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Yfirlýsing höfundar 

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. 

 

 

_____________________________ 

Lilja Rún Bjarnadóttir 
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Ágrip 

Erfðafjölbreytileiki er stofnum nauðsynlegur til að þeir geti lagað sig að breytingum í 

umhverfi, aðlagast breyttum áherslum í ræktun eða öðrum hugsanlegum breytingum í 

framtíðinni. Á undanförnum árum hefur staðbundnum nautgripastofnum víða verið skipt út 

fyrir þaulræktaða framleiðslustofna sem farið hafa í gegnum strangt úrval og við það tapað 

niður erfðafjölbreytileika. Íslenski nautgripastofninn er talinn hafa verið einangraður frá 

öðrum kynjum í yfir 1000 ár og telst samkvæmt því lokaður erfðahópur. Í þessari rannsókn 

var erfðafjölbreytileiki innan íslenska stofnsins metinn með raðgreiningu á D-lykkju 

hvatberaerfðamengis í sýnum frá 35 bæjum víðsvegar af landinu. Markmiðið með greiningu 

erfðafjölbreytileika innan íslenska stofnsins var að leiða í ljós stöðu stofnsins í samanburði við 

erlenda stofna og greina hugsanlegan skyldleika þeirra á milli. Niðurstöður sýndu að 

þónokkur erfðafjölbreytileiki er til staðar í íslenska stofninum á meðan framleiðslustofnar sem 

og mjög litlir staðbundnir stofnar búa yfir takmörkuðum breytileika. Einnig kom í ljós að af 

samanburðar stofnunum er íslenski stofninn er skyldastur færeyska nautgripa kyninu.  

 

 

Lykilorð: Íslenskir nautgripir, erfðafjölbreytileiki, hvatbera DNA, setraðir.  
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1. Inngangur  

 

1.1 Mikilvægi erfðafjölbreytileika 

Erfðafjölbreytileika má skilgreina sem þann arfbundna breytileika sem finnst innan og á milli 

kynja af ákveðinni tegund (Kantanen o.fl., 2000b; Talle o.fl., 2005). Hann kemur fram í 

mismunandi svipgerð eða eiginleikum einstaklinga og er til kominn vegna undirliggjandi 

breytileika í erfðaefninu (Meuwissen, 2009). Breytingar á erfðasamsetningu stofna geta orðið 

vegna náttúruvals, fars, tilviljunarkennds genaflökts, stökkbreytinga eða meðvitaðs vals 

mannsins á ólíkum svipgerðum (Emma Eyþórsdóttir, Þorsteinn Tómasson, & Áslaug 

Helgadóttir, 2001; Talle o.fl., 2005). 

 

Erfðafjölbreytileiki er afar mikilvægur fyrir afkomu stofna til lengri tíma litið (Meuwissen, 

2009). Vegna stöðugra umhverfisbreytinga og hugsanlegra breytinga í framleiðsluháttum er 

mikilvægt að erfðafræðilegum fjölbreytileika sé viðhaldið og tegundir eigi möguleika á að 

þróast og aðlaga sig að breyttum aðstæðum (Frankham, Ballou, & Briscoe, 2002). 

 

Erfðafjölbreytileiki innan stofna er nauðsynlegur svo stofninn geti aðlagast breytingum á 

framleiðslu sem og breytingum á efnahagslegu umhverfi en einnig til að sporna gegn 

skyldleikarækt. Erfðafjölbreytileiki milli stofna er aftur nauðsynlegur svo hægt sé að flytja 

erfðaefni milli stofna komi upp vandamál tengd genaflæði eða ef ræktunaráherslur breytast og 

eiginleika tengda nýjum áherslum vantar í framleiðslustofnana (Meuwissen, 2009). Einnig er 

erfðafjölbreytileikinn grundvöllur þess að hægt sé að bregðast við óvæntum aðstæðum svo 

sem tilkomu nýrra sjúkdóma (Talle o.fl., 2005).  

 

Umtalsverð hnignun hefur orðið á erfðafjölbreytileika búfjár á síðast liðnum árum. Sem dæmi 

má nefna að á 15 ára tímabili hafa um 300 búfjárkyn dáið út af þeim 6000 sem skráð eru hjá 

Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna (Food and Agriculture Organization, 

FAO), en jafnframt er talið að 1350 kynjum sé hætt við útdauða á næstu árum (Taberlet o.fl., 

2008). Þetta er afleiðing þess að í dag byggist framleiðsla á landbúnaðarvörum á fáum 

tegundum búfjár (Talle o.fl., 2005). Inn í þessu eru ekki þær breytingar sem orðið hafa innan 

stofna búfjárkynja, en þar gætir einnig hnignunar erfðafjölbreytileika. Það haldast því í hendur 

fækkun stofna og minnkandi erfðafjölbreytileiki innan þeirra stofna sem eftir standa 

(Meuwissen, 2009). 
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Mikilvægt er að hofa á málið frá báðum hliðum því með kynbótum er alltaf gengið á 

erfðafjölbreytileikann (Notter, 1999) en jafnframt er hann undirstaðan að öllu kynbótastarfi og 

forsenda áframhaldandi framfara í ræktun (Talle o.fl., 2005). Kynbætur þurfa því að feta 

einstigi milli þessa að breyta erfðasamsetningu stofns til að hámarka afköst við ákveðin 

umhverfis- eða framleiðsluskilyrði en ganga ekki svo á erfðafjölbreytileikann að stofninn 

staðni við ákveðna svipgerð. Það er falinn kostnaður í því að halda stofni undir bestu 

mögulegu arfgerð á hverjum tíma (Rauw, Kanis, Noordhuizen-Stassen, & Grommers, 1998)  

 

Erfðafjölbreytileiki þarf að vera til staðar til að mæta kröfum um framleiðslu landbúnaðarvara 

við hinar ýmsu umhverfisaðstæður, viðhalda erfðaframförum og aðlagast að breytingum á 

ræktunarmarkmiðum hratt og örugglega. Þannig byggist sjálfbær landbúnaðarframleiðsla til 

lengri tíma á fjölbreytni búfjár (Talle o.fl., 2005).  

 

1.2 Mat á erfðafjölbreytileika 

Erfðafjölbreytileika má meta með ýmsum hætti. Fyrir tíma sameindaerfðafræðinnar var notast 

við liti, hornalag og fleiri mælanlega eiginleika auk ætternisupplýsinga, en nú hafa DNA raðir 

í auknu mæli rutt sér til rúms á þessu sviði (Kantanen o.fl., 2000a). Þar eru notaðar ýmsar 

gerðir markera, en einna mest notaðar í dag eru örtungl (microsatellites) og einkirna 

fjölbrigðni (SNP) sem má meðal annars finna í hvatbera DNA (Talle o.fl., 2005)  

 

1.2.1 Hvatbera DNA 

Hvatberar eru frumulíffæri sem staðsett eru í umfryminu. Þeir eru einu frumulíffæri dýra sem 

hafa að geyma sitt eigið DNA (Griffiths, Wessler, Lewontin, & Caroll, 2008). Bæði hvað 

varðar stærð og lögun eru hvatberar um margt líkir loftháðum bakteríum auk þess sem 

erfðamengi þeirra eru sláandi lík. Vegna þessara form- og erfðafræðilegu líkinda er talið 

sennilegt að hvatberar hafi í upphafi verið frílifandi bakteríur sem hafi sameinast forföður 

heilkjarnafruma og myndað samlífi þar sem báðir aðilar hafa hagnast. Þannig er talið mega 

skýra DNA í hvatberum (Hartwell o.fl., 2008). 

 

Einn af kostum hvatbera DNA (mtDNA) í hryggdýrum er sá að það breytist nærri tíu sinnum 

hraðar en DNA í kjarna sömu lífveru. Há tíðni stökkbreytinga í mtDNA endurspegla að öllum 

líkindum fleiri villur í afritun, óskilvirkara viðgerðarkerfi og þá staðreynd að í hverri frumu 

eru fjölmargir hvatberar og stökkbreytingar í einum þeirra hefur vísast lítil áhrif á afkomu 

frumunnar. Vegna þessarar háu stökkbreytitíðni, sem leiðir til mikils breytileika innan 
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hvatberaerfðamengisins er mtDNA afar gagnlegt við rannsóknir á þróunarlegu sambandi á 

milli lífvera sem hafa líkt kjarna DNA, til dæmis innan stofna eða tegunda (Hartwell o.fl., 

2008). MtDNA getur því veitt góðar upplýsingar við rannsóknir á  uppruna hryggdýra 

(MacHugh & Bradley, 2001) og hefur mikið verið notað við rannsóknir á uppruna nautgripa 

(Bradley, MacHugh, Cunningham, & Loftus, 1996; Troy o.fl., 2001). 

 

MtDNA hefur að geyma mjög upplýsandi set því hjá flestum tegundum erfist það aðeins frá 

móður til afkvæmis, endurraðast ekki og því erfast samsettar breytingar sem setraðir 

(haplotypes). MtDNA nýtist því vel til að rekja uppruna móðurlínu og hefur þannig oft gefið 

góða mynd af flutningi erfðaefnis milli landsvæða (Nasidze o.fl., 2004). Við greiningar á 

erfðafjölbreytileika er yfirleitt notast við stjórnsvæði hvatbera erfðaefnisins sem nefnist D-

lykkja. Þá er basaröð í erfðaefninu greind með notkun DNA raðgreiningartækni eftir mögnun 

erfðaefnisins með PCR aðferð. Með því að bera saman raðir hvatbera DNA úr mismunandi 

einstaklingum eða tegundum má meta erfðafræðileg tengsl fyrir einstaklinga eða hópa innan 

tegundar (Frankham o.fl., 2002).  

 

1.2.2 Setraðahópar í mtDNA nautgripa 

Erfðafjölbreytileiki í mtDNA nautgripa hefur þónokkuð verið rannsakaður og fimm 

setraðahópum (haplogroups) sem hafa misjafna landfræðilega dreyfingu verið lýst (Cymbron, 

Loftus, Malheiro, & Bradley, 1999; Mannen o.fl., 2004; Troy o.fl., 2001). Setraðahópur T3 er 

ráðandi í nautgripastofnum frá mið- og norður Evrópu á meðan T1 er aðalega að finna meðal 

stofna í Afríku (Beja-Pereira o.fl., 2006; Troy o.fl., 2001). Stofnar við Miðjarðarhaf hafa bæði 

T3 og T1 (þó í lægri tíðni) vegna áhrifa sem þær hafa orðið fyrir frá Afríku. Setraðahópur T2 

kemur fram í lágri tíðni í tegundum bæði í Evrópu og Afríku (Bradley o.fl., 1996; Cymbron 

o.fl., 1999). Enn sem komið er hefur T4 aðeins fundist í tegundum í Asíu (Mannen o.fl., 

2004).  

 

1.3 Forgangsröðun í varðveislu og aðferðir 

Búfé býr yfir miklum breytileika frá náttúrunnar hendi og við náttúruval hafa þær skepnur 

sem best eru aðlagaðar að tilteknu umhverfi forskot. En þegar menn standa fyrir valinu er 

einblínt á þá eiginleika sem mönnunum þóknast. Sömu búfjártegundirnar hafa orðið fyrir 

valinu víða um heim á grundvelli einstakra eiginleika í stað þess að áhersla sé lögð á heildar 

framleiðni við aðstæður á hverjum stað. Þannig hefur há-aðfanga (high-input) og há-

framleiðslu (high-output) kynjum verið gert hátt undir höfði á meðan kostir lá-aðfanga og lá-
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framleiðslu kynja eru vanmetnir (Talle o.fl., 2005). Þetta er gert þrátt fyrir að vel sé þekkt að 

há-afkasta framleiðslukyn ná ekki að halda uppi fullri framleiðslugetu, góðri heilsu og fjölga 

sér við breyttar umhverfisaðstæður sem geta falið í sér nýja sjúkdóma, annarskonar loftslag og 

lakara fóður (Rauw o.fl., 1998). Upprunaleg kyn eru oft vel aðlöguð að erfiðum 

umhverfisaðstæðum á hverjum stað, til dæmis staðbundnum landlægum sjúkdómum (Murray, 

Clifford, Gettinby, Snow, & McIntyre, 1981) og geta því búið yfir eiginleikum sem þörf 

verður á í framtíðinni (Talle o.fl., 2005).  

 

Úrræði til varðveislu tegunda eru takmörkuð þrátt fyrir að í dag sé stór hluti búfjárkynja í 

heiminum í útrýmingarhættu. Því er mikilvægt að meta varðveislugildi einstakra stofna og 

forgangsraða út frá því (Talle o.fl., 2005). Með rannsóknum á erfðafræðilegu sambandi á milli 

kúastofna má afla mikilvægra upplýsinga um þróun stofnanna, þróun erfðamengis sem og 

vægi erfðafræðilegrar sérhæfingar (gene differentiation). Rannsóknir af þessu tagi eru 

lykilþáttur þegar kemur að því að meta varveislugildi einstakra stofna. Þannig geta stofnar 

sem búa yfir sérstakri sögu með tilliti til þróunar hugsanlega haft sérstakt gildi þegar kemur að 

því að viðhalda erfðafræðilegum fjölbreytileika nautgripa á heimsvísu (Kantanen o.fl., 

2000b).  

 

Við val tegunda til varðveislu ætti að skoða mikilvægi hennar út frá vísindalegu, 

vistfræðilegu, efnahagslegu, sögulegu og menningarlegu gildi. Skynsamleg forgangsröðun 

varðveislu kallar á þekkingu á erfðafræðilegri samsetningu stofna sem finna má með 

greiningu breytileika í erfðamengi ásamt fleiri aðferðum. Meta ætti gildi tegunda bæði út frá 

núverandi gildi þeirra en einnig hugsanlegu gildi sem tegundir gætu öðlast í framtíðinni. 

Einnig ætti að taka tillit til þess í hversu mikilli útrýmingarhættu stofnar eða tegundir eru þá 

þegar komnar. Bæði er mikilvægt að viðhalda sem mestum breytileika í erfðamengi tegundar 

á heimsvísu og að viðhalda breytileika innan kynja til að draga úr skyldleikarækt og viðhalda 

erfðafræðilega ólíkum stofnum (Talle o.fl., 2005).  

 

Til að koma í veg fyrir útdauða stofna og tap á erfðabreytileika þarf annað hvort að varðveita 

lifandi skepnur utan þeirra náttúrulegu heimkynna, safna og geyma kynfrumur, líkamsfrumur, 

fósturvísa og erfðaefni stofna eða viðhalda stofnum á þeirra upprunalegu búsvæðum og innan 

staðbundinna framleiðslukerfa (Talle o.fl., 2005). Að gera staðbundna stofna arðbæra er 

líklegt til að koma í veg fyrir útdauða þeirra (Meuwissen, 2009).  
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1.4 Nautgriparækt 

Mikil breyting varð á lífsháttum mannsins fyrir um 10.000 árum þegar hann fór að stunda 

búfjárrækt á afmörkuðum landsvæðum sem varð forsenda öruggari lífsskilyrða, staðbundinnar 

búsetu og meira fjölmennis (Emma Eyþórsdóttir o.fl., 2001). Á heimsvísu, bæði nú á tímum 

og í sögulegu samhengi, hafa nautgripir gengt veigamiklu hlutverki í landbúnaðarlegu, 

hagfræðilegu, menningarlegu og jafnvel trúarlegu samhengi. Eitt af allra mestu afrekum 

nýsteinaldarmanna var að temja villta uxa (Bos primigenius) fyrir um 10.000 árum. Fyrir utan 

verðmæti afurða færði beislun nautgripa mönnum fyrsta umtalsverða dráttaraflið í landbúnaði 

fyrri tíma (Bradley o.fl., 1996). 

 

1.4.1 Staða kúakynja í heiminum 

Vegna aukinnar kröfu um há-aðfanga (high-input) landbúnað á síðustu áratugum hefur 

staðbundnum kúastofnum nær algjörlega verið skipt út fyrir há-afkasta (high-output) 

framleiðslustofna á borð við svartskjöldóttar Holstein-Friesian kýr eða rauðskjöldóttar 

Ayrshire kýr (Kantanen o.fl., 2000b). Sem dæmi má nefna eru 80% af öllum mjólkurkúm í 

Evrópu eru af Holstein-Friesian kyni (Oltenacu & Broom, 2010). Ræktunaráherslur hafa nær 

allstaðar beinst að auknum afurðum og vegna þess hversu auðvelt er orðið að flytja erfðaefni á 

milli landa hafa sömu nautgripakynin orðið fyrir valinu víða (Oltenacu & Broom, 2010). 

Staðbundnar tegundir hafa ekki verið samkeppnishæfar og vikið fyrir framleiðslukynjum 

(Taberlet o.fl., 2008).   

 

Há-afkasta framleiðslukyn hafa farið í gegnum stíft úrval á stuttum tíma þar sem einblínt 

hefur verið á framleiðslueiginleika en lítið hugað að varðveislu erfðabreytileika. Þetta hefur 

leitt til þess að stærstu og útbreyddustu kynin hafa mjög litla virka stofnstærð. Virk stofnstærð 

Holstein í Bandaríkjunum er aðeins 39 einstaklingar (Taberlet o.fl., 2008) auk þess sem 

skyldleikarækt stofnsins vex um 0,2% á hverju ári (Oltenacu & Broom, 2010). Staðan er 

svipuð hjá Holstein stofnum í Evrópu (Oltenacu & Broom, 2010). Virk stofnstærð fyrir neðan 

50 er almennt talin vera alvarleg ógn við afkomu stofnsins (Taberlet o.fl., 2008) og of lítil til 

að viðhalda þeim litla erfðabreytileika sem þó er til staðar í stofninum (Kantanen o.fl., 

2000b). Framleiðslukynin eru nú þegar víða komin í þrot hvað varðar erfðafjölbreytileika og 

standa ekki lengur undir eigin kynbótum, þannig er Holstein stofnum æxlað saman við önnur 

kyn til að vinna gegn ófrjósemi og auka sjúkdómsþol (Meuwissen, 2009). En mikil lækkun 

frjósemi hjá Holstein stofnum auk tilkomu nýrra arfgengra sjúkdóma meðal þeirra eru merki 
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þess að innræktun getur hæglega orðið stórt vandamál í náinni framtíð sé ekkert að gert 

(Taberlet o.fl., 2008).  

 

Á undanförnum árum hafa vaknað efasemdir um hugsanlegar afleiðingar þess að í 

matvælaframleiðslu er í auknum mæli notast við þaulræktaða stofna sem farið hafa í gegnum 

stíft úrval og búa yfir takmörkuðum erfðafjölbreytileika. Þar af leiðandi er vaxandi þrýstingur 

á ræktendur að geta brugðist við því ef einsleitir framleiðslustofnar lenda í vandræðum sökum 

skyldleikaræktar, erfðafylgni óhagstæðra eiginleika eða umhverfisbreytinga (Meuwissen, 

2009). 

 

1.4.2 Íslenski kúastofninn 

Mjólkurframleiðsla á Íslandi er bundin við gamla íslenska kúakynið sem landnámsmenn eru 

taldir hafa flutt með sér hingað til lands fyrir um 1100 árum. Það telst vera upprunalegt 

íslenskt kyn og erfðafræðirannsóknum ber saman við sögulegar heimildir um að það hafi 

verið aðskilið frá öðrum stofnum síðan um landnám. Þar af leiðandi telst stofninn lokaður 

erfðahópur. Rannsóknir hafa sýnt að íslenski kúastofninn er skyldastur kúm af norsku 

Þrænda- og Norðurlandskyni, en hefur verið aðskilin frá þeim í 221 kynslóð eða í 1100-1300 

ár (Kantanen o.fl., 2000b). Þessi norski stofn telur í dag aðeins um 600 kýr í ræktun 

(Kantanen o.fl., 1999). 

 

Líklegt þykir að kúastofninn hafi nokkrum sinnum frá landnámi og fram til dagsins í dag 

gengið í gegnum erfðafræðilegan flöskuháls vegna harðrar veðráttu eða náttúruhamfara. Talið 

er að um 100.000 nautgripir hafi verið á Íslandi á þrettándu og fjórtándu öld (Sigurður 

Sigurðarson, 1937) en síðan farið fækkandi í stofninum og hann líklega talið um 36.000 gripi 

í upphafi átjándu aldar. Íslenski kúastofninn náði sögulegu lágmarki og fór niður fyrir 10.000 

gripi í kjölfar móðuharðindanna en náði sér fljótt á strik og tvöfaldaðist á innan við tíu árum. 

Eftir 1930 hefur fjöldi nautgripa á Íslandi farið vaxandi (Jón Torfason & Jón Viðar 

Jónmundsson, 2001) og er í dag áætlaður um 72.000 gripir, þar af eru um 26.000 mjólkurkýr 

(Bændasamtök Íslands, 2010). 

 

Áhrif á íslenska kúakynið vegna innflutnings nautgripa á 19. öld hafa verið talin lítil (Stefán 

Aðalsteinsson, 2004) en þó hafa rannsóknir á fornleifum gefið vísbendingar um að hugsanlega 

hafi nautgripir verið fluttir til landsins í einhverjum mæli í gegnum tíðina (Hambrecht, 2006). 

Þátt fyrir það er sérstaða íslenska stofnsins mikil, bæði í vísindalegu-, sögulegu- sem og 

menningarlegu samhengi (Kantanen o.fl., 2000b). 
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1.5 Markmið 

Markmið verkefnisins var að greina erfðafjölbreytileika innan íslenska nautgripastofnsins með 

raðgreiningu á hvatberaerfðamengi og svara spurningum varðandi erfðafræðilega samsetningu 

stofnsins skyldleika við aðra nautgripastofna.   
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2. Efni og aðferðir 

 

2.1 Sýnasöfnun 

Á tímabilinu september 2006 fram til febrúar 2007 var blóðsýnum safnað úr 440 íslenskum 

fyrsta kálfs kvígum víðsvegar um Ísland. Alls voru tekin sýni á 58 mjólkurbúum í þremur 

landshlutum. Á Norðurhluta landsins voru tekin sýni í Skagafirði (61 sýni), Eyjafirði og 

Suður-Þingeyjarsýslu (122 sýni), alls 183 sýni. Á Vesturhluta landsins voru tekin 78 sýni og 

179 sýni voru tekin á Suð-Vesturhluta landsins. Áætlað er að kýrnar á fyrrnefndum svæðum 

séu um 84,1% af skráðum mjólkurkúm á landinu (Asbjarnardottir, Kristjansson, Jonsson, & 

Hallsson, 2010). Úr þessum hópi voru valin tilviljanakennt 48 DNA sýni og raðgreind (1. tafla 

í viðauka). Þau sýni komu frá alls 35 býlum, 14 þeirra á Norðurlandi, 8 á Vesturlandi og 13 

býlum á Suðurlandi (6. mynd í viðauka). 

 

2.2 Aðferðir 

 

2.2.1 Einangrun DNA,  PCR mögnun og raðgreining D-lykkju 

Erfðaefni var unnið úr sýnunum líkt og áður hefur verið líst (Asbjarnardottir o.fl., 2010). 

Viðeigandi vísum (primers) var bætt saman við sýnin og þau síðan raðgreind 

(http://www.eurofinsdna.com/).  

 

Við PCR mögnun D-lykkju úr DNA sýnum var notast við tvo vísa, „BtDL_AN2 forward“ og 

„BtDL_AN3 reverse“. Þurrkaðir vísarnir voru í fyrstu leystir í 1×TE lausn að 100µM styrk, en 

því næst voru búnar til vinnulausnir af báðum vísum með tífaldri þynningu. Búin var til 100 

µl blanda í tilraunaglas fyrir hvert DNA sýni sem unnið var með. Blandan samanstóð af 75,2 

µl vatni, 10 µl af PCR buffer lausn, 4 µl af núkleótíðum (dNTP mix), 0,8 µl af pólýmerasa, 4 

µl af forward vísi, 4 µl af reverse vísi auk 2 µl af DNA sýni. Lausninni var skipt niður á 4 

glös fyrir hvert DNA sýni og fóru því 25 µl í hvert. Eftir að lausnirnar höfðu verið hristar var 

magnesíumklóríði (MgCl2) í mis miklum styrkleika bætt í glösin fyrir hvert DNA sýni til að 

greiða fyrir mögnun þeirra. Í glas eitt fór 1 µl af MgCl2, 2 µl í glas tvö, 3 µl í glas þrjú en 

ekkert MgCl2 var sett í glas fjögur. PCR mögnunin fór fram með eftirfarandi hætti. Í fyrstu 

voru sýnin hituð upp í 95°C (6 mínútur), þar á eftir fór í gang hringur þar sem lausnirnar voru 

hafðar við 94°C í 30 sekúndur, við 52°C í 1 sekúndu og svo í 72°C í 1 mínútu. Hringurinn er 

http://www.eurofinsdna.com/
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endurtekinn 40 sinnum. Eftir það er hitanum haldið við 72°C í 10 mínútur en síðan lækkaður í 

4°C og haldið þannig þar til sýnin voru tekin úr tækinu.  

 

Eftir mögnunina voru sýnin dregin á 1,5% agarósa geli (2,25 g af agarósa í 150 ml af 1× TAE 

buffer). Gelið var hitað þar til það varð glært. Þá var 2 µl af Syber Safe(R) bætt útí gelið og 

það steypt í mót með greiðu í til að mynda brunna. Eftir um 20 mínútur við stofuhita hafði 

gelið storknað og var því þá komið fyrir í rafdráttarbakka og buffer hellt yfir þannig að rétt 

flaut yfir gelið. Um 1 l af DNA hleðslulit var settur saman við hvert sýni áður en því var 

hlaðið í brunn í gelinu. Í endabrunnana á sitthvorum enda gelsins voru settir DNA stigar (50 

bp DNA ladder) til samanburðar. Eftir að sýnum og stigum hafði verið hlaðið í brunnanna var 

rafskautum komið fyrir og sýnin dregin eftir gelinu með rafdrætti sem tók u.þ.b. 40 mínútur. 

Þá var tekin mynd af gelinu og hugsanlega böndum sem mynduðust í því (7. mynd í viðauka). 

Að lokum voru sýnin skorin úr gelinu og 200 µl af buffer sett saman við hver 100 mg af geli í 

þeim tilgangi að leysa gelið upp og geyma erfðaefnið. 

 

2.2.2 Greining D-lykkju hvatbera DNA 

Alls voru raðir úr 48 íslenskum gripum klipptar og lagaðar til í forritinu Geneious 5.5 

(www.geneious.com). Raðirnar voru bornar saman við 119 D-lykkju mtDNA raðir úr 

erlendum kúastofnum. Samanburðarraðirnar voru fengnar úr gagnabanka NCBI 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore) og komu úr 10 kúastofnum: Sænskar fjalla kýr (Swedish 

Mountain cattle), norður finnskar kýr (Northern Finn cattle), vestur finnskar kýr (Western 

Finn cattle), austur finnskar kýr (Eastern Finn cattle), finnskar Ayrshire kýr (Finnish Ayrshire 

cattle), finnskar Holstein kýr (Finnish Holstein-friesian cattle), norskar rauðar kýr (Norwegian 

Red cattle), norskar fjarða kýr (Western Fjord cattle), færeyskar kýr (Faroe Island cattle) og 

Yakutian kýr (Yakutian cattle) (2. tafla í viðauka). 

 

Unnið var með raðirnar í forritinu MEGA 5. Röðunum var raðað upp og þær látnar standast 

rétta á (align by muscle). Stillingar voru eftirfarandi: Eyður -400 (gap open -400), hámarks 

minni 1061 (max memory in MB 1061) og hámarks víxlverkun 8 (max interations 8). 

 

Tíðni einstakra setraða (haplotype) var fundin í forritinu PowerMarker V3.25 

(http://statgen.ncsu.edu/powermarker/). Þær setraðir sem fram komu í íslenska stofninum og í 

samanburðarstofnunum voru greindir út frá setraðahópum (haplogroups) sem þekktir eru í 

nautgripum í MEGA 5. Raðir notaðar fyrir þekkta setraðahópa voru fengnar úr gagnabanka 

NCBI: Setraðahópur T1 [EU177841, EU177843, EU177845, EU177848], setraðahópur T2 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore
http://statgen.ncsu.edu/powermarker/
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[EU177861, AF499263], setraðahópur T3 [EU177839, DQ124413, DQ124414] og 

setraðahópur T4 [DQ124375, DQ124377, DQ124392]. Súlu- og kökurit yfir tíðni og hlutföll 

setraða og setraða hópa var gert í forritinu Microsoft Office Excel 2007.  

 

PowerMarker V3.25 var einnig notað til að búa til NJ skyldleikatré (NJtree, neighbour-joining 

tree) út frá erfðafjarlægðargögnum. NJ skyldleikatré má teikna upp út frá margvíslegum 

gögnum ólíkt öðrum tegundum trjáa sem háð eru þáttum á borð við jafnan þróunarhraða milli 

stofna (Baldauf, 2003). Fimm röðum úr íslenska kyninu sem fengar voru í gagnabanka NCBI 

var bætt við auk raða úr skosku hálanda kyni (Highland), dönsku rauðu kyni (Red Danish), 

Jótlands kyni (Jutland breed), Telemark kyni (Telemark cattle) og Kerry nautgripakyni (3. 

tafla í viðauka). Tréið var teiknað í forritinu MEGA 5. 
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3. Niðurstöður og umræður 

 

3.1 Greining setraða og setraðahópa 

Greining á 167 mtDNA röðum úr nautgripum sýndi 39 gerðir setraða (8. mynd í viðauka) sem 

tilheyra fjórum skilgreindum hópum setraða. Stærstur hluti þeirra tilheyrir setraðahópi T3 sem 

er samhljóma niðurstöðum Troy o.fl. (2001) og Kantanen o.fl. (2000b) fyrir norður Evrópsk 

kyn. Einnig kom setraðahópur T2 fyrir sem og T4 og T1 en báðir í lágri tíðni (1. mynd). 

 

 
1. mynd. Skipting raða niður í setraðahópa fyrir öll 167 sýni sem greind voru úr 11 

nautgripakynjum.  
 

Grunnsetröðin af setraða hópi T3 (hér merkt setröð 25) kom lang oftast fram og tilheyrðu 

61,2% af röðunum henni. Hún var jafnframt eina setröðin sem kom fram í öllum kynjum. 

Tíðni grunnsetraðarinnar var þó misjöfn eftir kynjum, allt frá því að vera 88,9% í austur 

finnsku kúnum (Eastern Finn cattle) og niður í 25% í þeim norsku rauðu (Norwegian Red) en 

var einna lægst hjá íslenska kyninu eða 27,1% (2. mynd). 

2% 3% 

7% 

88% 

Setraðahópur T1 

Setraðahópur T4 

Setraðahópur T2 

Setraðahópur T3 
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2.  mynd. Hlutfall grunnsetraðar (setröð 25) af setraðahópi T3 í öllum kynjum. 

 

Í íslenskum nautgripum fundust 13 mismunandi setraðir. Þar af voru níu setraðir (37,5%) 

einstakar fyrir íslenska stofninn og fundust ekki í samanburðarstofnum, það eru setraðir 13, 

14, 23, 24, 26, 33, 35, 36 og 38 (3. mynd). Setraðirnar í íslenska stofninum tilheyrðu að 

langstærstum hluta setraðahópnum T3. Aðeins setröð 11 sem kom fram í lágri tíðni og var 

einnig að finna í sænska fjall kyninu (Swedish Mountain cattle) sem og í norska rauða kyninu 

(Norwegian Red) tilheyrði T2. Setröð 19 var einnig sameiginleg hjá íslenska stofninum og 

sænska fjalla kyninu (Swedish Mountain cattle). Setröð 22 var sameiginleg með íslenska 

stofninum og þeim færeyska (Faroe Island cattle) en kom ekki fram í öðrum stofnum. 

Færeyski stofninn er líkt og sá íslenski upprunalegur stofn í sínu heimalandi og talið er að 

landnámsmenn frá Noregi hafi flutt hann með sér yfir hafið fyrir um 1000 árum (Li, 

Sternbauer, Haahr & Kantanen,  2005b). Ber því niðurstöðum saman við sögulegar heimildir 

um sameiginlegan uppruna stofnanna.  
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3. mynd. Í íslenska nautgripastofninum fundust samtals 13 setraðir, þar af níu einstakar 

setraðir (merktir með rauðu) sem ekki finnast í samanburðarhópum. 
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4. mynd. Gerðir og hlutfall setraða sem fram kom í samanburðarkynjunum og setraðahópar sem 

raðirnar flokkast undir (T3 blár, T2 grænn, T4 vínrauður og T1 appelsínugulur). Setraðir 
merktar með rauðu voru einstakar fyrir kynin. 

Setröð 11 

10% 

Setröð 28 

10% 

Setröð 19 

10% 

Setröð 21 

10% 

Setröð 25 

40% 

Setröð 27 

10% 

Setröð 32 

10% 

Sænskar fjalla kýr 

Setröð 3 

17% 
Setröð 4 

9% 

Setröð 

25 

58% 

Setröð 

30 

8% 

Setröð 

34 

8% 

Norskar fjarða kýr 

Setröð9 
4% Setröð 2 

4% 

Setröð 
16 
4% 

Setröð 
18 
9% 

Setröð 
25 

58% 

Setröð 1 
17% 

Setröð 
39 
4% 

Yakutian kýr 

Setröð 7 

29% 

Setröð 

25 

71% 

Finnskar Holstein kýr 

Setröð 11 

9% Setröð 12 

9% 

Setröð 17 

8% 

Setröð 10 

8% 

Setröð 27 

8% 

Setröð 20 

25% 

Setröð 25 

25% 

Setröð 3 

8% 

Norskar rauðar kýr 

Setröð 8 

14% 

Setröð 

25 

72% 

Setröð 

29 

14% 

Finnskar Ayrshire kýr 



15 
 

 

Minnstur fjölbreytileiki var í setraðagerðum í austur finnska kyninu (Eastern Finn cattle) og 

finnska Holstein kyninu sem hvor um sig sýndu aðeins tvær tegundir setraða, báðar úr hópi 

T3. Þar á eftir komu færeyska kynið (Faroe Island cattle) og finnska Ayrshire kynið sem 

sýndu þrjár gerðir setraða í setraðhópum T3 og T2. Líkleg ástæða þessa er að bæði finnska 

Holstein og Ayrshire eru framleiðslukyn sem farið hafa í gegnum strangt úrval og búa því yfir 

takmörkuðum erfðafjölbreytileika. Þau eru jafnframt stærstu kúakynin í Finnlandi þar sem um 

300 þúsund Ayrshire kýr eru á tímgunaraldri (Kantanen o.fl., 2000b) og tæplega 100 þúsund 

Holstein kýr (Kantanen o.fl., 2000a). Eru niðurstöðurnar samhljóma niðurstöðum Kantanen  

o.fl. (2000b), að þrátt fyrir takmarkaðan erfðafjölbreytileika beggja umræddra kynja í 

Finnlandi búi Ayrshire yfir meiri breytileika en Holstein. Ástæðu takmarkaðs 

erfðafjölbreytileika innan færeyska kynsins (Faroe Island cattle) og þess austur finnska 

(Eastern Finn cattle) má líklega rekja til stórfelldrar fækkunnar í stofnunum á undanförnum 

árum. Austur finnska kynið (Eastern Finn cattle) var nærri því útdautt á sjöunda áratugnum og 

telur stofninn í dag aðeins 150 kýr í ræktun (Kantanen o.fl., 2000a). Þeir gripir sem lögðu 

grunninn að stofninum komu úr einangruðum og skyldleikaræktuðum hjörðum sem kann að 

skýra óvenjulega erfðasamsetningu stofnsins (Kantanen o.fl., 2000b). Erfðamengi 

upprunalegra stofnsins í Færeyjum (Faroe Island cattle) er talið hafa orðið fyrir miklum 

áhrifum frá norska rauða nautgripakyninu (Norwegian Red) eftir að innflutningur á því hófst 

til Færeyja á 20 öld. Í dag er talið að erfðaframlag norska rauð stofnsins (Norwegian Red) sé 

47,3% í færeyska stofninum (Faroe Island cattle) og að gripir af upprunalega kyninu séu 

aðeins 40 talsins (Li o.fl., 2005b).  

 

Allar setraðir norður finnska stofnsins (Northern Finn cattle) tilheyrðu setraða hópi T3 líkt og 

í austur finnska stofninum (Eastern Finn cattle) og finnsku Holstein. Færeysku (Faroe Island 

cattle), Ayrshire og sænsku fjalla kýrnar (Swedish Mountain cattle) sýndu setraðir af 

gerðunum T3 og T2 líkt og íslenski stofninn. En íslenski nautgripastofninn ásamt sænsku 

fjalla kyni (Swedish Mountain cattle), norsku fjarðar kyni (Western Fjord cattle), austur-, 

vestur- og norður finnskum stofnunum (Eastern-, Western- og Northen Finn cattle) eru 

staðbundnir og upprunalegir stofnar í sínu heimalandi og gera má því ráð fyrir að þeir hafi að 

einhverju leyti aðlagast aðstæðum á norðlægum slóðum (9. mynd í viðauka). En af 

staðbundnum kynjum í norður Evrópu er það íslenska það eina sem ekki flokkast undir það að 

vera mjög lítill stofn eða stofn í útrýmingarhættu (Kantanen o.fl., 2000b). Þá eru kýr á 

tímgunaraldri (reproducing females) í norrænu stofnunum að undanskildu Íslandi fáar eða sem 
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dæmi má nefna rúmlega 2000 í sænska fjalla kyninu (Swedish Mountain cattle), 300 í norska 

fjarða kyninu (Western Fjord cattle) og 150 í austur finnska kyninu (Eastern Finn cattle)  

(Kantanen o.fl., 2000a).  

 

Báðir norsku stofnarnir hafa raðir sem flokkast í setraðahóp T1 sem gefur líklega ekki rétta 

mynd af samsetningu stofnanna (Troy o.fl., 2001). Ástæðan fyrir því gæti verið sú að hér 

byggir greiningin á öllum breytilegum setum í D-lykkju mtDNA en við fullkomnari greiningu 

er völdum setum sleppt úr (Kantanen o.fl., 2009). Flestir setraðahópar fundust inna norska 

rauða kynsins (Norwegian Red), vestur finnska kynsins (Western Finn cattle) og Yakutian eða 

þrír hjá hverju þeirra. 

 

Norskar rauðar kýr (Norwegian Red) er framleiðslustofn sem varð til við kynbætur og 

kynblöndun gamalla norskra stofna og annarra skandinavískra stofna s.s. sænskra rauð- og 

svartskjöldóttra nautgripa sem og finnskra Ayrshire gripa. Stofninn hefur farið í gegnum 

strangt úrval með mikla áherslu á eiginleika á borð við háa nyt og getu til kjötframleiðslu en 

einnig með áherslu á hreysti og frjósemi (Sodeland, Kent, Hayes, Grove, & Lien, 2011). Kýr á 

tímgunaraldri í stofninum eru 330 þúsund (Kantanen o.fl., 2000b). Stofninn sýndi þónokkurn 

erfðabreytileika eða átta gerðir setraða í setraðhópum T3, T2 og T1. Fjórar setraðanna 

(58,3%) komu ekki fram í öðrum samanburðarstofnum, en það eru setraðir 10, 12, 17 og 20. 

Stofninn sýndi sömu setraðir og norður finnski stofninn (Northern Finn cattle), norski fjarðar 

stofninn (Western Fjord cattle), sænski fjalla stofninn (Swedish Mountain cattle) og íslenski 

stofninn. 

 

Staðbundni nautgripastofninn Yakutian á heimkynni sín nyrst í Síberíu. Stofninn sem er í 

útrýmingarhættu er mjög harðger og þolir vel bæði kalt loftslag á norðlægum slóðum sem og 

litla fóðrun. Vegna þessara eiginleika er stofninn mikilvæg erfðaaulind fyrir landbúnað á 

norðurmörkum hins byggilega heims (Li o.fl., 2005a). Niðurstöður gefa til kynna þónokkurn 

breytileika í stofninum en sjö setraðir komu fram og þar af fimm (33,3%) sem voru einstakar  

fyrir stofninn, það eru setraðir 1, 2, 9, 16 og 39. Setröð 18 var sameiginleg með Yakutian og 

norður finnska stofninum (Northern Finn cattle). Raðir tilheyra setraðahópunum T3, T2 og T4 

sem er samhljóma niðurstöðum (Kantanen o.fl., 2009). Rannsókn Li o.fl. (2007) sýndi að 

Yakutian stofninn býr yfir erfðafræðilegum breytileika sem framleiðslu kyn í vestur Evrópu 

líkt og Holstein og Ayrshire búa ekki yfir. 
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3.2 NJ skyldleikatré 

Teiknað var NJ skyldleikatré fyrir íslenska stofninn og samanburðar stofna (5. mynd). 

Bootstrap próf með 100 endurtekningum sýndi að allt gagnasafnið (100%) styður NJ 

skyldleikatréið. 

 

 

5. mynd. NJ skyldleikatré reiknað út frá aðferð Nei 1983. 

 

Samkvæmt NJ skyldleikatrénu er íslenski stofninn skyldastur færeyska stofninum (Faroe 

Island cattle) af samanburðarstofnunum. Niðurstöðurnar eru í takt við niðurstöður sem fengist 

hafa í rannsókn á uppruna íslenska hestsins þar sem íslenski hesturinn og færeyski hesturinn 

skilja sig frá öðrum gömlum norrænum kynjum (Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir & Jón 

Hallsteinn Hallsson, 2010). Telemark stofninn og austur finnski stofninn (Eastern Finn cattle) 

liggja nálægt hvor öðrum sem er samhljóma fyrri niðurstöðum rannsóknar Kantanen o.fl. 

(2000a) þar sem notast var við annarskonar markera, þ.e. hornalag og lit kúnna og styður því 

niðurstöður skyldleikatrésins. Telemark stofninn, sá austur finnski (Eastern Finn cattle) auk 

þess færeyska (Faroe Island cattle) eru þeir stofnar sem liggja næst íslenska kyninu í trénu. 

Greinin sem íslenska stofninn situr á er löng sem segir okkur að hann sé þróunarlega óskyldur 

öðrum stofnum í trénu (Baldauf, 2003) sem styður við þær hugmyndir að stofninn hafi 

viðhaldist einangraður frá öðrum stofnum í langan tíma. 
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4. Ályktanir 
Niðurstöður gefa til kynna að íslenski nautgripastofninn búi yfir þónokkrum 

erfðafjölbreytileika. Misjafnt er hversu mikinn breytileika samanburðarstofnarnir hafa yfir að 

ráða. Svo virðist sem fækkun gripa á undanförnum árum í sumum af staðbundnu norrænu 

stofnunum hafi komið niður á erfðafjölbreytileika þeirra. Einnig var breytileiki innan finnsku 

framleiðslukynjanna Holstein og Ayrshire takmarkaður. Þá sýna niðurstöður skyldleika 

íslenska stofnsins og færeyska nautgripastofnsins sem bendir til sameiginlegs uppruna 

stofnanna en einnig að íslenski stofninn hefur verið einangraður frá öðrum nautgripastofnum 

um langt skeið.  
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9. Mynd. Fjöldi setraða og gerðir setraðahópa (T3 blár, T2 grænn, T4 vínrauður og T1 

appelsínugulur) sem fram komu í gömlu norrænu kúakynjunum. Lilja Rún Bjarnadóttir. 
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8. Viðaukar 
 

1. Tafla. Listi yfir þau 48 sýni sem raðgreind voru, númer hvers sýnis og uppruni þess. 

Númer sýnis Bæjarnafn Númer sýnis Bæjarnafn 

>Ice003 Dagverðareyri >Ice032 Hofsá 

>Ice004 Dagverðareyri >Ice033 Melur 

>Ice005 Daufá >Ice036 Ölkelda 

>Ice007 Deildartunga >Ice037 Stakkhamrar 

>Ice008 Fjall >Ice040 Búrfell 

>Ice009 Flugumýrarhvammur >Ice044 Hlíðarendi 

>Ice010 Helgavatn >Ice045 Ytra-Laugaland (Hrafnagil) 

>Ice011 Höfði II >Ice058 Nes 

>Ice012 Hofsá >Ice064 Stóru-Akrar 

>Ice015 Hrepphólar >Ice077 Helluvað 

>Ice016 Hundastapi >Ice078 Hrosshagi 

>Ice018 Hvanneyri >Ice079 Keta 

>Ice019 Hvanneyri >Ice082 Núpur III 

>Ice020 Melur >Ice083 Reykjahlíð 

>Ice021 Möðruvellir >Ice085 Seljaland 

>Ice022 Möðruvellir >Ice086 Skeiðháholt 

>Ice023 Sakka >Ice087 Stærri-Bær 

>Ice024 Sakka >Ice088 Stærri-Bær 

>Ice026 Stóra-Hildisey II >Ice089 Steinsholt 

>Ice027 Stóra-Mörk III >Ice090 Steinsholt 

>Ice028 Trésstaðir >Ice093 Hagi 

>Ice029 Vestri Reyn >Ice094 Helgavatn 

>Ice030 Deildartunga >Ice095 Ytra-Laugaland (Hrafnagil) 

>Ice031 Flugumýrarhvammur >Ice096 Möðruvellir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

2. Tafla. Listi yfir erlend nautgripakyn sem notuð voru til samanburðar, númer sýna, kennitölur 

raða og fjölda sýna úr hverju kyni. 

Kúakyn Númer sýnis Kennit. raðar Kúakyn Númer sýnis Kennit. raðar 

Sænskar fjalla SwMoun102  FJ014328 Finnskar Holstein FinnHolstein108 FJ014222 

― SwMoun234  FJ014329 ― FinnHolstein130 FJ014223 

― SwMoun106  FJ014330 ― FinnHolstein201 FJ014224 

― SwMoun107  FJ014331 ― FinnHolstein220 FJ014225 

― SwMount420 FJ014343 ― FinnHolstein225 FJ014226 

― SwMount423 FJ014344 ― FinnHolstein240 FJ014227 

― SwMount427 FJ014345 ― FinnHolstein82 FJ014228 

― SwMount429 FJ014346 Vestur Finnskar WestFinn178 FJ014271 

― SwMount432 FJ014347 ― WestFinn188 FJ014272 

― SwMount464 FJ014348 ― WestFinn244 FJ014273 

Norður Finnskar NorthFinn21 FJ014278 ― WestFinn258 FJ014274 

― NorthFinn33 FJ014279 ― WestFinn263 FJ014275 

― NorthFinn75 FJ014280 ― WestFinn266 FJ014276 

― NorthFinn76 FJ014281 ― WestFinn96 FJ014277 

― NorthFinn181 FJ014282 Færeyskar FaroeIsl02 FJ014208 

― NorthFinn183 FJ014283 ― FaroeIsl03 FJ014209 

― NorthFinn192 FJ014284 ― FaroeIsl05 FJ014210 

― NorthFinn234 FJ014285 ― FaroeIsl07 FJ014211 

Austur Finnskar EastFinn12 FJ014229  ― FaroeIsl11 FJ014212 

― EastFinn14  FJ014230 ― FaroeIsl15 FJ014213 

― EastFinn150  FJ014231 ― FaroeIsl16 FJ014214 

― EastFinn159  FJ014232 ― FaroeIsl17 FJ014215 

― EastFinn160  FJ014233 ― FaroeIsl20 FJ014216 

― EastFinn162  FJ014234 ― FaroeIsl21 FJ014217 

― EastFinn163  FJ014235 ― FaroeIsl22 FJ014218 

― EastFinn166  FJ014236 ― FaroeIsl28 FJ014219 

― EastFinn167 FJ014237 ― FaroeIsl30 FJ014220 

― EastFinn175  FJ014238 ― FaroeIsl32 FJ014221 

― EastFinn212  FJ014239 Finnskar Ayrshire FinnAyrshire249 FJ014201 

― EastFinn213  FJ014240 ― FinnAyrshire8 FJ014202 

― EastFinn233  FJ014241 ― FinnAyrshire55 FJ014203 

― EastFinn24  FJ014242 ― FinnAyrshire135 FJ014204 

― EastFinn26 FJ014243 ― FinnAyrshire164 FJ014205 

― EastFinn280  FJ014244 ― FinnAyrshire206 FJ014206 

― EastFinn283  FJ014245 ― FinnAyrshire238 FJ014207 

― EastFinn302 FJ014246 
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Kúakyn Númer sýnis Kennit. raðar Kúakyn Númer sýnis Kennit. raðar 

Yakutian Yakutian1 FJ014247 Norskar rauðar NRF1 AF336417 

― Yakutian10 FJ014248 ― NRF2 AF336418 

― Yakutian14 FJ014249 ― NRF3 AF336419 

― Yakutian18 FJ014250 ― NRF4 AF336420 

― Yakutian20 FJ014251 ― NRF5 AF336421 

― Yakutian26 FJ014252 ― NRF6 AF336422 

― Yakutian29 FJ014253 ― NRF7 AF336423 

― Yakutian31 FJ014254 ― NRF8 AF336424 

― Yakutian34 FJ014255 ― NRF9 AF336425 

― Yakutian37 FJ014256 ― NRF10 AF336426 

― Yakutian40 FJ014257 ― NRF11 AF336427 

― Yakutian44 FJ014258 ― NRF12 AF336428 

― Yakutian5 FJ014259 Norskar fjarða VestlFjord1 AF336405 

― Yakutian50 FJ014260 ― VestlFjord2 AF336406 

― Yakutian9 FJ014261 ― VestlFjord3 AF336407 

― Yakutian2 FJ014262 ― VestlFjord4 AF336408 

― Yakutian6 FJ014263 ― VestlFjord5 AF336409 

― Yakutian7 FJ014264 ― VestlFjord6 AF336410 

― Yakutian15 FJ014265 ― VestlFjord7 AF336411 

― Yakutian19 FJ014266 ― VestlFjord8 AF336412 

― Yakutian24 FJ014267 ― VestlFjord9 AF336413 

― Yakutian28 FJ014268 ― VestlFjord10 AF336414 

― Yakutian33 FJ014269 ― VestlFjord11 AF336415 

― Yakutian38 FJ014270 ― VestlFjord12 AF336416 
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3. Tafla. Listi yfir erlend nautgripakyn sem notuð voru í skyldleikatré, númer sýna, kennitölur 
raða og fjölda sýna úr hverju kyni. 

Kúakyn Númer sýnis Kennitala raðar Kúakyn Númer sýnis Kennitala raðar 

Telemark Telemark1 AF336429 Kerry  Kerry1 AF336395 

― Telemark2 AF336430 ― Kerry2 AF336396 

― Telemark3 AF336431 ― Kerry3 AF336397 

― Telemark4 AF336432 ― Kerry4 AF336398 

― Telemark5 AF336433 ― Kerry5 AF336399 

Jutland Jutland1 FJ014399 ― Kerry6 AF336400 

― Jutland2 FJ014400 ― Kerry7 AF336401 

― Jutland3 FJ014401 ― Kerry8 AF336402 

― Jutland4 FJ014402 ― Kerry9 AF336403 

― Jutland5 FJ014403 ― Kerry10 AF336404 

― Jutland6 FJ014404 Hálanda Highland1 AF336434 

― Jutland7 FJ014405 ― Highland2 AF336435 

― Jutland8 FJ014406 ― Highland3 AF336436 

― Jutland9 FJ014407 ― Highland4 AF336437 

Red danish Reddanish1 FJ014408 ― Highland5 AF336438 

― Reddanish2 FJ014409 ― Highland6 AF336439 

― Reddanish3 FJ014410 ― Highland7 AF336440 

― Reddanish4 FJ014411 ― Highland8 AF336441 

― Reddanish5 FJ014412 ― Highland9 AF336442 

― Reddanish6 FJ014413 ― Highland10 AF336443 

― Reddanish7 FJ014414 ― Highland11 AF336444 

― Reddanish8 FJ014415 ― Highland12 AF336445 

― Reddanish9 FJ014416 
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6. Mynd. Sýnatökustaðir eftir landshlutum. 

 

 

 

 

7. Mynd. Þrjú sýni rafdregin á geli eftir PCR mögnun, bönd vel sýnileg. Hverju DNA sýni var 

hlaðið í fimm brunna og einn brunnur hafður auður á milli. Lengst til vinstri er stigi (50 bp 

DNA ladder).  
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8. Mynd. Hlutfall 38 setraða sem fram komu (allar fyrir utan setröð 25 sjá 2. mynd) í kynjunum 

11. Íslenska kynið er merkt með rauðu.   

  

Setröð 1 

Setröð 2 

Setröð 3 

Setröð 4 

Setröð 5 

Setröð 6 

Setröð 7 

Setröð 8 

Setröð 9 

Setröð 10 

Setröð 11 

Setröð 12 

Setröð 13 

Setröð 14 

Setröð 15 

Setröð 16 

Setröð 17 

Setröð 18 

Setröð 19 

Setröð 20 

Setröð 21 

Setröð 22 

Setröð 23 

Setröð 24 

Setröð 26 

Setröð 27 

Setröð 28 

Setröð 29 

Setröð 30 

Setröð 31 

Setröð 32 

Setröð 33 

Setröð 34 

Setröð 35 

Setröð 36 

Setröð 37 

Setröð 38 

Setröð 39 
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9. Mynd. Fjöldi setraða og gerðir setraðahópa (T3 blár, T2 grænn, T4 vínrauður og T1 

appelsínugulur) sem fram komu í gömlu norrænu kúakynjunum.  

Íslenskar kýr 

Færeyskar kýr 

Norskar fjarða 

kýr 

Sænskar fjalla 

kýr 

Norður finnskar 

kýr 

Vestur finnskar 

kýr 

Austur finnskar 

kýr  


