtingarrétti sínum til rekstrar á afrétt.  Því aðeins 14% nefndu 

það meðal annars sem ástæðu fyrir því að þeir rækju hross sín á afrétt en einungis 5% 
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töldu það að halda nýtingarrétti vega þyngst af fimm valmöguleikum sem komu fram í 

spurningu 21.  Þegar farið var að skoða betur hvort hægt væri að tapa sínum 

nýtingarrétti fyrir fullt og allt, kom í ljós að almennt gildir að menn tapa ekki sínum 

nýtingarrétti, þó hann sé ekki nýttur t.d. vegna beitarfriðunnar eða uppgræðslu. Það er 

hinsvegar sveitarfélagið og upprekstrarfélagið sem stýra nýtingunni í samráði við 

Landgræðslu ríkisins.  Hins vegar er líklegt að menn geti hugsanlega tapað 

nýtingarréttinum á endanum ef nýtingin hverfur.  Slíkt myndi hinsvegar vart gerast 

nema á mjög löngum tíma (50-100) árum.  Það er því hægt að segja að þar sem 

hrossabeit hefði ekki verið nýtt/bönnuð um áratugaskeið, þá væri hægt að taka réttinn 

af mönnum bótalaust, enda hefðu þeir ekki nýtt hann í langan tíma og ættu því erfitt 

með að sýna fram á tjón (Ólafur Björnsson, munnleg heimild, 2005).  

4.2.5. Hefð 

Hefð hefur verið fyrir því að reka hross á afrétt allt frá því er elstu menn muna.  Hefð 

þessi er liður í menningarlífi þjóðarinnar og einnig mikilvægur þáttur í því að viðhalda 

örnefnaþekkingu og þekkingu þjóðarinnar á sögu landsins.  Nýting afréttarins hefur 

gert það að verkum að örnefnaþekking hefur haldist í gegnum aldirnar, því bændur og 

þeir sem afréttinn nýta nota örnefni hvers svæðis til glöggvunar og þæginda þegar 

afrétturinn er smalaður.  Hætta er á að slík þekking sem þessi tapist ef rekstur á afrétt 

leggst alfarið af og þar með stór þáttur í sögu þjóðarinnar. 

 

Þeir sem hafa kynnst hefð þessari, telja hana mjög skemmtilega og vilja alls ekki tapa 

henni fyrir fullt og allt.  Út frá þessari hefð hafa skapast hinar ýmsu uppákomur sem 

verða enn fleiri eftir því sem árin líða.  Hér áður fyrr voru hross rekin á afrétt nánast á 

öllu landinu en núna eru aðeins hross á Norðurlandi rekin á afrétt.  Eftir því sem þeim 

svæðum fækkar sem  reka hross á afrétt er enn mikilvægara að halda í þessa gömlu 

góðu hefð.  Nefnt hefur verið að yfir smalamennskum sem þessum, vaki ákveðin 

dulúð og spenna. 

4.2.6. Ferðaþjónusta  

Ferðaþjónusta er einn sá þáttur sem er í mikilli sókn nú tímum, allir keppast við að 

hafa sína þjónustu sem mesta og besta.  Hross og hestamennska er liður sem 

ferðaþjónustuaðilar eru í auknum mæli að taka inn í sína þjónustu. Einnig er til í 

dæminu að ferðaþjónustuaðilar séu komnir í samstarf með því fólki sem bíður upp á 
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hestaleiga eða reiðkennlsu.  Þá til dæmis gistir fólkið á öðrum staðnum en fer á 

hestbak á hinum.  

 

Eins og fram kom í inngangskaflanum eru stóðréttir og ferðaþjónusta farnar að haldast 

töluvert í hendur. Ferðaþjónustuaðilar eru í auknum mæli farnir að treysta á 

stóðréttarhelgarnar og gestir eru farnir að bóka sig í gistingu ár fram í tímann 

(Ferðaþjónustan Bakkaflöt Skagafirði, munnleg heimild)  Sá mikli mannfjöldi sem 

bætist í hóp heimamanna yfir réttarhelgina er mikil lyftistöng fyrir það fólk sem 

vinnur að ferðaþjónustu, sérstaklega á þessum tíma þar sem ferðamannastraumurinn 

er að mestu dottinn niður.  Í auknum mæli er farið að bjóða útlendingum upp á að 

koma til landsins í stóðréttir ásamt því að fara á bak á íslenska hestinum.  Til eru 

útlendingar sem hafa komið ár eftir ár í stóðréttir og eru því farnir að vita upp á hár 

hvenær stóðréttardagurinn er.  Eftir að stóðréttir urðu enn vinsælli en áður fyrr, er 

mjög erfitt fyrir heimamenn að ætla að breyta dag og tímasetningum á 

stóðréttardeginum, gestanna vegna. Slík tilfærsla getur bæði komið niður á gestum og 

þeim sem á móti gestunum taka.  Ef slíkar breytingar þurfa að fara fram eins og t.d. að 

lengja beitartíma á afrétti og þá jafnframt að seinka stóðréttardeginum, verður að láta 

boð um slíkar breytingar berast út sem allra fyrst. Ástæða þess að slík boð verða að 

berast fljótt, er sú að mikill hluti gestanna sem í réttirnar koma er búið að skipuleggja 

sig langt fram í tímann og sumir koma langt að. 
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5. Samantekt  

Niðurstöður viðhorfskönnunarinnar gefa til kynna að flestir þátttakenda þurfa á 

afréttinum að halda, beitarinnar vegna og til þess að geta friðað heimahagann yfir 

sumartímann. Það kom skýrt fram að þátttakendur telja það mikinn skaða bæði fyrir 

íslensk hross og hrossarækt ef rekstur á afrétt leggst af.  Þessi mikli skaði felst í þeirri 

frelsissviptingu sem hrossin yrðu fyrir ef þau hættu að ganga á afrétt og einnig töpuðu 

þau þeim mikla þroska sem þau ná með því að ganga á afrétt innan um stóran hóp 

hrossa á misjöfnu undirlendi.  Annar þáttur sem kom glögglega fram í niðurstöðunum 

var sá að þátttakendur vilja að hætt sé með fastar dagsetningar á því hvenær hross séu 

rekin á afrétt og í staðinn farið eftir árferði og tíðarfari hverju sinni.  

 

Flestir voru ánægðir með afréttarmál í sinni sveit en töldu að þessi mikla friðun sem 

verið hefur á undanförnum árum sé þáttur sem hugsanlega sé búið að ganga of langt í.  

Sérstaklega þar sem friðunin hefur valdið því að skilja alfarið á milli hrossa og 

sauðfjárbeitar. 
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8. Viðauki 1 

Hér að finna kynningarbréf sem sent var til þátttakenda ásamt spurningalista. 

 
Ágæti bóndi! 

 
Steinunn Anna heiti ég, Halldórsdóttir og er fjórða árs nemandi í landnýtingu 
við Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri.  Þar sem að ég er að útskrifast 
nú í vor er ég að afla heimilda í lokaverkefni mitt þessa dagana.  Verkefnið 
fjallar um beit hrossa á afréttum og er B.Sc verkefni upp á 9 einingar.  Vegna 
verkefnisins langar mig til þess að biðja þig að taka þátt í  viðhorfskönnun sem 
hér fer á eftir.  Samantekt á efni sem þessu mun gefa skýra mynd af því 
hvernig afréttarmálum er háttað í sveitum og hver skoðun bænda er varðandi 
afréttarmál. 
 
Markmið könnunarinnar er að kanna viðhorf bænda til rekstrar hrossa á afrétt.   
 
Til þess að markmið könnunarinnar náist er mikilvægt að allir þeir sem leitað 
er til taki þátt í henni og svari spurningunum. Mér ber, hins vegar, að benda á 
að þér er hvorki skylt að svara einstökum spurningum né spurningalistanum í 
heild. 
 
Meðfylgjandi er spurningarlisti sem mig langar til að biðja þig að hugleiða og 
svara.  Þú þarft ekki að senda listann til baka því innan fárra daga mun ég eða 
aðstoðarmenn mínir hringja í þig og fá svörin munnleg í gegnum síma. 
 
Hringt verður til þín á næstu tveimur vikum. 
 
Nafnleynd er tryggð og ekki verður á neinn hátt hægt að rekja svör þín í 
könnuninni. 
 
Ég vona að þú ágæti bóndi bregðist vel við þessari bón minni. 
 
Með fyrir fram þökk 
 
Steinunn Anna Halldórsdóttir 
Brimnesi, 551 Sauðárkróki 
Nemi við Landbúnaðarháskóla Íslands 
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Viðhorfskönnun til bænda um beit hrossa á afrétti 
1.a Við hvaða atvinnugrein er þitt aðalstarf? 

  Landbúnað (svara spurningu 1b) ڤ      
 ?Annað>Hvað ڤ      
   
1.b Hver er helsta framleiðslugrein búsins? 
 Mjólk ٱ      
 Nautakjöt ٱ      
  Kindakjöt ٱ      
  Hross ٱ      
        ?Annað>hvað ٱ      
       
2.   Hvernig er búsetu háttað? 

  Eign á lögbýli ٱ
 Búseta á lögbýli/leigujörð ٱ
 Þurrabúð – búseta í þéttbýli/þéttbýlishverfi ٱ
                           Annað ٱ
 

3.   Hefur þú hross að: 
 Aðalatvinnu ڤ
  Aukavinnu ٱ
 

4.  Hvers vegna heldur þú hross? (Krossaðu við allt sem við á) 
  Ræktun ٱ
 Tamningar ٱ
  Sala/kaup ٱ
 Reiðkennsla ٱ
 Hestaleiga ٱ
  Beitardýr ٱ
 Tómstundir ٱ
 _________     ?Annað> Hvað ٱ
 

5.   Hversu mörg fullorðin hross átt þú?   
 0 ٱ
 5-1 ٱ
 10-6 ٱ
 20-11ٱ
 40-21 ٱ
 60-41 ٱ
 80-61 ڤ
 100-81 ٱ
 120-101 ٱ
 140-121 ٱ
 140< ٱ
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6.   Hversu margar stóðhryssur áttu? 

 0 ٱ
 5-1 ڤ
 10-6 ٱ
  20-11 ٱ
 40-21 ٱ
 60-41 ٱ
 60< ٱ
 

7.   Hversu mörg folöld færð þú að jafnaði á ári? 
 0 ٱ
 5-1 ڤ
 10-6 ٱ
  20-11 ٱ
 40-21 ٱ
 60-41 ٱ
 60< ٱ
 

 8.   Hvar er beitiland fyrir hrossin að sumri? (krossið við allt sem við á) 
 Eigið lögbýliٱ      
 Afnot af lögbýli í byggðٱ      
 Afnot af lögbýli í eyðiٱ      
 Afnot af leigulandiٱ      
 Afnot af almenningi öðrum en afréttiٱ      
 
9.   Hver er stærð beitilands fyrir hrossin að sumri í ha? 

 10> ٱ
 20-11 ٱ
 40-21 ٱ
 80-41 ٱ
 140-81 ٱ
 200-141 ٱ
 200< ٱ
 

10.  Hvar eru landnot fyrir hrossin að vetri? (krossið við allt sem við á) 
 Eigið lögbýli ٱ
 Afnot af lögbýli í byggð ٱ
 Afnot af lögbýli í eyði ٱ
  Afnot af leigulandi ٱ
 Afnot af almenningi öðrum en afrétti ٱ

 
11. Hefur þú nýtt þinn afrétt fyrir hross? 

  Já ٱ
 Nei (svara næst spurningu 18) ٱ
 Aldrei (svara næst spurningu 18) ٱ
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12. Hvernig hefur nýtingunni verið háttað? 

  Árlega ٱ
 Annað hvert ár ٱ
 Óreglulega ٱ
 Aldrei ٱ

 
13. Nýttir þú afréttinn á síðasta sumri (2004)? 
 Já ٱ      
 Nei (svara næst spurningu 18) ٱ      
 
14.  Hversu mörg fullorðin hross settir þú á afrétt síðastliðið sumar (2004)? 

 5-0 ٱ
 10-6 ٱ
  20-11 ٱ
 40-21 ٱ
 60-41 ٱ
 60< ٱ

 
15.  Hversu mörg folöld settir þú á afrétt síðastliðið sumar (2004)? 

 5-0 ٱ
 10-6 ٱ
 20-11 ٱ
 40-21 ٱ
 60-41 ٱ

 60< ٱ      
16.  Hversu mörg tryppi 2-3 vetra settir þú á afrétt síðastliðið sumar (2004)? 

 5-0 ٱ
 10-6 ٱ
 20-11 ٱ
 40-21 ٱ
 60-41 ٱ
 60< ٱ

 
17.  Endurspeglar samsetning hópsins á afrétti síðastliðið sumar nýtinguna     
síðustu árin? 

  Já ٱ
 _______________________________   Nei - skýring ٱ

 
18.  Hefur þú ótakmarkaðan aðgang að afréttinum? (hér er átt við fjölda hrossa) 

 Já ٱ
  Nei – ítala ٱ

 
19.  Er afréttarnýtingin nauðsynleg fyrir þig? 

  Mjög nauðsynleg ٱ
   Fremur nauðsynleg ٱ      

 Í meðallagi nauðsynleg ٱ
 Fremur ónauðsynleg ٱ
 Mjög ónauðsynleg ٱ
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20.  Telur þú þig þurfa að nýta afréttinn meira? 

 Mikið meira ڤ 
 Nokkuð meira ڤ 
 Nokkuð minna ڤ 
 Mikið minna ٱ 
 <Annað ٱ 
  
 

21.  Af hverju setur þú þín hross á afrétt? (Krossaðu við allt sem við á) 
  Viðhalda hefð ٱ
  Halda nýtingarrétti ٱ
  Nýta grasið ٱ
  Friða heimahagann ٱ
 Gott fyrir hrossin (svara spurningu 23) ٱ
         ?Annað>hvað ٱ
        

 
22.  Hvert atriðanna í spurningu (21) vegur þyngst að þínu mati? 
 
23.  Af hvaða leyti er gott fyrir hross að ganga á afrétt? 
 
24.  Telur þú það mikinn skaða fyrir íslensk hross og hrossarækt ef rekstur á 

afrétt leggst af? 
 Mikill skaði ٱ 
  Nokkur skaði ٱ 
 Lítill skaði ٱ 
 Enginn skaði ٱ 
 

25a.  Hversu ánægð/ur ertu með afréttarmál í þinni sveit? 
  Mjög ánægð/ur (svara spurningu 25b) ٱ       
 Frekar ánægð/ur ٱ       
 Í meðallagi ánægð/ur ٱ       
  Fremur óánægð/ur ٱ       
 Mjög óánægð/ur (svara spurningu 25c) ٱ       
 
25b.Ef ánægður – af hverju? 
 
 
25c.Ef óánægður - af hverju? 
 
26. Hvað telur þú að mætti bæta við nýtingu afréttarins með tilliti til            

hrossabeitar? 
 Flýta tíma upprekstrar ڤ
 Seinka tíma upprekstrar ڤ
 Flýta tíma haustsmalanna ڤ
  Lengja beitatíma á afrétti ڤ
 Stytta beitartíma á afrétti ڤ
         ?Annað>Hvað ڤ
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27.  Kyn viðmælanda? 
 Karl ٱ 
 Kona ٱ 

 
28.  Hversu gamall/gömul ertu? 

 30-20 ٱ 
 50-31 ٱ 
 70-51 ٱ 
 70< ٱ 

 
29.  Hvaða menntun hefur þú? (Krossaðu við allt sem við á) 
 Grunnskólapróf ٱ       

 Framhaldsskólapróf ٱ 
 Búfræðipróf ٱ 
 Háskólapróf ٱ 
 Iðnmenntun ٱ 
 _____________________    ?Annað> Hvað ٱ 

 
30.  Hvar ólst þú upp? 

 Á jörðinni sem ég bý á í dag ٱ 
 Á annarri jörð ٱ 
 Á höfuðborgarsvæðinu ٱ 
 Í öðru þéttbýli ٱ 

 
31.  Annað? eitthvað sem þú villt taka sérstaklega fram í lokin? 
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9. Viðauki 2 

Hér er að finna II og III kafla laga sem fjalla um afréttarmál, fjallskil o.fl. 

II. kafli. Um afrétti og notkun þeirra. 

4. gr. Land, sem fjallskilaframkvæmd tekur til, skiptist í afrétti og heimalönd. Þar 

sem almenningar (óbyggðir) þurfa hreinsunar við, tekur og fjallskilaframkvæmd til 

þeirra, eftir því sem þörf krefur og nánar er fyrir mælt í lögum þessum. 

5. gr. Það skulu vera afréttir, sem að fornu hafa verið. Þó getur [héraðsnefnd]1) 

ákveðið nýja afrétti eftir tillögum hreppsnefndar og með samþykki landeiganda. Enn 

fremur geta hreppsnefndir, með samþykki [héraðsnefndar],1) breytt takmörkum afrétta 

og lagt til þeirra land, er þær hafa full umráð yfir. Ekki verður afréttarland, þótt í 

einkaeign sé, gert að heimalandi, nema samþykki [héraðsnefndar]1) komi til. 

Bæjarstjórn getur tekið upp nýjan afrétt fyrir kaupstað, breytt takmörkum afréttar og 

lagt til hans heimalönd eða landshluta einstakra jarða innan lögsagnarumdæmis 

kaupstaðarins, er kaupstaðurinn á eða hefur full umráð yfir. 

   1)L. 108/1988, 42. gr.  

6. gr. [Héraðsnefnd]1) semur, að fengnum upplýsingum sveitar- og bæjarstjórnar, 

skrá yfir alla afrétti, er héraðsbúar nota. Skal þar lýst merkjum þeirra og tekið fram, 

hvaða jarðir eiga upprekstur á hvern afrétt svo og hverjir séu afréttareigendur, ef um 

afrétt í einkaeign er að ræða. Skrá þessi gildir sem heimild fyrir upprekstrarrétti 

hverrar jarðar í sýslunni, og verður henni ekki breytt, nema eftir tillögum 

sveitarstjórnar og með samþykki jarðeiganda eða umráðamanns jarðar. Breytingar á 

afréttum eða réttindum yfir þeim skulu þegar færðar í afréttaskrá. Afréttaskrá skal 

geymd í skjalasafni sýslunnar. 

   1)L. 108/1988, 42. gr.  

7. gr. Upprekstrarrétt á afrétt hrepps eða annars upprekstrarfélags eiga allir 

búfjáreigendur, sem landsafnot hafa í hreppi eða á félagssvæði, nema þar frá sé, að 

fengnu samþykki jarðeiganda, gerð undantekning í fjallskilasamþykkt. 

Um skyldu til að reka búfé á afrétt fer eftir því, sem fyrir er mælt í 

fjallskilasamþykkt. 

8. gr. Um upprekstrarrétt á afréttarland, sem liggur undir einstaka jörð eða stofnun, 

fer eftir fornri venju eða samningum. 

Í fjallskilasamþykkt má setja ákvæði um, að í slíkt afréttarland megi eigi taka 

búpening til sumargöngu af utanhreppsmönnum, sem eigi hafa þar upprekstrarrétt, 
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nema með samþykki sveitarstjórnar, þar sem landið liggur. 

Um afréttargjald til eiganda afréttarlands fer eftir samningi eða, ef samkomulag næst 

ekki, eftir ákvörðun viðkomandi hreppsnefndar. Þó getur sá aðili, sem eigi vill una 

ákvörðun hreppsnefndar, krafist mats dómkvaddra manna um gjaldhæð. Ákvörðun um 

hagatoll, hvort heldur ákveðinn er með samningi eða eftir mati, gildir aldrei fyrir 

lengri tíma en 6 ár í senn. 

9. gr. Nú rís ágreiningur um upprekstrarrétt eða notkun afréttar samkvæmt 8. gr., og 

skal þá, ef hreppsnefnd tekst eigi að miðla málum, vísa ágreiningnum til 

[sýslumanns],1) er úrskurðar málið. Úrskurði [sýslumanns]1) má skjóta til dómstóla. 

   1)L. 108/1988, 43. gr.  

10. gr. Enginn má nota afrétt, sem eigi á þar upprekstrarrétt samkvæmt 7. eða 8. gr. 

nema viðkomandi sveitarstjórn eða sveitarstjórnir leyfi, eða landeigandi, ef um 

einkaeign á afréttarlandi samkvæmt 8. gr. er að ræða. Um slíkar leyfisveitingar, svo 

og um gjaldskyldu leyfishafa fyrir afréttarnot, skulu nánari fyrirmæli sett í 

fjallskilasamþykkt. 

11. gr. Enginn má hafa afnot afréttar fyrir sjálfan sig, svo sem grasnyt og hlunnindi, 

nema hreppsnefnd leyfi. Eigi tekur þó ákvæði þetta til fiskveiði eða annarra 

hlunninda, sem í einkaeign eru, þótt í afrétti séu. 

12. gr. Nú eru beitilönd einstakra jarða notuð til upprekstrar eða sem sameiginlegur 

bithagi með líkum hætti og afréttir, og skal þá reglum laga þessara um afrétti beitt um 

þau eftir því, sem við getur átt og nánar er fyrir mælt í fjallskilasamþykkt. 

13. gr. Eftir að sveitarstjórn hefur ákveðið, að vorsmölun skuli lokið, og allt til 

fyrstu gangna, má enginn smala afrétt né gera afréttarbúpeningi ónæði, nema með 

leyfi viðkomandi sveitarstjórnar. 

14. gr. Nú eru tveir hreppar eða fleiri í fjallskiladeild (upprekstrarfélagi) og þykir 

hreppsnefnd í einum þeirra nauðsyn til bera að ganga úr fjallskiladeildinni og stofna 

nýja, og boðar þá hreppsnefnd til fundar með búendum í hreppnum, sem upprekstur 

eiga, og lætur atkvæði ganga um málið. Verði 3/4 þeirra, er atkvæðisrétt eiga, því 

fylgjandi að ganga úr fjallskiladeildinni, tilkynnir hreppsnefnd það sýslunefnd, og 

getur hún þá breytt fjallskilasamþykkt að því er þetta varðar og ákveðið hreppnum 

nýja skilarétt, ef þörf krefur. Sýslunefnd kýs þrjá óvilhalla menn í skiptanefnd, til að 

stýra skiptum á sameiginlegum eignum fjallskiladeildarinnar. Náist ekki samkomulag 

aðila um þau skipti, að því er varðar lausafé og mannvirki, sker skiptanefnd úr. 

Um skiptingu afréttarlanda fer sem hér segir:  
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   a. Þar sem hver hreppur í fjallskiladeild þeirri sem skipta á, hefur frá fornu fari 

annast um fjallskil á ákveðnum afréttahluta og haft rétt til upprekstrar í hann, skal 

ákveða landamerki, þar sem leitamót hafa verið frá fornu fari, og færi sýslunefnd þau í 

afréttaskrá. 

   b. Þar sem afréttur hefur verið leitaður sameiginlega, skal Landgræðsla Íslands 

fengin til að meta afréttinn gróðurmati og gera tillögur um skiptingu eftir reglum III. 

kafla þessara laga. Náist eigi samkomulag aðila um landamerki, sker skiptanefnd úr. 

Kostnað af störfum skiptanefndar og Landgræðslunnar ber sá aðili, er skipta beiddist. 

Nú þykist annar hvor aðili vanhaldinn af úrskurði skiptanefndar í einhverju efni, og 

má þá skjóta honum til landbúnaðarráðherra, sem tilnefnir þrjá menn í 

yfirskiptanefnd, og úrskurðar hún um ágreiningsatriði. Kostnað af störfum hennar 

bera aðilar að jöfnu. 

 

III. kafli. Um verndun beitilands og um ítölu. 

15. gr. Stjórnum fjallskiladeilda og sveitarstjórnum, þegar um heimalönd er að 

ræða, er skylt að fylgjast með ástandi afrétta og heimalanda, og skulu þær hafa um 

það samráð við gróðurverndarnefnd viðkomandi sýslu og Landgræðslu ríkisins.1) 

Berist þessum aðilum rökstuddar ábendingar um, að nýtingu afréttar eða heimalanda 

sé ekki hagað á skynsamlegan hátt, eða að um ofbeit sé að ræða, er þeim skylt að leita 

álits gróðurverndarnefndar og Landgræðslu ríkisins um málið og um aðgerðir til 

úrbóta. 

   1)Sjá rg. 60/2000.  

16. gr. Þar sem talin er þörf bættrar meðferðar afréttar og verndar á gróðri, að mati 

gróðurverndarnefndar og Landgræðslu ríkisins, er stjórnum fjallskiladeilda heimilt að 

grípa til eftirtalinna aðgerða:  

   a. Ákveða, að fjallgöngur á hausti skuli færðar fram, eða að smalað sé af tilteknum 

hlutum afréttar fyrir göngur. 

   b. Ákveða, hvenær fyrst megi reka hverja búfjártegund á afrétt. 

   c. Láta girða sérstök svæði á afréttum eða í heimalöndum fyrir hrossabeit. 

   d. Banna, að stóðhross séu rekin á afrétt, enda séu þau þá undanskilin fjallskilum. 

   e. Eiga frumkvæði að félagslegum aðgerðum til hagabóta í samráði við 

gróðurverndarnefnd og Landgræðslu ríkisins. 

   f. Eiga frumkvæði að ítölu, ákvæði 17.–25. gr. 

17. gr. Ítölu má gera í afrétti og heimalönd fyrir heilar sýslur, einstök sveitarfélög 
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eða hreppshluta, að fullnægðum skilyrðum laga þessara, enda sé gætt að brjóta ekki í 

bága við lög um sauðfjárveikivarnir. 

18. gr. Eftirtaldir aðilar geta farið þess á leit við [héraðsnefndir],1) að athugun verði 

gerð á því, hvort þörf sé fyrir ítölu, og krafist ítölu, ef niðurstaða athugunar er á þann 

veg, að hennar sé talin þörf:  

   a. Einstakir bændur, búi þeir á viðkomandi svæði eða á nærliggjandi svæði, þar sem 

um verulegan samgang búfjár er að ræða á milli svæðanna. 

   b. Sveitarstjórn viðkomandi sveitarfélags og sveitarstjórnir nágrannasveitarfélaga, ef 

verulegur samgangur búfjár er á milli þeirra. 

   c. [Héraðsnefndir]1) aðliggjandi sýslna, ef verulegur samgangur búfjár er á milli 

þeirra. 

   d. Gróðurverndarnefnd viðkomandi sýslu og gróðurverndarnefnd í nágrannasýslu, ef 

verulegur samgangur búfjár er á milli sýslnanna. 

   e. Landgræðsla ríkisins. 

   1)L. 108/1988, 42. gr.  

19. gr. Nú hefur [héraðsnefnd]1) borist ósk um, að gerð verði ítala í ákveðið 

landsvæði, og er þá skylt að leita álits hlutaðeigandi sveitarstjórnar, 

gróðurverndarnefndar og Landgræðslu ríkisins á málinu. Telji einhver þessara aðila 

þess þörf, skal gera athugun á beitarþoli og notkun landsins og gefa um það álitsgerð. 

   1)L. 108/1988, 42. gr.  

20. gr. Telji gróðurverndarnefnd og Landgræðsla ríkisins, eða hlutaðeigandi 

sveitarstjórn, aðgerða þörf, ítölu eða annarrar gróðurverndar, þá skal stjórn 

fjallskiladeildar, [héraðsnefnd],1) ef heil fjallskilaumdæmi eiga hlut að máli, eða 

sveitarstjórn, ef um heimalönd er að ræða, boða til fundar alla bændur innan þess 

svæðis, sem um ræðir. Ef um heilt fjallskilaumdæmi eða meira er að ræða, er heimilt 

að boða til fulltrúafundar, þar sem fulltrúar einstakra sveitarfélaga eða fjallskiladeilda 

eiga fundarsetu, kosnir af bændafundum í hlutfalli við bændafjölda hvers sveitarfélags 

eða deildar. Fulltrúafundur getur því aðeins ráðið málinu til lykta, að allar deildir séu 

því samþykkar. 

Sá telst bóndi, er hefur lögbýli til ábúðar. Í fundarboði skal geta um fundarefni. 

Fundur telst lögmætur, ef meira en helmingur atkvæðisbærra manna mætir. Hver 

maður hefur eitt atkvæði, og eigi fleiri, þótt hann nytji eða búi á tveimur eða fleiri 

lögbýlum. Gróðurverndarnefnd viðkomandi sýslu og fulltrúi frá Landgræðslu ríkisins 

eiga rétt til setu á fundinum með málfrelsi og tillögurétt. Skylt er að boða þeim slíka 
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fundi. 

Skrá skal í fundargerð, hve margir bændur eru á viðkomandi svæði, svo og hve 

margir hafa greitt atkvæði um fundarefnið. 

Verði samþykkt með meirihluta atkvæða á lögmætum fundi að gera ítölu eða grípa 

til annarra aðgerða til að létta af afréttum eða heimalöndum, sbr. a–e-lið 16. gr., er sú 

samþykkt bindandi. 

Samþykkt um ítölu í afrétti eða heimalönd skal send viðkomandi [héraðsnefnd],1) og 

skal hún annast um, að ítala sé gerð. 

Ef aðeins er um að ræða eina fjallskiladeild, eitt sveitarfélag eða hluta sveitarfélags, 

og fundur samþykkir ítölu einróma, má fela stjórn fjallskiladeildar eða sveitarstjórn að 

sjá um framkvæmd ítölu. Skylt er þó ætíð að leita aðstoðar sérfróðra manna við 

ítölumatið. 

Fundarályktanir um aðrar aðgerðir samkvæmt heimildum í a–e-lið 16. gr. skal senda 

viðkomandi fjallskiladeild. 

Nú er tillaga um ítölu eða aðrar aðgerðir felld við atkvæðagreiðslu, og er þeim, sem 

aðgerða hefur krafist, þá heimilt að vísa málinu til landgræðslustjóra, sem fer með 

það, samkvæmt 23. gr. landgræðslulaga nr. 17/1965. Skylt er að hlíta þeirri ítölu, sem 

þannig er ákveðin. 

   1)L. 108/1988, 42. gr.  

21. gr. Þegar [héraðsnefnd]1) hefur borist fundarályktun um ítölu samkvæmt 20. gr., 

annast sýslumaður um skipun 3ja manna ítölunefndar. Sýslumaður tilnefnir formann 

nefndarinnar, en [Bændasamtök Íslands]2) og Landgræðsla ríkisins sinn manninn 

hvort. Varamenn skulu tilnefndir af sömu aðilum. 

   1)L. 108/1988, 42. gr. 2)L. 9/1996, 1. gr.  

22. gr. Ítala skal svo ákvörðuð, að fullskipað sé í landið en ekki ofskipað miðað við 

beitarþol. Byggja skal á beitarþolsrannsóknum svo sem við verður komið, jafnframt 

skal tekið tillit til aðstæðna hverju sinni. 

Búfé skal lagt í einingar með hliðsjón af tillögum sérfræðinga í fóðurfræði og 

beitarþolsrannsóknum. Ítölunefnd er heimilt að ákveða hlutfallstölu einstakra 

búfjártegunda, sé gróðurfar landsins mjög einhæft. 

23. gr. Ef innan ítöluumdæmis er kaupstaður eða kauptún, sem hefur umráðarétt 

jarðnæðis, er grasnyt fylgir, hefur kauptúnið sem heild beitarrétt í heimahögum og 

afrétti í hlutfalli við beitiland jarðarinnar, eftir sömu reglum og um getur í 22. og 24. 

gr. Um rétt einstaklinga innan viðkomandi kaupstaðar eða kauptúns fer eins og um 
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önnur sveitarfélög og einstaklinga innan þeirra sé að ræða. Nú er kauptún í landi 

jarðar, sem er einkaeign, og skal þá við ítölu úthluta jörðinni í heild, þar með talið 

kauptúnið, því, sem henni ber í hlutfalli við aðrar jarðir, en íbúar kauptúnsins semji 

hver fyrir sig við umráðamann jarðarinnar um beitarréttindi í heimalandi og afrétti. 

24. gr. Þegar ítölunefnd hefur ákveðið heildartölu búfjár, sem hafa má á hverju 

svæði, sendir hún úrskurðinn viðkomandi sýslumanni, sem birtir hann viðkomandi 

aðilum og Landgræðslu ríkisins. Sveitarstjórn hefur eftirlit með því að eigi sé haft 

fleira í högum en ítölunefnd hefur ákveðið. 

Nú er fleira búfé á ákveðnu ítölusvæði en þar má ganga samkvæmt úrskurði 

ítölunefndar, og má þá fela ítölunefnd að ákveða hlutdeild hvers býlis af 

heildarsveitarréttindum. 

Nú hefur hreppsnefnd eða stjórn fjallskiladeildar gert tillögur um hlutdeild einstakra 

býla í ítölu, og getur þá sá, sem ekki vill una þeim, skotið málinu til ítölunefndar, sem 

sker úr. 

Réttur hvers lögbýlis, sem sérmetið var við fasteignamat árið 1932, skal að 1/3 vera 

jafn, en að 2/3 skal hann vera í hlutfalli við beitarþol heimalands jarðarinnar. Hafi það 

ekki verið metið, má leggja til grundvallar landverð jarðarinnar eftir fasteignamati að 

frádregnum hlunnindum og að frádregnu verðmæti þess hluta af fullræktuðu landi, 

sem ætla má að nota verði til heyöflunar. Taka má tillit til sérstakra búskaparhátta á 

jörðinni. 

Heimilt er sveitarfélagi, sem ekki fyllir ítölu sína í afrétti, að leyfa öðru sveitarfélagi, 

sem á upprekstur í sameiginlegt afréttarland, að fylla ítöluna, enda komi gjald fyrir, 

sem ítölunefnd ákveður. Hafi ábúandi færra búfé í heimahögum en svarar ítölu hans, 

má hann taka af öðrum innan sama hrepps, en eigi utan, nema með samþykki 

sveitarstjórnar. Sama gildir um eyðijarðir, noti eigandi þær ekki fyrir eigin fénað. Hafi 

hreppsbúar ekki þörf nytjalandsins, en sveitarstjórn synjar jarðeiganda að taka fénað 

utan hrepps, getur hann krafist beitarleigu eftir mati ítölunefndar, enda sé það land, ef 

um heimaland er að ræða, girt fjárheldri girðingu. 

Nú hefur ítala verið ákveðin í afréttarland, og er þá sveitarstjórn heimilt að jafna 

niður fjallskilakostnaði í hlutfalli við ítölu hvers býlis. 

25. gr. Til þess að gera ítölu í land, sem er innan tveggja eða fleiri 

lögsagnarumdæma eða er eign fleiri en eins lögsagnarumdæmis, tilnefnir 

landbúnaðarráðherra einn mann í nefnd og er hann formaður, stjórn [Bændasamtaka 

Íslands]1) annan og landgræðslustjóri hinn þriðja. 
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   1)L. 9/1996, 1. gr.  

26. gr. Kostnaður við störf ítölunefndar greiðist af því sveitarfélagi, sem hlut á að 

máli. Nú er ítala gerð í lönd tveggja eða fleiri sveitarfélaga, og skiptist þá 

kostnaðurinn milli þeirra eftir meðaltalstölu búpenings síðastliðin fimm ár. Rísi 

ágreiningur um reikning ítölunefndar eða skiptingu kostnaðar milli sveitarfélaga, 

[skera Bændasamtök Íslands úr].1) 

   1)L. 9/1996, 1. gr.  

27. gr. Sá, er ekki vill una úrskurði ítölunefndar, getur krafist yfirítölumats innan 

fjögurra vikna frá uppkvaðningu ítöluúrskurðar. Krafan sendist landbúnaðarráðherra, 

sem skipar þrjá menn í yfirítölunefnd, og sé einn þeirra formaður. Starfar nefndin 

samkvæmt ákvæðum 22. gr. 

Kostnaður greiðist á sama hátt og segir í 26. gr., ef nefndin breytir ítölu um 10 af 

hundraði eða meira, ella af þeim, er krafðist endurskoðunar. 

28. gr. Nú telur einhver, að ítölu sé ekki fylgt, og getur hann þá kært málið til 

sýslumanns. 

Nú verður sannað, að einhver bóndi hefur fleira búfé í afrétti eða heimahögum en 

hann hefur rétt til samkvæmt ítölu, og skal þá sýslumaður gera viðkomanda að greiða 

sekt til fjallskilasjóðs. 

Sektarfé skal verja til gróðurbóta á viðkomandi landi. 

Sekt skal vera sem samsvarar 1/10 af meðallambsverði fyrir hverja fjallskilaeiningu, 

sem er umfram leyfilega tölu, en tvöfalda má sekt fyrir hvert ítrekað brot. Heimilt er 

að láta sektir niður falla, ef sönnur verða færðar á, að um ásetning hafi ekki verið að 

ræða. 

29. gr. Skylt er að taka ítölu til endurmats, þegar 4 ár eru liðin frá þeim tíma, að 

ákvörðun um ítölu tók gildi, ef a.m.k. 1/4 ábúenda, sem hlut eiga að máli, krefjast þess, 

eða ef landgræðslustjóri, stjórn fjallskiladeildar eða gróðurverndarnefnd telur þess 

þörf. 

30. gr. Nánari ákvæði um ítölu má setja í fjallskilasamþykkt. 
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