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Yfirlýsing 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er 

samin af mér og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri 

prófgráðu. 
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Ágrip 

Liðin eru 10 ár síðan hér á landi var tekið upp EUROP flokkunarkerfi á lambakjöti. 

Kjötmatsniðurstöður hafa síðan þá verið nýttar við útreikninga á kynbótamati fyrir 

íslenskt sauðfé og niðurstöðurnar leiðréttar að jöfnum fallþunga. Nokkrar breytingar  

hafa orðið á skipulagi slátrunar síðan EUROP flokkunarkerfið var tekið upp hér á 

landi auk þess sem byrjunarörðugleikar við framkvæmd þess ættu að vera að baki.  

 

Markmið verkefnisins var að kanna hvort fallþungaleiðrétting væri fullnægjandi fyrir 

kynbótuppgjör kjötmatseinkunna eða hvort ástæða væri til að taka tillit til fleiri þátta. 

Enn fremur skyldi kannað hvort hugsanlegt ósamræmi milli sláturhúsa/landshluta 

sæist á gögnum yfir tíma og lagt mat á þróunina. 

 

Unnið var með gögn úr skýrsluhaldi sauðfjárræktarinnar sem Bændasamtök Íslands 

halda utan um. Unnið var gögn 56 bæja auk gagna frá tilraunabúinu á Hesti og 

innihélt gagnasafnið upplýsingar um 264.668 lömb. Áhrif árgangs, bæjar, fallþunga, 

kyns, aldur ær sem lamb gekk undir, þess hvernig lamb gekk undir og fallþunga í 

öðru veldi á kjötmatseinkunnir voru könnuð auk allra mögulegra tveggja-þátta 

samspilsáhrifa. Við mat á þróun kjötmatsniðurstaðna var gagnasafninu skipt upp eftir 

landshlutum. 

 

Helstu niðurstöður verkefnisins voru þær að auk bæjar og árs þurfi að taka tillit til 

fallþunga og kyns við kynbótauppgjör á kjötmatseinkunnum. Aðrir þættir sem 

prófaðir voru skýrðu lítinn hluta breytileika í kjötmatseinkunnum. Samræmi í 

kjötmatsniðurstöðum hefur batnað síðan 1998 en fullt samræmi er þó ekki komið á. 

 

Lykilorð: lambakjöt, kjötmat, umhverfisáhrif, EUROP  
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1 Inngangur 

Landnámsmenn komu hingað til lands með sauðfé og er talið líklegt að það hafi 

verið af norður-evrópsku stuttrófukyni (Jón Torfason & Jón Viðar Jónmundsson, 

2000). Féð hefur sennilega ekki verið sérstaklega ræktað framan af nema þá kannski 

helst til mjólkur (Halldór Pálsson, 1983) enda fráfærur stundaðar allt frá landnámi og 

fram á tuttugustu öldina og sauðamjólk landanum mikilvæg fæða (Jón Torfason & 

Jón Viðar Jónmundsson, 2000).  Talið er að framan af hafi lítið verið hugað að þyngd 

og skrokksamsetningu fjárins en með tilkomu sauðasölunnar til Bretlands um miðja 

19. öld urðu breytingar á. Sauðir sem selja skyldi út þurftu að vera í það minnsta 50 

kg og sæmilega holdugir á baki annars fékkst ekkert fyrir þá (Halldór Pálsson, 1983). 

Menn munu upp úr þessu hafa farið að íhuga hvernig auka mætti þunga og bæta 

skrokksamsetningu fjárins og ber staða sauðfjárræktarinnar í dag  vitni um þann 

gríðarlega árangur sem náðst hefur.  

 

1.1 Kjötmat á Íslandi 

Hér á landi mun þörfin fyrir kjötmat fyrst hafa komið fram í við stofnun sláturhúsa 

en þau fyrstu voru sett á stofn 1907 (Arnór Sigurjónsson, 1970). Flokkunin var í 

fyrstu ekki byggð á öðru en þyngd og þrifleika skrokkanna og holdfyllingu ekki 

gefinn  neinn gaumur. Flokkarnir voru aðeins tveir, fyrsti flokkur og annar flokkur. 

Skrokkar 12 kg eða þyngri skyldu flokkaðir í fyrsta flokk en léttari í annan flokk 

(Halldór Pálsson, 1983).  

 

Flokkun eftir holdfyllingu kom fram með nýjum lögum um kjötmat árið 1949 

(Andrés Jóhannesson, 1985) en í reglugerð á grundvelli þeirra er kveðið á um að 

flokka skuli í 3 gæðaflokka.  Í fyrsta flokk (DI) fari allir holdmiklir og ógallaðir 

skrokkar, annan flokk (DII) miðlungsskrokkar sem eru allvel holdfylltir og ógallaðir 

og magrir skrokkar fari í þriðja flokk (DIII)  (Sigbjörn Óli Sævarsson, 1999). 

 

Árið 1977 var matsreglum breytt og tveimur flokkum bætt við, svokölluðum 

,,stjörnuflokki“ DI* og  öðrum flokki O. Í stjörnuflokk skyldi flokka skrokka sem 

sérlega vel væru holdfylltir, hæfilega feitir með jafnri hvítri fitudreifingu um allan 

kroppinn en þó ekki þykkra en 4 mm lagi af fitu á miðjum bakvöða (Sigurgeir 
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Þorgeirsson, 1983). Í annan flokk O skyldi flokka skrokka með meira en 10 mm 

fitulag á miðjum bakvöðva (Andrés Jóhannesson, 1983). 

 

Árið 1986 eru sett mörk á fituþykkt á síðu en slíkt mál gefur mun betra mat á 

fituinnihald skrokksins í heild en fitumat á baki (Sigurgeir Þorgeirsson, 1985). Árið 

eftir var bætt við II. flokki O en í hann skyldi flokka skrokka með fitu á síðu yfir 15 

mm (Reglugerð um slátrun, mat og meðferð sláturafurða nr. 372/1987). 

 

Árið 1988 var sett ný reglugerð um slátrun, mat og meðferð sláturafurða. Samkvæmt 

henni skyldu vera fjórir vaxtarlagsflokkar, Úrvalsflokkur, I. flokkur, II. flokkur og 

III. flokkur. I. flokk var skipt upp eftir fitustigi í I-A, I-B og I-C. Að auki var flokkað 

í 4 þyngdarflokka eftir fallþunga (Reglugerð um slátrun, mat og meðferð sláturafurða 

nr. 188/1988). 

 

Þessu kjötmati var ætlað að skila gagnlegri upplýsingum en fyrri matsreglur og var 

úrvalsflokkurinn hugsaður sem hvati til framleiðslu vöðvamikilla falla (Jón Viðar 

Jónmundsson, 1998b.). Nokkur misbrestur reyndist þó á þessu, lítið flokkaðist í 

úrvalsflokkinn og væri horft á skiptingu í gæðaflokka yfir tíma reyndist erfitt að 

greina nokkra þróun. Þörfin til taka upp nýtt mat var því töluvert brýn. 

 

1.2 EUROP kjötmat 

Árið 1998 var hér á landi tekið upp nýtt kjötmat að evrópskri fyrirmynd, EUROP 

kjötmatið og er það enn í fullu gildi. Vaxtarlagsflokkar eru 5 og fituflokkar einnig en 

heimilt er að skipta hverjum flokki í þrjá undirflokka. Aðeins fituflokki 3 hefur verið 

skipt upp í 3 og 3+ (Reglugerð um gæðamat, flokkun og merkingu sláturafurða nr. 

484/1998). Þyngdarflokkun var felld niður.  

Nánari útlistun á gerðar- og fituflokkum EUROP matsreglanna er að finna í 1.- og 2. 

töflu. 
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1. tafla. Holdfylling og byggingarlag skrokka í EUROP matsreglum, samkvæmt 
reglugerð um gæðamat, flokkun og merkingu sláturafurða nr. 484/1998. 
 
Stafur Holdfylling  Lýsing   
  Allar útlínur mjög kúptar 

E Ágæt Læri: Ágætlega fyllt 

  Hryggur: Ágætlega breiður og fylltur 

    Frampartur: Ágætlega fylltur 

  Útlínur að mestu kúptar 
U Mjög góð Læri: Vel fyllt 
  Hryggur: Vel fylltur 

    Frampartur: Vel fylltur 

  Útlínur að mestu beinar 

R Góð Læri: Jafnfyllt eða góð 

  Hryggur: Jafnfylltur 

    Frampartur: Jafnfylltur 

  Útlínur nokkuð íhvolfar 

O Sæmileg Læri: Lítillega innfallin 

  Hryggur: Skortir breidd og fyllingu 

    Frampartur: Smár. Skortir fyllingu 

  Útlínur allar íhvolfar eða mjög íhvolfar 

P Rýr Læri: Innfallin eða mjög innfallin 

  Hryggur: Smár, innfallinn með útstandandi 
beinum 

    Frampartur: Smár, flatur og með útstandandi 
beinum 
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EUROP flokkunarkerfið hefur svo verið umreiknað yfir á línulegan skala líkt og 

listað er í 3.töflu og er matið skráð þannig í skýrsluhaldi Bændasamtaka Íslands. Það 

er gert til að auðvelda samanburð á flokkun og gera mögulegt að vinna með 

mælingarnar í kynbótauppgjöri (Jón Viðar Jónmundsson, 2000)  

 

Megin munur þessa mats og þess sem áður var felst í því að upplýsingar um fitu og 

holdfyllingu eru aðskildar í EUROP-matinu en var nokkuð blandað saman í því eldra 

3. tafla. EUROP flokkun umreiknuð á línulegan 
skala.  
 

Holdfylling Fita 
Flokkur Stig Flokkur Stig 

E 14 1 2 
U 11 2 5 

R 8 3 8 
O 5   3+ 9 
P 2 4 11 

    5 14 
 

2. tafla. Fituflokkar lambakjöts í EUROP mati, samkvæmt reglugerð um gæðamat, 
flokkun og merkingu sláturafurða nr. 484/1998. 
 

Fituflokkar Síðufita* Skrokkur Brjósthol 

1 Mjög 
lítil fita < 5 mm Vottur af fitu eða engin 

sýnileg fita 
Vottur af fitu eða engin 
sýnileg fita á milli rifja 

2 Lítil fita < 8 mm 
Þunnt fitulag þekur hluta 
skrokksins nema helst á 
bógum og lærum 

Vöðvar sjást greinilega á milli 
rifja 

3 Eðlileg 
fita < 11 mm 

Skrokkur allur eða að hluta 
þakinn léttri fituhulu. Aðeins 
meiri fitustöfnun við 
dindilrótina 

Vöðvar sjást enn á milli rifja 

3+ < 14 mm Skrokkur að mestu leyti 
þakinn fituhulu 

Fitusprenging í vöðvum á 
milli rifja 

4 Mjög 
mikil fita < 18 mm 

Skrokkur að mestu leyti með 
þykkri fituhulu, sem getur 
verið þynnri á bógum og 
lærum 

Fitusprenging í vöðvum á 
milli rifja. Áberandi fita á 
rifjum 

5 Óhóflega 
mikil fita > 18 mm Mjög þykk fituhula á öllum 

skrokk. Greinileg fitusöfnun 

Vöðvar milli rifja 
fitusprengdir. Óhófleg 
fitusöfnun á rifjum 

* Síðufita er mæld á næstaftasta rifi u.þ.b. 11 sm frá miðlínu hryggjar. 
 



 
 

5 
 

(Jón Viðar Jónmundsson, 1998a.). Þessi skipting gefur því skýrari upplýsingar um 

vefjasamsetningu fallanna og þar af leiðandi meiri úrvalsmöguleika.  

 

Frá því að EUROP kjötmatið var tekið upp hefur verið reiknað kynbótamat fyrir gripi 

byggt á kjötmatseinkunnum og niðurstöðurnar leiðréttar að jöfnum fallþunga (Jón 

Viðar Jónmundsson, 2000).  

 

1.3 Umhverfisáhrif 

Svipgerð einstaklings er sjáanlegir eða mælanlegir eiginleikar hans -það hvernig 

hann kemur fyrir. Svipgerðin ræðst af tvennu, arfgerð og umhverfisáhrifum (P = G + 

E). Arfgerð er áhrif allra erfðavísa gripsins á tiltekinn eiginleika, þ.m.t. samspil 

erfðavísa. Umhverfisáhrif eru allir þættir sem ákvarða umhverfið sem gripir eru aldir 

í. Samspil getur verið milli arfgerðar og umhverfis þ.e. þegar sama arfgerð skilar 

mismunandi frammistöðu eftir umhverfi (Bourdon, 2000). 

 

Arfgerð einstaklings er skipt í upp í samleggjandi (additive) erfðaáhrif og ekki 

samleggjandi (non additive) erfðaáhrif. Samleggjandi erfðaáhrifin eru oft nefnd 

kynbótagildi eða þau erfðaáhrif sem gripurinn getur skilað til afkvæma sinna 

(Bourdon, 2000).  Því stærri þátt sem samleggjandi arfgerðarhlutinn á í svipgerð 

einstaklings því meiri árangurs er að vænta með úrvali. Arfgengi (h2) er mælikvarði á 

samhengi svipgerðar og kynbótagildis, því hærra sem arfgengið er því meiri árangurs 

er að vænta af úrvali (Simm, 2000). 

 

Við mat á kynbótagildi einstaklings, kynbótamat, þarf að greina hversu miklll hluti 

breytileikans í svipgerð stafar af erfðum. Til að fá sem nákvæmast mat er 

nauðsynlegt að lágmarka áhrif umhverfisþátta á niðurstöðurnar s.s. með stöðluðu 

umhverfi eða leiðréttingum (Simm, 2000).  

 

Umhverfisþættir eru ýmist kerfisbundnir eða tilviljanakenndir. Kerfisbundnir þættir 

hafa svipuð áhrif á alla gripi (s.s. kyn og aldur) og hægt er að leiðrétta fyrir þeim og 

þannig að breytileiki af þeirra völdum nánast hverfi og fá þannig betri nálgun á 

kynbótamatið (Bourdon, 2000) auk þess sem samanburður gripa úr ólíku umhverfi 

verður raunhæfari. Tilviljanakenndir umhverfisþættir hafa áhrif endrum og sinnum 
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og virka ekki endilega eins á allar skepnur (s.s. fóðurgæði, veðurfar og dagsform 

skepna). Það er því erfitt að leiðrétta fyrir áhrifum þeirra með einföldum hætti. Þar 

sem miklu skiptir að lágmarka skekkju s.s. í skipulögðum tilraunum má draga úr 

áhrifum tilviljanakenndra umhvefisþátta með stöðluðum umhverfisaðstæðum.  

 

1.4 Markmið verkefnisins 

Nú hefur EUROP kjötmat hefur verið í notkun hér á landi í tæp 10 ár og því komin 

nokkur reynsla á notkun þess. Ósamræmi í framkvæmd kjötmats milli sláturhúsa sem 

gætti til að byrja með ætti því að vera að mestu liðið hjá. Sláturhúsum hefur fækkað 

nokkuð á síðustu árum og því má ætla að samræming þeirra í milli sé öll auðveldari 

en áður var. Þó koma oft upp umræður um mismunandi framkvæmd matsins milli 

sláturhúsa en engin sérstök úttekt hefur verið gerð á hvort þann mun megi sjá á 

gögnum yfir tíma. 

 

Skipulag slátrunar hefur á síðustu árum breyst nokkuð. Aukin eftirspurn neytenda 

eftir fersku lambakjöti hefur orðið til þess að sláturtíð hefur lengst frá því sem áður 

var. Slátrun utan hinnar hefðbundnu sláturtíðar í september-október hefur aukist en 

það hefur í för með sér að til slátrunar koma lömb á breiðara þroskabili en áður. 

  

Vegna þeirrar þróunar sem orðið hefur á framkvæmd matsins og þeirra breytinga 

sem orðið hafa á skipulagi slátrunar er ástæða til að endurmeta þörfina á 

leiðréttingum og kanna hvort fallþungaleiðrétting sé fullnægjandi fyrir kynbótamatið 

eða hvort taka þurfi tillit til fleiri atriða. 

 

Í þessu verkefni verða könnuð áhrif nokkurra kerfisbundinna umhverfisþátta á 

niðurstöður kjötmatsins og mat lagt á þróun kjötmatsins yfir þann tíma sem liðinn er 

síðan það var tekið upp hér á landi. 

 

1.5 Fyrri rannsóknir 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi og erlendis á skrokksamsetningu 

dilkafalla en rannsóknir sem beinlínis taka á áhrifum umhverfisþátta á kjötmat eru 

sárafáar. 
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Aðeins ein rannsókn hefur verið gerð á áhrifum umhverfisþátta á niðustöður EUROP 

kjötmats hérlendis en hún var hluti af BS-verkefni Sigbjörns Óla Sævarssonar 

(1999). Könnuð voru áhrif fallþunga (bæði línuleg og annarrar gráðu), línuleg áhrif 

af aldri  lambs, áhrif bús, kyns, aldurs móður og hvernig lambið gekk undir. Einnig 

voru metin víxlhrif kyns lambs og hvernig það gekk undir.  Niðurstöðurnar voru þær 

að bú og fallþungi (línulegt og annarrar gráðu aðhvarf) skýrðu mestan hluta 

breytileikans í niðurstöðum kjötmatsins bæði í vaxtarlags- og fituflokkun. Aðrir 

þættir sérstaklega hvernig lambið gekk undir og aldur móður höfðu einnig 

umtalsverð áhrif á flokkunina en þau áhrif voru þó einkum talin vera vegna muns í 

fallþunga lambanna og bættu því litlu við eftir að leiðrétt hafði verið fyrir 

fallþunganum. Áhrifa kyns gætti nokkuð eftir fallþungaleiðréttingu (Sigbjörn Óli 

Sævarsson, 1999).  

 

Sáralítið er til af erlendum heimildum sem fjalla um áhrif umhverfisþátta á kjötmat 

sem slíkt en víða má finna umfjöllun um áhrif þeirra á vefjahlutföll.  

 

Í rannsóknum um mat á erfðastuðlum fyrir kjöteiginleika lamba er oftast tekið fram 

hvaða umhverfisþættir séu teknir inn í tölfræðilíkön þó svo að áhrif þeirra séu ekki 

rakin sérstaklega. Hjörð, ár og árstími (herd, year, season) eru lang-oftast tekin með í 

reikninginn og einnig kyn lambs, aldur móður og hvernig lambið gengur undir 

(Stefán Sch. Thorsteinsson & Emma Eyþórsdóttir, 1998; Bennett, Kirton, Johnson & 

Carter, 1991).  

 

Nýsjálensk rannsókn á erfða- og umhverfishrifum á skrokkeiginleikum Southdown x 

Romney blendinga var gerð í byrjun tíunda áratugs síðustu aldar. Könnuð voru áhrif 

aldurs við slátrun, kyns lambs, hvernig lambið gekk undir (ein- eða tvílembingur) 

auk áhrifa fallþunga. Niðurstöðurnar sýndu að það hvernig lambið gekk undir hafði 

umtalsverð áhrif á þá skrokkeiginleika sem kannaðir voru en eftir 

fallþungaleiðréttingu reyndust áhrifin mun minni. Kyn reyndist einnig hafa nokkur 

áhrif bæði fyrir og eftir fallþungaleiðréttingu. Gimbrarlömb höfðu minni og sívalari 

bakvöðva en hrútlömb og voru að auki svolítið feitari. Talið var að nauðsynlegt að 

íhuga leiðréttingar fyrir kyni og fallþunga við úrval fyrir kjöteiginleikum (Bennett, 

Kirton, Johnson & Carter, 1991).    
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Áströlsk samanburðarrannsókn á aðferðum til að leiðrétta fyrir kerfisbundnum 

umhverfisþáttum fyrir kynbótamat á sauðfé var gerð í byrjun þessa áratugar. Unnið 

var með fé af White Suffolk kyni og áhrif tvenns konar leiðréttingaaðferða, línulegt 

aðhvarf annars vegar og annars-stigs jöfnu (quadratic) hins vegar. Meðal annars var 

litið á áhrif þess að leiðrétta ómmælingar á fituþykkt og þykkt bakvöðva fyrir 

lífþunga. Leiðréttar mælingar skiluðu nokkuð lægri svipfarsbreytileika og lítið eitt 

hærra arfgengismati á fitu- og vöðvaþykkt en óleiðréttu mælingarnar gerðu (Brown 

& Reverter, 2002). 

 

Bresk rannsókn frá árinu 2003 á erfðastuðlum fyrir lífþunga og ómmælingarþætti var 

gerð á hópi skosks svarthöfðafjár þar sem fósturvísaflutningar höfðu verið nýttir við 

kynbætur (Roden, Merrell, Murray & Haresign, 2003). Könnuð voru áhrif nokkurra 

umhverfisþátta s.s. kyn lambs og aldur lambs. Öll lömbin voru alin upp sem 

einlembingar. Niðurstöður voru á þá leið að hrútlömb höfðu marktækt þykkari 

ómvöðva en gimbrar en ekki fékkst marktækur munur á fituþykkt eða vöðvabreidd 

(muscle width). Einng kom fram að lömb tveggja vetra áa voru að jafnaði með 

þynnri og mjórri ómvöðva og minni fituþykkt en lömb eldri áa. Ómvöðvi reyndist 

marktækt þykkari með vaxandi aldri lambs en áhrif aldurs á aðra ómmælingarþætti 

voru ekki marktæk. Langflestir umhverfisþættirnir höfðu svo áhrif á lífþungann en 

áhrif lífþungans á ómmælingarþætti voru ekki könnuð í rannsókninni. 

 

Í nýlegri ástralskri rannsókn voru könnuð áhrif ýmissa þátta  á skrokksamsetningu 

(Fogarty o.fl., 2005). Við mat á skrokkeiginleikum var unnið með fyrstu kynslóð 

hrútlamba úr ýmsum blöndum sauðfjárkynja. Áhrif staðar, árs, burðar, hvernig 

lambið gekk undir og kyns föður á síðufitu, fitu yfir bakvöðva, þykkt, breidd og 

flatarmál bakvöðva og fallþunga  voru könnuð. Öll tveggja- og þriggja þátta 

samspilsáhrif voru könnuð. Fallþungi var hafður með stað og ári sem línuleg 

sambreyta fyrir alla aðra skrokkþætti.   

 

Helstu niðurstöður Fogarty og félaga (2005) voru þær að samspil milli staðar og árs 

hafði marktæk áhrif á síðufitu, fitu ofan á bakvöðva og þykkt og flatarmál bakvöðva. 

Lömb sem fædd voru og alin sem tvílembingar reyndust vera nokkuð feitari á síðu en 

einlembingar við sama fallþunga. Áhrif burðar og hvernig lambið gekk undir á 

flatarmál bakvöðva við sama fallþunga voru marktæk en ekki fékkst marktækur 
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munur á þykkt vöðvans eða fituþykkt yfir honum. Aðhvarf þykktar- og flatarmáls 

bakvöðva að fallþunga reyndist hámarktækt. 

 

Fleiri rannsóknir á svipuðu efni gefa einkum til kynna áhrif kyns (Bedhiaf Romdhani 

& Djemali, 2006), aldurs lambs (Purchas, Silva Sobrinho, Garrick & Lowe, 2002) og 

þunga (Näsholm, 2002) á vefjahlutföll lamba.    
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2 Efni og aðferðir 

2.1 Gögn 

Gögn voru fengin úr skýrsluhaldi sauðfjárræktarfélaganna frá árunum 1998-2005 

sem Bændasamtök Íslands halda utan um. Til að svara þeim spurningum sem lagt var 

upp voru valin gögn frá allstórum búum í samfelldum rekstri á tímabilinu 1998-2005. 

Búin voru dreifð um landið til að unnt væri að leggja mat á þróun niðurstaðna 

kjötmatsins eftir landshlutum.  Jón Viðar Jónmundsson sauðfjárræktarráðunautur 

Bændasamtaka Íslands valdi um 60 bú  sem talin voru uppfylla þessi skilyrði og voru 

sláturupplýsingar um lömb frá 56 þeirra nýtt við uppgjörið auk samsvarandi gagna 

frá tilraunabúinu á Hesti.  

 

Út úr gagnasafninu voru teknar upplýsingar um árgang (1998-2005),  bæjarnúmer, 

númer föður, númer móður, númer fóstru (sú ær sem lambið gekk undir, ýmist móðir 

eða fósturmóðir), kyn lambsins, hvernig það gekk undir, fallþunga og einkunnir fyrir 

holdfyllingu og fitu í kjötmati.  

 

Gögnin voru hreinsuð með eftirfarandi hætti. Færslum þar sem lamb gekk undir sem 

eitthvað annað en ein-, tví- eða þrílembingur var sleppt og einnig þeim færslum þar 

 

1. mynd. Fjöldi búa eftir sýslum. 
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sem upplýsingar vantaði um kyn og/eða hvernig lamb gekk undir. Í gögnum frá 

tilraunabúinu á Hesti var færslum um lömb í tilraunum sleppt. Auðar línur og 

misfærslur voru fjarlægðar.  

 

Aldur ærinnar sem lambið gekk undir var reiknaður með því að draga fæðingarár 

hennar (kemur fram í einstaklingsnúmeri) frá árgangi. Fyrir tölfræðiúrvinnslu voru 

ærnar flokkaðar í þrjá aldursflokka, veturgamlar, tveggja vetra og þriggja vetra og 

eldri. Skiptingin var höfð með þessum hætti vegna þess að líklegt er að ær  þriggja 

vetra og eldri hafi náð fullum þroska. 

 

Við skoðun á gagnasafninu kom í ljós að í því voru fjögur lömb sem gengið höfðu 

þrjú undir veturgömlum ám sem er algjör undantekning og var þeim sleppt úr 

gagnasafninu.  

 

Eftir hreinsun gagnasafnsins taldi það 264.668 færslur. 

 

Þegar útreikningum var að mestu lokið uppgötvaðist að einum bæ vantaði gögn frá 

árinu 1998. Þetta var ekki talið hafa mikil áhrif á niðurstöður útreikninga svo gögn 

frá bænum voru höfð áfram inni í heildar gagnasafninu. 

 

Við mat á áhrifum umhverfisþátta var unnið með gagnasafnið í heild sinni en við mat 

á þróun kjötmatsniðurstaðna yfir tíma var gagnasafninu skipt upp í gögn frá hverjum 

landshluta fyrir sig líkt og sýnt er í 4. töflu.  

 

 

4. tafla. Skipting gagna eftir landshlutum.  
 

Gögn  Fjöldi 
bæja   Fjöldi 

færslna 
Vesturland 11         60.793     
Vestfirðir  11         38.992     
Norðurland Vestra 9         36.490     
Norðurland Eystra 14         70.919     
Austurland 8         40.894     
Suðurland 4          16.580     

Heildargögn 57       264.668     
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2.2 Aðferðir 

Notað var línulegt líkan fyrir ójafnan fjölda (REML) í tölfræðiforritinu GenStat 

Release 7.1 (© Lawes Agricultural Trust, Rothamsted Experimental Station, 2003). 

Einnig var gerð línuleg aðhvarfsgreining fyrir ójafnan fjölda (GLM) til að hægt væri 

að reikna skýringarhlutfall fyrir breytiþættina en sú aðferð gefur samleggjandi 

fertölusummur sem ekki fást úr REML uppgjörinu. Niðurstöður mats á stuðlum sem 

meta áhrif fastra hrifa eru sambærilegar fyrir báðar aðferðir þegar engin slembihrif 

eru í líkaninu. Reiknuð voru áætluð meðaltöl (predicted means) fyrir 

kjötmatseinkunnir eftir árgöngum, leiðrétt fyrir öðrum þáttum í líkaninu hverju sinni. 

Forritið GenStat Release 7.1 var einnig notað við gerð tíðnitaflna og útreikninga á 

meðaltölum og staðalfrávikum. 

 

Lagt var upp með  grunnlíkan sem innihélt breytiþættina árgang, bæ, fallþunga, kyn, 

aldur ær og gekk undir (líkan 1). Öll möguleg tveggja þátta samspilsáhrif, 15 talsins, 

voru könnuð með því að bæta bæta þeim við grunnlíkanið einu í einu. Annarrar 

gráðu áhrif fallþunga voru skoðuð með sama hætti og samspilsáhrifin. Eftir að allir 

breytiþættir höfðu verið kannaðir var ákveðið að meginlíkanið skyldi innifela alla 

grunnþættina auk samspils milli árgangs og kyns (líkan 2).    

 

Notuð voru eftirfarandi líkön: 

Líkan 1: 

ijklmnmlkijklmnjiijklmn ealdurgukynxxbbæráry ++++−++= )(  

Líkan 2: 

ijklmnlmijkijklmnjiijklmn egualdurbærárkynxxbbæráry +++×++−++= )()(  

Þar sem breytiþættirnir eru: 

 ár = árgangur lamba, i = 1998-2005 

 bær = lömb af hverju búi fyrir sig, j = 1-57 

)( xxb ijklmn −
 
= línulegt aðhvarf að fallþunga (x) 

kyn = kyn lambs, k = 1, 2 

)( bærár × = samspil milli árgangs og bæjar 

gu = hvernig lamb gekk undir, l = 1, 2, 3  

aldur = aldur ær sem lamb gekk undir, m = 1, 2, 3  

eijklmn = tilviljanakennd skekkja 
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Við mat á þróun kjötmatsniðurstaðna yfir tíma var var reiknað á sama hátt og 

heildaruppgörið og notuð sömu líkön. Þegar útreikningar á þessum lið verkefnisins 

voru komnir all langt á veg kom í ljós að á einum bæ á Norðurlandi eystra vantaði 

gögn frá árinu 1998. Það gerði það að verkum að ekki var hægt að kalla fram áætluð 

meðaltöl eftir árgöngum að teknu tilliti áhrifa samspils milli árgangs og bæjar (líkan 

2). Við nánari skoðun kom í ljós að áætluð meðaltöl út úr líkani 2 voru nánast þau 

sömu og út út líkani 1. Niðurstöður  úr líkani 1 voru því notaðar fyrir heildargögnin 

en niðurstöður líkans 2 nýttar fyrir landshlutagögnin. Sú ákvörðun varð þó til þess að 

ekki fengust meðaltöl fyrir árið 1998 á Norðurlandi eystra. 

 

Forritið Microsoft Excel var notað við gerð taflna, mynda og grafa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

3 Niðurstöður 

3.1 Meðaltöl 

Skiptingu gagnasafnsins eftir árgöngum, aldri ær, gekk undir og kyni má sjá í töflum 

4. og 5. auk upplýsinga um meðaltöl og dreifingu fallþunga, holdfyllingar- og 

fituflokkunar. 

 

Líkt og sést í 5. töflu hefur sláturlömbum fjölgað jafnt og þétt á bæjunum á því 

tímabili sem skoðað var og samtímis hefur dreifni kjötmatseinkunnanna minnkað. 

Einkunnir fyrir holdfyllingu hafa hækkað en einkunnir fyrir fitu virðast heldur á 

niðurleið eftir að hafa náð hámarki árið 2003. Fallþungi sveiflast nokkuð milli ára. 

 

Sé 6. tafla skoðuð má sjá að nokkur munur er milli kynja hvað varðar fallþunga og 

fitueinkunnir en einkunnir fyrir holdfyllingu eru nánast þær sömu. Veturgamlar og 

tveggja vetra ær skila léttari lömbum en eldri ær en lömb yngri ánna fá hærri 

einkunnir fyrir holdfyllingu. Það hvernig lamb gengur undir hefur allmikil áhrif á 

fallþunga og kjötmatseinkunnir og skilar aukinn fjöldi lamba lægri fallþunga og lægri 

kjötmatseinkunnum. 
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5. tafla. Fjöldi færslna, meðaltöl, staðalfrávik og dreifnistuðlar fyrir fallþunga, holdfyllingarflokkun og fituflokkun innan árganga. 
 

  Fallþungi Holdfyllingarflokkun Fituflokkun 

Árgangur Fjöldi Meðaltal 
kg 

Staðalfrávik 
kg 

Frávikshlutfall 
(CV) % 

Meðaltal 
stig 

Staðalfrávik 
stig 

Frávikshlutfall 
(CV)% 

Meðaltal 
stig 

Staðalfrávik 
stig 

Frávikshlutfall 
(CV) % 

1998      27.042     15,65 2,57 16,42 6,73 2,09 31,00 6,23 2,02 32,49 
1999      30.688     15,71 2,59 16,51 7,03 2,06 29,26 6,32 1,95 30,90 
2000      32.125     16,43 2,71 16,52 7,61 2,11 27,77 7,00 1,93 27,51 
2001      33.412     15,98 2,49 15,60 7,67 2,05 26,69 6,79 1,86 27,39 
2002      33.571     16,04 2,52 15,71 7,88 1,95 24,78 6,92 1,87 27,04 
2003      35.062     16,15 2,59 16,06 8,33 1,96 23,53 7,15 1,88 26,22 
2004      36.371     16,00 2,64 16,49 8,55 1,99 23,25 6,90 1,84 26,71 
2005      36.397     16,39 2,62 15,96 8,77 1,98 22,54 6,91 1,83 26,53 
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6. tafla. Fjöldi færslna, meðaltöl, staðalfrávik og dreifnistuðlar fyrir fallþunga, holdfyllingarflokkun og fituflokkun innan nokkurra breytiþátta. 
 

    Fallþungi Holdfyllingarflokkun Fituflokkun 

Breytiþáttur Fjöldi Meðaltal 
kg 

Staðalfrávik 
kg 

Frávikshlutfall 
(CV)% 

Meðaltal 
stig 

Staðalfrávik 
stig 

Frávikshlutfall 
(CV)% 

 Meðaltal 
stig  

 Staðalfrávik 
stig  

Frávikshlutfall 
(CV)% 

Kyn           
Hrútur       148.762     16,59 2,72 16,37 7,89 2,18 27,63     6,69     1,91 28,52 

Gimbur       115.906     15,37 2,28 14,84 7,86 2,05 26,06     6,80     1,92 28,19 
Aldur ær           

Veturgömul         23.896     15,86 2,68 16,87 8,15 2,23 27,33     6,80     1,94 28,62 

Tveggja vetra          48.103     15,84 2,60 16,43 8,00 2,15 26,88     6,69     1,92 28,65 
Þriggja vetra og 

eldri        192.669     16,13 2,59 16,09 7,81 2,10 26,87     6,83     1,91 28,00 

Gekk undir           
Einlembingur         45.289     17,05 2,95 17,27 8,34 2,16 25,88     7,49     2,01 26,86 

Tvílembingur       215.159     15,87 2,47 15,59 7,79 2,10 26,98     6,67     1,86 27,91 

Þrílembingur           4.220     14,83 2,63 17,76 7,40 2,20 29,67     6,08     1,95 32,07 
           
Öll lömb       264.668     16,06 2,61 16,23 7,88 2,12 26,95     6,78     1,92 28,26 
 



 
 

17 
 

3.2 Áhrif umhverfisþátta 

Allir þættir sem prófaðir voru höfðu marktæk áhrif (p<0,001) á holdfyllingar- og 

fituflokkun lamba enda varla annars að vænta þegar unnið er með jafn stórt 

gagnasafn og raunin var í þessu verkefni. Áhrif þáttanna voru hins vegar mismikil. 

 

 

Í 7. töflu eru upplýsingar um dreifnilið skekkju í þeim líkönum sem prófuð voru. 

Dreifniliðurinn er mælikvarði á hversu stór hluti breytileikans í gangasafninu er 

óskýrður eftir að tekið hefur verið tillit til allra þátta líkansins. Því lægri sem 

dreifniliðurinn er því meiri breytileiki er skýrður með líkaninu. Líkt og sést í 7. töflu 

eru áhrif þeirra þátta sem prófað var að bæta við líkan 1 að jafnaði lítil. Annarrar 

gráðu áhrif fallþunga draga nokkuð úr dreifni skekkjunnar en þó ekki svo mikið að 

hún verði minni en í líkani 2 sem gefur allra minnstu dreifni bæði fyrir holdfyllingu 

og fitu. 

7. tafla. Dreifniliður skekkju (residual error) 
samkvæmt niðurstöðum REML uppgörs með 
mismunandi líkönum (sjá skýringar í texta á líkani 1 
og líkani 2). 
 

  Dreifniliður skekkju 
Líkan Holdfylling* Fita** 
Líkan 1  2,554 1,864 
Líkan 2  2,415 1,769 
Líkan 1 + ár×fall 2,553 1,862 
 ár×kyn 2,552 1,863 
 ár×aldur 2,554 1,864 
 ár×gu 2,554 1,864 
 bær×fall 2,526 1,841 
 bær×kyn 2,543 1,858 
 bær×aldur 2,546 1,862 
 bær×gu 2,550 1,862 
 fall×kyn 2,554 1,856 
 fall×aldur 2,553 1,864 
 fall×gu 2,551 1,863 
 kyn×aldur 2,554 1,864 
 kyn×gu 2,554 1,863 
 aldur×gu 2,554 1,864 
  fall2 2,517 1,832 

* Staðalskekkja 0,007 
** Staðalskekkja 0,005 



 
 

18 
 

Einnig var sett saman líkan úr líkani 2, fallþunga í öðru veldi og áhrifamestu 

samspilsliðum fyrir annars vegar holdfyllingu og hins vegar fitu. Samspilsþættir í 

líkani fyrir holdfyllingu voru ár×bær og bær×fall og reyndist dreifniliður skekkju 

þess líkans vera 2,379. Samspilsliðir í líkani fyrir fitu voru ár×bær, bær×fall og 

fall×kyn og drefiniliður skekkju 1,724. Þessi stóru líkön eru fremur flókin og erfið í 

útreikingum svo þrátt fyrir að dreifniliður skekkju sé aðeins lægri en í líkani 2 er því 

haldið sem meginlíkani. Niðurstöður aðhvarfsgreininga samkvæmt líkani 2 eru 

sýndar í 8. og 9. töflum, þar sem fram kemur hlutfall breytileika í gögnunum sem 

hver þáttur líkansins skýrir. 

 

Líkt og sjá má í 8. töflu skýra árgangur, bær, fallþungi og ár×bær stærstan hluta 

breytileika í sambandi við holdfyllingarflokkun í gagnasafninu eða tæp 45 %.  Aðrir 

þættir sem prófaðir voru bæta litlu við, þeir sem mest gera skýra um 1 % 

breytileikans en lang flestir undir 0,5 % og eru því áhrif þeirra hverfandi. 

 

8. tafla. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar á áhrifum umhverfisþátta (líkan 2)  á 
einkunn fyrir holdfyllingu.  
 

Breytiþáttur Frítölur Fervikasumma 
(SS) 

Meðalfervik 
(MS) 

Skýringarhlutfall 
(R2)% P-gildi 

Árgangur 7 114.289,67 16.327,10 9,58 < 0,001 
Bær 56 195.178,14 3.485,32 16,35 < 0,001 
Fallþungi 1 195.591,04 195.591,04 16,39 < 0,001 
Kyn 1 12.936,10 12.936,10 1,08 < 0,001 
Ár×bær 391 31.660,23 80,97 2,65 < 0,001 
Aldur ær 2 5.724,10 2.862,05 0,48 < 0,001 
Gekk undir 2 132,22 66,11 0,01 < 0,001 
Skekkja 264.207 638.003,21 2,42 53,46  
      
Alls 264.667 1.193.514,71 4,51     
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Árgangur, bær, fallþungi, kyn og ár×bær skýra stærstan hluta breytileikans í fitumati í 

gagnasafninu eða 51,72% eins og sjá má í 9. töflu. Aðrir prófaðir þættir hafa sáralítil 

áhrif líkt og fyrir holdfyllingarmatið.  

 

 

Niðurstöður í 10. töflu sýna áhrif breytiþáttanna á kjötmatseinkunnirnar að teknu 

tilliti til allra annarra þátta í líkaninu. 

9.  tafla. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar á áhrifum umhverfisþátta (líkan 2) á 
einkunn fyrir fitu. 
 

Breytiþáttur Frítölur Fervikasumma 
(SS) 

Meðalfervik 
(MS) 

Skýringarhlutfall 
(R2)% P-gildi 

Árgangur 7 22.842,78 3.263,25 2,35 < 0,001 
Bær 56 103.758,46 1.852,83 10,68 < 0,001 
Fallþungi 1 304.536,18 304.536,18 31,34 < 0,001 
Kyn 1 45.603,52 45.603,52 4,69 < 0,001 
Ár×bær 391 25.719,11 65,78 2,65 < 0,001 
Aldur ær 2 245,85 122,93 0,03 < 0,001 
Gekk undir 2 1.600,55 800,27 0,16 < 0,001 
Skekkja 264.207 467.258,38 1,77 48,09  
      
Alls 264.667 971.564,83 3,67     

 

10. tafla. Metin áhrif fallþunga, kyns, aldurs ær og hvernig lamb gekk undir á 
einkunn fyrir holdfyllingu og fitu samkvæmt REML uppgjöri (líkan 2). Stuðlar 
fyrir flokkunarbreytur sýna frávik frá fyrsta flokk innan hvers þáttar (stuðull 
fyrir gimbrar sýnir mun milli gimbra og hrúta o.s.frv.) 
 

  Holdfylling  Fita 

Breytiþáttur Stuðull 
Staðalskekkja 
mismunar   

Stuðull 
Staðalskekkja 
mismunar 

Fallþungi (stig/kg) 0,4042 0,00145  0,4878 0,00124 
Kyn      

Hrútur 0,0000  0,0000 
Gimbur 0,4685 

0,00636 
 0,8443 

0,00544 

Aldur ær      
Veturgömul 0,0000  0,0000 

Tveggja vetra -0,1827  0,0880 
Þriggja vetra og eldri -0,4723 

0,01250 
 0,1084 

0,01031 

Gekk undir      
Einlembingur 0,0000  0,0000 

Tvílembingur 0,0777  -0,2701 

Þrílembingur 0,0858 

0,02067 

 -0,3140 

0,01769 
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Fallþunginn hefur svipuð áhrif á holdfyllingareinkunnir og fitueinkunnir – með 

hverju kg í fallþunga hækka holdfyllingareinkunnir um rúmlega 0,4 stig og 

fitueinkunnir um tæp 0,5 stig. Kynjamunur er einnig nokkur. Gimbrar eru betur 

holdfylltar og mun feitari en hrútar að teknu tilliti til allra annarra þátta líkansins. 

Munur milli veturgamalla- og tveggja vetra áa er lítill hvað varðar holdfyllingu en 

eldri ærnar skera sig nokkuð úr með slökustu föllin. Veturgamlar ær skila magurrri 

föllum en þær eldri en munurinn er þó fremur lítill. Lömb sem ganga ein undir eru 

slakari í holdfyllingu og mun feitari en þau sem ganga fleiri.  

 

Af þeim samspilsáhrifum sem könnuð voru skýrir samspil milli árgangs og bús lang 

mest af breytileika gagnasafnsins. Við skoðun á stuðlum fyrir bæi innan og milli ára 

kom í ljós að töluverð sveifla er á þeim bæði hvað varðar holdfyllingar- og 

fituflokkun. Stuðlar fyrir holdfyllingareinkunnir samkvæmt REML uppgjöri spanna 

3,876 stig (munur á hæsta og lægsta gildi) en stuðlar fitueinkunna 3,039 stig.  Allur 

gangur er á hvort sveiflurnar eru í sömu átt milli bæja þó svo að ákveðna tilhneigingu 

til sömu áttar megi finna innan sýslna. Þó verður að taka tillit til þess að í 

gagnasafninu eru oftar en ekki fáir bæir innan hverrar sýslu (sjá 1. mynd).  

 

Aðrir samspilsþættir skýrðu í heildina lítinn hluta breytileika í gagnasafninu. Stuðlar 

fyrir metin áhrif þeirra sýna nokkrar sveiflur og eru þær oftast fremur óreglulegar. 

Breytileiki milli bæja reynist fremur mikill. 

 

Annarrar gráðu áhrif fallþunga skýrðu tæplega 1 % breytileika í gagnasafninu en 

metin áhrif þeirra á kjötmatsniðurstöður samkvæmt REML uppgjöri reyndust vera 

lítil (stuðull lægri en -0,02 stig/kg). Þegar fallþunga í öðru veldi var bætt inn í líkan 1 

breyttust stuðlar fyrir áhætluð metin annarra þátta nokkuð. Breytingin var lang mest á 

stuðul fyrir fallþunga hann fór  úr 0,399 í 1,031 stig/kg fyrir holdfyllingareinkunnir 

og úr 0,4966 í 1,078 stig/kg fyrir fitueinkunnir.  
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3.3 Þróun kjötmats 

Séu leiðréttar niðurstöður kjötmatsins skoðaðar eftir árgöngum (11. tafla) má sjá að 

einkunnir fyrir holdfyllingu hafa hækkað töluvert síðan að EUROP kjötmatið var 

tekið upp. Einkunnir fyrir fitu hafa stigið á fyrstu árunum eftir að matsreglurnar 

komust í gagnið en farið lækkandi frá árinu 2003.   

 

Sé gögnum skipt eftir landshlutum og þau skoðuð með sama hætti og heildargögnin 

sést sama þróun – holdfylling hækkar en fita hækkar í fyrstu og lækkar svo eftir 2003 

líkt og sést á 2.- og 3. mynd.  

11. tafla. Væntanleg meðaltöl (predicted means) fyrir 
holdfyllingar-  og fitueinkunnir  eftir árgöngum 
samkvæmt REML uppgjöri  (líkan 2) ásamt 
meðalfallþunga(beint meðaltal). 
 

Árgangur Holdfylling 
stig 

Fita          
stig 

Fallþungi   
kg 

1998 7,13 6,50 15,65 
1999 7,40 6,53 15,71 
2000 7,67 6,84 16,43 
2001 7,93 6,85 15,98 
2002 8,13 6,95 16,04 
2003 8,51 7,12 16,15 
2004 8,78 6,93 16,00 
2005 8,88 6,67 16,39 
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3. mynd. Áætluð meðaltöl fyrir fitueinkunnir eftir landshlutum samkvæmt REML 
uppgjöri (líkan 2 fyrir landshlutagögn en líkan1 fyrir landið allt) ásamt 
meðalfallþunga á landsvísu (beint meðaltal). 

 

2. mynd. Áætluð meðaltöl fyrir holdfyllingareinkunnir eftir landshlutum samkvæmt 
REML uppgjöri (líkan 2 fyrir landshlutagögn en líkan1 fyrir landið allt) ásamt 
meðalfallþunga á landsvísu (beint meðaltal). 
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Sjá má á 2.- til 4. mynd að kjötmatseinkunnir og fallþungi er nokkuð mismunandi 

eftir landshlutum en benda skal á að mjög misjafnt er hve margir bæir liggja að baki 

hverjum landshluta (4. tafla). Austfirsku lömbin skera sig sérstaklega úr en þau eru 

talsvert neðar en lömb í öðrum landshlutum hvað varðar holdfyllingu. Fitueinkunnir 

og fallþungi á austurlandi eru einnig lág. Vestfjarðaféð trónir á toppi hvað varðar 

holdfyllingareinkunnir og fallþunga og fylgir fé af Norðurlandi vestra fast á eftir. 

Sunnlensku lömbin eru jafnan feitust en fallþungi þeirra að sama skapi nokkuð 

góður. Á milli áranna 2002 og 2003 kemur fram stökk í fitueinkunnum um nánast allt 

land en áberandi hæst er það á Vesturlandi. Nokkrar sveiflur eru á einkunnunum en 

þær eru yfirleitt til sömu áttar milli landshluta þó svo að það sé ekki algilt. Samhengi 

kjötmatseinkunna við fallþunga er ágætt eins og sést ef 2.- og 3. mynd eru bornar 

saman við 4. mynd ef frá er talið stökk í einkunnum fyrir holdfyllingu á Norðurlandi 

eystra árið 2004 samfara lágum fallþunga á því svæði það sama ár. 

Fallþungaleiðrétting getur orðið til þess lömb sem eru mikið léttari en meðaltalið fá 

visst ofmat á gerð (Jón Viðar Jónmundsson & Ágúst Sigurðsson, 1999)  og skýrir 

það að hluta þetta stóra stökk á Norðurlandi eystra. Þess ber þó að geta að 

meðaleinkunn fyrir holdfyllingu  var afar há á svæðinu þetta ár (8,63 stig).  

 

 

4. mynd. Meðalfallþungi eftir landshlutum auk meðalfallþunga á landsvísu (bein 
meðaltöl). 
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Til að gera sér betur grein fyrir hvort þróun hafi orðið í framkvæmd matsins má 

skoða niðurstöður  REML áhrif fallþunga annars vegar og kyns lamba hins vegar 

eftir árum, sem eru sett fram í 12. töflu. Unnið er með fallþunga og kyn vegna þeirra 

sterku áhrifa sem þeir þættir hafa á niðurstöður kjötmats. Breytileiki milli ára getur 

verið til kominn af ýmsum þáttum þ.á.m. mismunandi framkvæmd kjötmats milli 

sláturhúsa. 

Mikil breyting verður á mun milli hrúta og gimbra varðandi holdfyllingu milli áranna 

2002 og 2003 líkt og sjá má í 12. töflu. Kynjamunurin minnkar og helst óbreyttur. Á 

sama tímabili minnka áhrif fallþunga og eru árið 2005 nánst þau sömu árið 1998.  

Hvað fitueinkunnir varðar eru sveiflur í stuðlum allar jafnari en í 

holdfyllingareinkunnum. Kynjamunur stígur jafnt og þétt fram til 2002, nær hámarki 

2004 en lækkar svo aftur árið 2005. Nokkrar sveiflur eru á áhrifum fallþunga á fitu 

fram til ársins 2003 en þá kemst á meiri stöðugleiki. 

 

 

 

 

 

 

 

12. tafla. Mismunur í stuðlum fyrir áhrif fallþunga og kyns á einkunnir 
fyrir holdfyllingu og fitu eftir árum samkvæmt REML uppgjöri (líkan 
1). Stuðlarnir sýna frávik hvers árs frá metnum stuðli fyrir 1998. 
 

  Holdfylling Fita 
Árgangur fallþungi kyn fallþungi kyn 

1998 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
1999 -0,0132 -0,0190 -0,0332 0,0586 
2000 0,0127 -0,0193 -0,0500 0,1178 
2001 0,0276 -0,0565 -0,0353 0,1496 
2002 0,0160 -0,0692 -0,0567 0,1988 
2003 0,0187 -0,2284 -0,0632 0,1811 
2004 0,0098 -0,2584 -0,0655 0,2217 
2005 -0,0016 -0,1968 -0,0665 0,1533 

Staðalskekkja 
mismunar 0,0048 0,0260 0,0041 0,0222 
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4 Umræður 

Síðan EUROP kjötmatið var tekið upp hér á landi árið 1998 hefur dreifing einkunna 

dregist nokkuð saman bæði fyrir holdfyllingu og fitu (5. tafla). Einkunnirnar fyrir 

holdfyllingu hafa hækkað jafnt og þétt en fitueinkunnir eru meira á reiki þó svo að 

þær séu heldur á niðurleið seinni árin. Eyjólfur Kristinn Örnólfsson, Jón Viðar 

Jónmundsson, Sigurgeir Þorgeirsson og Emma Eyþórsdóttir (2007) mátu árangur 

kynbóta í kjötmatseiginleikum íslensks sauðfjár á árunum frá 1993 til 2004. 

Niðurstöður þeirra voru í megin dráttum að töluverðar erfðaframfarir hafðu átt sér 

stað í mati á holdfyllingu en lítil framför í fitu sem er í samræmi við þær niðurstöður 

sem hér koma fram.  

 

Fallþungi er sá þáttur sem hvað mest áhrif hefur á kjötmatseinkunnir. Sú niðurstaða 

kemur í raun ekki á óvart þar sem fallþungi er í beinu sambandi við þroska og þar 

með vefjahlutföll lamba (Sigurgeir Thorgeirsson & Stefán Sch. Thorsteinsson, 1989). 

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á þessi áhrif fallþunga (Fogarty o.fl., 2005; 

Näsholm, 2002). Í verkefni sínu komst Sigbjörn Óli Sævarsson (1999) að þeirri 

niðurstöðu að fallþungi, (línuleg og annarrar gráðu áhrif) og bær skýrðu stærstan 

hluta breytileika í kjötmatseinkunnum. Í þessu verkefni reyndust annarrar gráðu áhrif 

fallþunga skýra tæplega 1% breytileikans og geta því ekki talist veigamikill þáttur 

hvað varðar breytileika í kjötmatseinkunnum. 

 

Munur milli búa skýrir stóran hluta breytileika í kjötmatsniðurstöðum líkt og sést í 

8.- og 9.töflu. Fé frá sama bæ gengur á samskonar  beitilandi og er meðhöndlað með 

svipuðum hætti auk þess sem áherslur í kynbótum eru yfirleitt þær sömu. Líklegt er 

flestum lömbum frá sama bæ sé slátrað í sama sláturhúsi sem ætti að tryggja 

samræmi í kjötmati. Lambahópar geta því verið mjög misjafnir milli bæja þrátt fyrir 

lömb innan hópa séu einsleit. Áhrif árgangs eru einnig töluverð en skýringarhlutfall 

fyrir holdfyllingareinkunnir er 9,58% en 2,35% fyrir fitueinkunnir. Hið háa 

skýringarhlutfall fyrir holdfyllingu má skýra með meiri kynbótaárangri hvað varðar 

holdfyllingu heldur en fitu. Hefði ekki orðið kynbótaárangur í eiginleikunum á 

tímabilinu má ætla að árgangur hefði ekki haft jafn mikið að segja um breytileika 

gagnasafnsins. Við kynbótauppgjör hefur áhrifum árgangs og bæjar verið eytt með 
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því að taka þau inn í uppgjörslíkanið (Jón Viðar Jónmundsson & Ágúst Sigurðsson, 

1999). 

 

Breytileiki vegna árgangs og bæjar er vel þekktur úr fyrri rannsóknum og nánast 

alltaf tekið tillit til hans við útreikninga á erfðastuðlum fyrir kjöteiginleika lamba 

(Sigurgeir Thorgeirsson & Stefán Sch. Thorsteinsson, 1989; Simm, 2000; Van 

Heelsum, Lewis, Haresign, Williams & Davies, 2001).  

 

Niðurstöður sýna að munur milli hrúta og gimbra er nokkur, sérstaklega hvað varðar 

fitueinkunnir. Gimbrar þroskast á skemmri tíma og fara því fyrr að safna fitu á 

skrokkinn en hrútar (Sigurgeir Thorgeirsson & Stefán Sch. Thorsteinsson, 1989). Við 

jafnan fallþunga eru gimbrar því feitari og betri að holdfyllingu en hrútar.  

Rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum kyns á ómmælingarþætti í erlendum 

sauðfjárkynjum en ómmælingar gefa nokkra vísbendingu um einkunnir í kjötmati. 

Niðurstöður þessara rannsókna eru að gimbrar séu að jafnaði feitari (Bennett, Kirton, 

Johnson, & Carter, 1991) og hafi þynnri og sívalari bakvöðva en hrútar en ekki er 

tekið tillit til fallþungamismunar kynjanna (Roden, Merrell, Murray, & Haresign, 

2003; Bedhiaf Romdhani & Djemali, 2006). Kynjamunur í fituþykkt er því einnig til 

staðar í erlendu sauðfé en munur á holdfyllingu er ekki jafn ljós. Það er þó 

nauðsynlegt að athuga að íslenskt fé er um margt frábrugðið erlendum 

sauðfjárkynjum enda mörg þeirra þaulræktuð og samanburður við þau því ekki 

fullkomlega raunhæfur. 

 

Athyglisvert er að líta til mismunandi áhrifa aldurs móður og þess hvernig lambið 

gekk undir á holdfyllingarflokkun annars vegar og fituflokkun hinsvegar. Aldur ær 

sem lamb gekk skýrir lítinn hluta breytileika í fituflokkun en öllu meiri í 

holdfyllingarflokkun þó svo skýringarhlutfallið sé ekki hátt miðað við aðra 

breytiþætti.  Það hvernig lamb gekk undir hefur aftur á móti dálítil áhrif á fitumat en 

engin á holdfyllingarmatið. Sigbjörn Óli Sævarsson (1999) komst að þessari sömu 

niðurstöðu í verkefni sínu en taldi jafnframt að áhrif þáttanna mætti einkum skýra 

með mun í fallþunga lambanna frekar en með beinum áhrifum þeirra á vefjahlutföll. 

Bennett, Kirton, Johnson og Carter (1991) telja einnig að fallþungaleiðrétting eyði að 

mestu áhrifum þess hvenig lamb gekk undir. Niðurstöður REML uppgjörs í 10.töflu 

sýna að fallþungaleiðrétting eyddi ekki áhrifum aldurs ær og þess hvernig lamb gekk 
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undir í þessu verkefni. Aldur móður og það hvernig lamb gekk undir hefur því 

raunveruleg áhrif á kjötmatsþætti. Lömb undan ám þriggja vetra og eldri reyndust 

vera slakari í holdfyllingu og feitari en lömb yngri áa. Sú niðurstaða er í nokkru 

ósamræmi við niðurstöður Roden, Merrell, Murray og Haresign (2003) sem fundu út 

að lömb yngri áa væru að jafnaði með þynnri bakvöðva og þynnra fitulag en lömb 

eldri áa en sú rannsókn tók ekki tillit til mismunar í lífþunga lambanna. Lömb sem 

ganga undir sem einlembingar fá litlu lægri holdfyllingareinkunnir og mun hærri 

fitueinkunnir en þau sem ganga fleiri undir. Í rannsókn Fogarty o.fl. (2005) kom fram 

að lömb sem ganga undir sem tvílembingar reynast við jafnan fallþunga vera nokkuð 

feitari og með minna flatarmál á bakvöðva en einlembingar. Niðurstöður varðandi 

áhrif aldurs ær og gekk undir eru því ekki í fullu samræmi við þær niðurstöður 

erlendra rannsókna sem hér hafa verið nefndar.  

 

Samspilsþættir sem kannaðir voru skýrðu ekki stóran hluta breytileika í 

kjötmatseinkunnum. Mest eru áhrif samspils milli árgangs og bæjar 

(skýringarhlutfall er 2,65%  fyrir báða eiginleika). Sveiflur í stuðlum fyrir samspil 

ára og bæja eiga sér eflaust margar skýringar. Árferði hefur misjöfn áhrif milli svæða 

og breytingar í skipulagi slátrunar geta valdið breytileika vegna mismunandi 

framkvæmdar kjötmats milli sláturhúsa. Einnig má ætla að hlutfall lamba sem slátrað 

er utan hefðbundins sláturtíma sé misjafnt milli ára en fitueinkunnir úr sumarslátrun 

eru oft lægri en úr í hefðbundinni sláturtíð. Ennfremur er ljóst að kynbótaframfarir 

eru mismiklar milli bæja. Samkvæmt niðurstöðum Fogarty o.fl. (2005) var samspil 

milli árgangs og staðar (site) það eina af prófuðum samspilsáhrifum sem hafði 

marktæk áhrif á vefjasamsetningu lamba. Sömu áhrif voru að auki marktæk fyrir 

fallþunga, síðufitu og fituþykkt yfir bakvöðva. Fogarty og félagar (2005) töldu að 

samspilsáhrifin milli árs og staðar endurspegla breytileika í áferði, sláturtíma og 

meðferð á hverjum stað frá ári til árs.   

 

Líkan 2 skýrði mestan breytileika í gögnunum en sumir þættir þess bættu þó litlu við 

skýringarhlutfallið og því tæplega ástæða til að taka tillit til þeirra allra í 

kynbótauppgjöri á kjötmatseinkunnum. Þeir þættir sem eftir standa og ætla má að 

taka þurfi  sérstakt tillit til við útreikningana auk bús og árs eru því fallþungi og kyn. 

Að vísu skýrir kyn lítinn hluta breytileikans í holdfyllingareinkunnum en ef notað er 

saman líkan fyrir báða eiginleika er eftirfarandi líkan lagt til:   
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ijklkijkljiijkl ekynxxbbæráry ++−++= )(
  (líkan 3) 

 

Þó svo að samspil milli árgangs og bæjar skýri nokkurn hluta beytileikans fyrir báða 

eiginleika er þeim þætti sleppt úr líkaninu (líkan 3). Er það gert með þeim rökum að 

áhrifin séu lítil samanborið við stærstu áhrifaþættina (fallþunga og bú) auk þess sem 

kynbótaframfarir um allt land hafi stuðlað að aukinni einsleitini fjárins varðandi 

kjötmatseiginleika.  

 

Sé dreifniliður skekkju í líkani 3 (13. tafla) borinn við dreifniliðina í líkönum 1 og 2 

(7.tafla) sést að hann er nánast sá sami varðandi holdfyllingareinkunnir í líkani 1 en 

svolítið hærri fyrir fitueinkunnirnar. Dreifniliðurinn í líkani 2 er mun lægri enda er 

þar tekið tillit til áhrifa samspils milli árgangs og kyns sem ekki er gert í líkönum 1 

og 3. 

 

Í 13. töflu eru sýndir stuðlar fyrir metin áhrif fallþunga og kyns samkvæmt líkani 3. 

Stuðlana sem listaðir eru í töflunni mætti nota sem fasta leiðréttingastuðla en þess 

gerist þó ekki þörf þar sem BLUP aðferðin metur leiðréttingarstuðla samtímis 

kynbótamati (Simm, 2000). Stuðlar úr líkani 3 eru ekki þeir sömu og  samsvarandi 

stuðlar úr líkani 2 (10. tafla) enda ekki tekið til allra sömu þátta í líkönunum tveim. 

Sá munur sem fram kemur er þó afar lítill og raunar enginn í mun á holdfyllingu 

hrúta og gimbra sé tekið tillit til skekkju. 

 

Líkan 3 skýrir 43,4 % breytileikans í holdfyllingareinkunnum og 49,1 % í 

fitueinkunnum.  Líkan Sigbjörns Óla Sævarsonar (1999) sem innihélt áhrif bæjar, 

13. tafla. Metin áhrif  fallþunga og kyns á einkunnir fyrir holdfyllingu og 
fitu samkvæmt REML uppgjöri (líkan 3). 
 

  Holdfylling   Fita 

Breytiþáttur Stuðull Staðalskekkja 
mismunar   Stuðull Staðalskekkja 

mismunar 
Fallþungi  0,3926 0,00137  0,5058 0,00118 
Kyn      

Hrútur 0,0000  0,0000 
Gimbur 0,4620 

0,00649 
 0,8674 

0,00555 

Dreifniliður skekkju 2,553          1,870 
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fallþunga og fallþunga í öðru veldi skýrði um 38,5% breytileika í 

holdfyllingarinkunnum en um 50 % í fitueinkunnum. Líkönin eru ekki að fullu 

samanburðarhæf þar sem breytiþættir eru ekki þeir sömu. Það líkan sem hér hefur 

verið sett fram byggir á upplýsingum um kjötmatsniðurstöður mun fleiri lamba en 

líkan Sigbjörns Óla auk þess sem gögnin í þessu verkefni taka til 8 ára tímabils. Það  

er  því óhætt að ætla að heldur nákvæmara kynbótamat fyrir kjötmatsþætti megi fá 

með notkun þess líkans sem hér hefur verið sett fram en því sem notað var áður. 

Sigbjörn Óli Sævarsson (1999) mat erfðastuðla fyrir EUROP-kjötmat í BS-verkefni 

sínu og byggði matið á niðurstöðum hans varðandi áhrif umhverfisþátta á 

kjötmatseinkunnir. Niðurstöður þessa verkefnis gefa því tilefni til að meta 

erfðastuðla fyrir EUROP-kjötmat að nýju. 

 

Eins og 2.– og 3. mynd sýna er dreifing kjötmatseinkunna eftir landshlutum að 

jafnaði til sömu áttar með smávægilegum frávikum sem oftar en ekki má skýra með 

mismun í fallþunga milli landshlutanna. Austfirskt fé er slakast í holdfyllingu öll árin 

og jafnframt með lægstar einkunnir fyrir fitu. Líklegasta skýringin á þessu eru mikil 

fjárskipti vegna riðuniðurskurðar á árunum milli 1986-1990 en þá var slátrað um 98 

þúsund fjár þar eystra (Páll A. Pálsson, 1991). Líffé má aðeins taka frá tiltölulega 

fáum svæðum á landinu og því erfitt er að fá úrvalsfé í miklu magni. Nýtt fé getur 

því þurft að rækta á grunni fremur slakra gripa. Norðurland-eystra sker sig úr árið 

2004 þar sem einkunnir fyrir holdfyllingu eru háar en fallþungi lágur. Jón Viðar 

Jónmundsson (2005)  ræðir meðal annars um niðurstöður kjötmats í Norður 

Þingeyjarsýslum í árlegu yfirliti um kjötmatsniðurstöður í Frey árið 2005. Jón telur 

skýringuna á þessum óvenjulegu niðustöðum einkum vera þurrt sumar á svæðinu 

sem orsakað hafi lágan fallþunga og minni fitusöfnun án þess þó að hafa áhrif á 

vöðvaþroska lambanna. Athygli vekur það stökk sem verður í fitueinkunnum á 

Vesturlandi árið 2003 og minninst Jón Viðar Jónmundsson (2004) á það í pistli 

sínum um kjötmatsniðurstöður í Frey árið eftir. Hann telur að þessi áramunur í 

fitueinkunnum á Vesturlandi komi einkum fram vegna tilfærslu milli slátuhúsa en 

miklar hræringar voru í umhverfi slátrunar um allt land árið 2003. Hræringar þessar 

koma einnig fram í stuðlum fyrir metin áhrif nokkurra breytiþátta (aldur, gekk undir 

og kyn) milli ára þar sem stuðlar ársins 2003 eru all frábrugðnir stuðlum annarra ára.  
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Árið 2003 minnkar kynjamunur varðandi holdfyllingu mikið og helst á svipuðu róli 

fram til ársins 2005. Á sama tíma minnka áhrif fallþunga á holdfyllingareinkunnir 

nokkuð en áhrif fallþunga á fitueinkunnir eru nokkuð stöðug þó svo að þau fari hægt 

minnkandi. Kynjamunur hvað varðar fitu sviflast minna en varðandi holdfyllingu og 

er yfirleitt á svipuðu róli, nær ákveðnu hámarki milli 2002 og 2004 en lækkar svo 

aftur. Mat á holdfyllingu er gert með sjónmati en fituþykkt á síðu er mæld með 

einföldu mælitæki auk þess sem fituhula skrokksins er metin sjónrænt. Bein mæling 

á fituþykkt er því sennilega ein ástæða þess að samræmi í stuðlum fyrir fitueinkunnir 

er betra en í holdfyllingareinkunnum.  

 

Jón Viðar Jónmundsson hefur í greinum sínum um kjötmat sláturlamba í Frey oft 

bent á að ósamræmi í kjötmati sé milli slátrurhúsa (Jón Viðar Jónmundsson, 2001; 

Jón Viðar Jónmundsson, 2002; Jón Viðar Jónmundsson, 2005). Það að ósamræmi sé 

til staðar skal ekki rengt hér en út frá þeim niðurstöðum sem hér hafa verið settar 

fram er erfitt að leggja mat á hvernig samræmi í kjötmatseinkunnum hefur þróast 

síðustu ár. Breytileikinn milli landshluta er yfirleitt all mikill en erfitt að greina 

hversu stór hluti er vegna ósamræmis í kjötmati í ljósi þess hve margir aðrir þættir 

hafa áhrif. Áætluð áhrif samspils milli árgangs og áhrifamestu umhverfisþáttanna 

fallþunga og kyns sýna allmikinn breytileika milli ára en eftir árið 2003 kemur fram 

tilhneiging til aukins stöðugleika.  

 

Upplýsingar um hvar slátrun fór fram frá ári til árs hefðu gagnlegar við að leggja mat 

á þróunina. Með þá vitneskju að baki hefði verið hægt að skoða niðurstöður frá búum 

sem lagt hafa inn í mismunandi sláturhús frá ári til árs og kanna hvort ósamræmi 

kæmi fram. Þessar upplýsingar liggja ekki fyrir og ekki var lagt í öflun þeirra í þessu 

verkefni enda óvíst hvort það sé gerlegt. 
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5 Ályktanir 

Helstu ályktanir sem draga má af  niðustöðum þessa verkefnis eru að með auknum 

fallþunga lamba hækka einkunnir fyrir holdfyllingu og fitu samkvæmt EUROP-

kjötmatskerfinu. Skrokkar af gimbrum fá hærri kjötmatseinkunnir en hrútaskrokkar 

við jafnan fallþunga. Kjötmatsniðurstöður eru afar mismunandi milli bæja og ára. 

Auk bæjar og árs er talið að taka þurfi tillit til fallþunga og kyns lamba við 

kynbótauppgjör á kjötmastseinkunnum. Ekki er talin ástæða til að taka tillit til 

annarra þátta þar sem þeir skýrðu lítinn hluta breytileika í kjötmatseinkunnum. 

 

Um þróun kjötmatsniðurstaðna yfir tíma er erfitt að álykta með fullri vissu. 

Breytileiki milli landshluta er all-mikill en þó yfirleitt til sömu áttar og í samræmi við 

sveiflur í fallþunga. Tilhneiging til aukins stöðugleika í kjötmati kemur fram eftir 

árið 2003 þó svo að hún sé ekki sterk. Líklegt er því að samræmi sé öllu betra en á 

fyrstu árunum eftir að kjötmatið var tekið upp þó svo að fullkomnu samræmi hafi 

ekki verið náð. 
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