
Hvað gerist í moldinni?
Beit hefur ekki aðeins áhrif á plöntuna ofanjarðar, 
heldur einnig neðanjarðar og dregur úr rótarvexti. 
Minni rætur ná síður til vatns og næringarefna. Rætur 
hafa mikilvægu hlutverki að gegna við að binda jarðveg 
og verja fyrir rofi vatns og vinda.

 
Svipað hlutfall er milli 
lífmassa ofanjarðar og 
neðanjarðar hjá plöntum. 
Blaðmikil planta hefur 
meira rótarkerfi.

Hvað gerist við ofbeit?
 • Bestu beitarplönturnar hverfa 

 • Hlutdeild lélegra beitarplantna vex

 • Gróður verður gisnari og rofdílar myndast 

 • Jarðvegsrof hefst

 • Uppskera minnkar

 • Rætur plantna rýrna 

 • Landþörf til beitar eykst

 • Kostnaður við endurbætur illa farins lands eykst 
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FRÓÐLEIKSMOLAR  
um hrossabeit

Hvað einkennir góða  
hrossahaga?
Sterkt og uppskerumikið hallalítið land, þar sem  
grös og starir eru ríkjandi og sina frá síðasta ári er  
í sverði. 

Dæmi um góða haga er graslendi, tún, valllendi, fram-
ræstar mýrar, flæðiengjar, grónar áreyrar. Þar ríkja 
plöntutegundir sem þola vel beit og rótarkerfi er sterkt. 

Hvað einkennir haga  
í slæmu ástandi?
Rofdílar eru víða, þúfur áberandi, gróður rótnagaður, 
puntur sést ekki, sinulaus, uppskera lítil.

Dæmi um land sem er viðkvæmt fyrir hrossabeit er rýrt 
mólendi, flagmóar, lyngmóar, mjög blautt land, rofið 
land, land sem liggur hátt yfir sjó.

Brattlendi hentar ekki til hrossabeitar.

Úrbætur vegna mikillar hrossabeitar
 • Fækka hrossum í haganum

 • Hólfa land og bæta beitarstýringu

 • Hlífa viðkvæmu landi við beit

 • Seinka upphafi beitar á vorin

 • Stytta beitartíma

 • Lengja gjafatíma

 • Tímabundin friðun lands

 • Áburðargjöf

 • Græða upp ógróið eða lítið gróið land

Nauðsynlegt er að fylgjast með ástandi hrossahaga, til 
að koma í veg fyrir að gróður rýrni vegna ofnýtingar. 
Hross geta auðveldlega gengið nærri landi vegna 
þyngdar sinnar og hversu nærri rót þau bíta. Stjórna 
þarf beitinni á þann hátt að hún henti þörfum hrossa 
og gangi ekki á gæði lands. Við langvarandi þunga beit 
er smám saman gengið á landgæði, beitarþol minnkar 
og ormasmit eykst. Með nokkur lykilatriði í huga er 
hægt að forðast að slíkt gerist. 

Landþörf til beitar fyrir hross er háð aðstæðum; s.s. 
landgerð, árferði og beitarskipulagi.

Landþörf eykst þegar líður á haustið. Þá er sprettutíma 
lokið og næringargildi gróðurs fellur. Nauðsynlegt 
er að einhver sina sé eftir til að skýla landinu yfir 
veturinn.



RofdílaR 
Myndast þegar gróðurþekja 
rofnar vegna mikils álags og 
umferðar.

ÞúfuR 
Verða áberandi í mikið nýttu 
landi. Rofna við langvarandi 
beit.

BeitaRummeRki
Hversu sýnileg er beitin, 
hversu mikil er nýtingin?

PuntuR 
Ná grös að þroska punt, 
mynda fræ og endurnýjast? 

Sina 
Sina í sverði segir til um 
gróðurnýtingu og hlífir landi 
yfir veturinn.

uPPSkeRa
Vísbending um getu landsins 
og gróðurnýtingu.

Mat á ástandi Lands
Hvað þarf að skoða? FLokkur ástand EinkEnni

0 Ágætt Rofdílar nær engir.
Þúfur vart merkjanlegar.
Lítil eða engin ummerki beitar.
Land loðið.
Puntur mikill að hausti.
Sina mikil í sverði.
Uppskera mikil (gróðurnýting <10%).

1 Gott Rofdílar hverfandi litlir.
Þúfur vart merkjanlegar.
Gróður rjóðurbitinn og toppóttur.
Puntur áberandi að hausti.
Sina talsverð í sverði.
Uppskera talsvert mikil (gróðurnýting 
<40%).

2 Sæmilegt Rofdílar hverfandi litlir.
Þúfur nokkuð áberandi.
Gróður jafnbitinn.
Puntur nokkur að hausti.
Sina sést í sverði.
Uppskera nokkur (gróðurnýting <40-
60%).

3 Slæmt Rofdílar merkjanlegir (5-10% þekja).
Þúfur áberandi.
Gróður snöggur og jafnbitinn.
Puntur lítill að hausti.
Land nær sinulaust.
Uppskera lítil (gróðurnýting 60-80%).

4 Mjög 
slæmt

Rofdílar nokkuð áberandi (>10% þekja).
Þúfur mjög áberandi.
Gróður mikið bitinn.
Puntur lítill sem enginn að hausti.
Land er sinulaust.
Uppskera lítil sem engin (gróðurnýting 
>80%).

5 Land 
óhæft til 
beitar

Rofdílar mjög áberandi (>10% þekja).
Þúfur mjög áberandi.
Gróður allur rótnagaður.
Puntur sést ekki að hausti.
Land er sinulaust.
Uppskera lítil sem engin (gróðurnýting 
>80%).

Heimild: Hrossahagar 1997


