
Ættbókarfærsla á hvolpum undan eineistungi 

Ég, undirrituð, Brynja Tomer óska eftir því að eftirfarandi verði bókað í 

fundargerð stjórnar HRFÍ 16. október 2013: 

Stjórn HRFÍ samþykkti á fundi 7. október síðastliðinn að gera undanþágu á 

reglugerð um ættbókarskráningu og heimila skráningu á tveimur íslenskum 

fjárhundum undan eineistungi, svo hægt verði að nota þá til ræktunar. 

Ég er undrandi á því að stjórn HRFÍ skuli hafa tekið jafn viðamikla og afdrifaríka 

ákvörðun án þess að leita álits sérfræðinga, t.d. í vísindanefnd félagsins og hjá 

þeim sem unnið hafa að uppbyggingu lítilla stofna í öðrum löndum. 

Ég vek athygli á því að stjórn afgreiddi erindið aðeins fimm dögum eftir að það 

barst, þótt fyrir lægju erindi sem beðið hafa afgreiðslu stjórnar vikum og 

mánuðum saman. 

Mér hefði þótt eðlilegt að fyrir lægju meiri upplýsingar um þá hunda sem um 

ræðir og sóst er eftir í áframhaldandi ræktun.  

Ræktendur íslenskra fjárhunda á Íslandi hafa á undanförnum árum unnið 

markvisst að því að auka erfðafjölbreytni og eiga hrós skilið fyrir metnaðarfullt 

starf að því leyti. Mér finnst ekki útilokað að gerðar séu undanþágur varðandi 

þjóðarhundinn, sem okkur er falin ábyrgð á að hlú að, en tel nauðsynlegt að 

hvert tilvik sé skoðað mjög gaumgæfilega og vegnir séu kostir þess og gallar að 

veita undanþágur frá reglum félagsins. Ég tel að það hafi ekki verið gert með 

nægjanlegum hætti í þessu tilviki. 

Erfðafræðingar sem rætt hafa og ritað um íslenska fjárhundinn hafa lagt á það 

áherslu að litið sé á stofninn sem eina heild, en ekki sé einblínt á stofninn á 

Íslandi. Því má velta því fyrir sér hvort hægt er að vinna stofninum á Íslandi jafn 

mikið gagn varðandi erfðafjölbreytileika með því að leita að ræktunarhæfum 

hundum utan landsteinanna. 

Fram hefur komið í gögnum SIFK í Svíþjóð að mun algengara er að íslenskir 

fjárhundar séu eineistungar en aðrar tegundir, svo því vandamáli verður 

viðhaldið með framræktun Emblu og Asks.  



Niðurstöður úr mjaðmamyndatöku og augnskoðun  foreldra hefðu að mínu áliti 

átt að liggja fyrir áður en erindið var afgreitt, sem og upplýsingar frá 

vísindamönnum sem betur þekkja til erfða og ræktunar í litlum stofnum en 

stjórnarmenn HRFÍ. 

Virðingarfyllst, 

Brynja Tomer 

 


