
 

         

 

BS – ritgerð       Maí 2012 

 

 

 

 

 

Litafjölbreytileiki íslenska kúastofnsins 

 

Sara María Davíðsdóttir 

 

 

 

 

 

Auðlindadeild 

 

 

 

   



ii 

 

 

 

BS – ritgerð       Maí 2012 

 

 

Litafjölbreytileiki íslenska kúastofnsins 

Sara María Davíðsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiðbeinandi: Sigríður Bjarnadóttir 

Meðleiðbeinandi: Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir 

Landbúnaðarháskóli Íslands 

Auðlindadeild 

 

   

 



iii 

 

 

 

 

 

 

  

 



i 

 

Yfirlýsing höfundar 
Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið af mér 

og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri prófgráðu. 

      

 ___________________________________ 

Sara María Davíðsdóttir 

 



ii 

 

Ágrip 
Litafjölbreytileiki íslenska kúastofnsins hefur lítið verið rannsakaður. Þrátt fyrir það er ekki 

vitað að slíkur litafjölbreytileiki finnist í neinum öðrum kúastofni í heiminum. Því hefur verið 

haldið fram að nokkrir litir íslenska kúastofnsins séu á undanhaldi í stofninum, t.d. sægrár og 

grár. Mikilvægt er að þessir litir hverfi ekki úr íslenska stofninum og jafnframt nauðsynlegt að 

fylgst sé með því hvernig litaflóran þróast svo hægt sé að grípa inn í ef þörf krefur. 

Markmið þessa verkefnis eru eftirfarandi. Kanna á þróun íslenskra kúalita og lita-

mynstra frá 1992 til dagsins í dag. Koma á með lausnir á því hvernig best sé að búa til ítar-

legan litaskráningaskala sem væri í kjölfarið hægt að nota í skýrsluhaldsforritinu Huppu. 

Kanna á umfang litamynstra og grunnlita í stofninum og misskráningar í skýrsluhaldskerfinu 

og hvaða litum þær tengjast helst og að síðustu á að búa til ljósmyndabanka sem fangar vel 

þann litafjölbreytileika sem til er í íslenska kúastofninum. Sumarið 2011 voru litir 1860 kúa 

skoðaðir og þær upplýsingar notaðar til að búa til ítarlegan litaskráningaskala, auk þess sem 

upplýsingarnar voru bornar saman við litaskráningu sömu gripa í Huppu til að athuga hvort að 

bændur væru almennt að skrá liti gripa sinna rétt. Einnig voru þessar upplýsingar bornar 

saman við niðurstöður MS verkefnis Sigríðar Bjarnadóttur frá árinu 1992 til að sjá hver þróun 

hefur verið á litunum síðastliðin 19 ár.  

Í ljós kom að litafjölbreytileiki íslenska stofnsins stendur vel fyrir sínu, þó að hinir 

ýmsu litir séu í misjöfnum hlutföllum. Rauðar og bröndóttar kýr eru langalgengastar innan 

stofnsins en sægráar sjaldgæfastar og algengasta litamynstrið að höfuðmynstrum frátöldum er 

sokkótt/leistótt. Á síðastliðnum 19 árum hefur rauðum og bröndóttum kúm fjölgað á kostnað 

kolóttra, svartra og grárra en svipað hlutfall sægrárra kúa er til staðar í stofninum. Varðandi 

rangfærslur í skýrsluhaldi nautgriparæktarinnar eru grunnlitir að meðaltali skráðir rétt í um 

42% tilfella en litamynstur í um 66,7%. Þetta bendir til þess að litaskráning gripa sé ekki 

nægilega áhugaverð fyrir bændur, búalið og aðra sem eiga þar hlut að máli. 

Gerð var tillaga að nýjum litaskráningaskala. Til að ná að fanga sem mestan hluta 

litafjölbreytileika stofnsins í einn skala fannst höfundi ómögulegt annað en að hafa skalann 

fimm stafa, auk þess sem gefinn var sá möguleiki aukalega að haka við ákveðin einkenni. 

Með þeim hætti er hægt að ná öllum þeim skráningum sem algengastar eru í íslenska 

stofninum og ná utan um það þegar sami gripur er með allt að þrjú litamynstur. Ljósmyndir 

náðust af öllum einkennandi litum og litamynstrum. 

 

Lykilorð: Íslenska kýrin, litafjölbreytileiki, grunnlitur, litamynstur. 
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Þakkarorð og tileinkun 
Ég vil byrja á því að þakka þeim bændum kærlega fyrir sem tóku þátt í verkefninu og leyfðu 

mér að skoða kýrnar sínar sumarið 2011. Án samvinnu þeirra hefði verið ógerlegt að vinna 

verkefnið. Ég vil þakka öllum þeim sem lánuðu mér myndir eða tóku myndir sérstaklega fyrir 

mig. Bændasamtökum Íslands vil ég þakka fyrir að styrkja þetta verkefni og lána mér bíl 

síðastliðið sumar til gagnasöfnunar og eins fyrir aðgang að gögnum. Búgarður og starfsfólk 

hans fær einnig þakkir fyrir að veita mér aðstöðu til ritunnar á þessari ritgerð. 

Einnig vil ég þakka leiðbeinendum mínum, Sigríði Bjarnadóttur nautgriparæktar-

ráðunaut og Gunnfríði Elínu Hreiðarsdóttur landsráðunaut í nautgriparækt, kærlega fyrir alla 

hjálpina, stuðninginn, fyrir að vera mér alltaf innan handar og sýna einstaka þolinmæði og 

hjálpsemi á hvaða stundum sem var. Sigríði vil ég þakka sérstaklega fyrir lán á MS ritgerð 

sinni um litaerfðir íslenskra nautgripa, fyrir að útvega mér skrifstofuaðstöðu á Búgarði og 

ferja mig þangað daglega. 

Emmu Eyþórsdóttur, Bjarna Guðmundssyni og bróður mínum, Benjamín Erni 

Davíðssyni vil ég þakka fyrir að aðstoða mig við heimildaöflun. Þá þakka ég systrum mínum 

Elvu Díönu Davíðsdóttur og Lilju Laufeyju Davíðsdóttur fyrir yfirlestur á ritgerðinni. 

Unnusta mínum, Þóri Níelssyni og föður mínum, Davíð Ragnari Ágústssyni þakka ég 

kærlega fyrir að aðstoða mig við gagnasöfnun og myndatökur. Þóri vil ég einnig þakka 

sérstaklega fyrir yfirlestur, einstaka þolinmæði í minn garð og gríðarlegan stuðning á meðan á 

skrifunum stóð. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni allri og tengdaforeldrum fyrir 

ómetanlegan stuðning við skrif þessi. 

 

Ritgerð þessa vil ég tileinka öllum unnendum íslensku kýrinnar. 
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1 Inngangur 
Litafjölbreytileiki sá sem finnst í íslenska kúastofninum er einstakur þar sem ekki er vitað að 

slíkur litafjölbreytileiki finnist í öðrum kúastofni í heiminum. Til eru heimildir um íslenska 

kúaliti í byrjun 20. aldar og hvernig hlutföll ákveðinna lita voru á þeim tíma.  Lítið hefur þó 

verið um rannsóknir á kúalitum miðað við hvað íslenski stofninn hentar vel til slíkra 

rannsókna. Það er ljóst að litir íslenska nautgripastofnsins eru misalgengir og sumir þeirra 

frekar sjaldgæfir, t.d. sægrár og grár. Þar sem litafjölbreytileiki er eitt af sérkennum íslenska 

kúakynsins er mikilvægt að þessir litir hverfi ekki úr stofninum og því er nauðsynlegt að 

fylgst sé með þróun kúalitanna svo hægt sé að grípa inn í ef þörf krefur. 

Markmið verkefnisins eru fimm talsins, þó misstór í framkvæmd. Fyrst ber að nefna 

að kanna á þróun íslenskra kúalita og litamynstra undanfarna tvo áratugi. Í öðru lagi á að 

koma með lausnir á því hvernig best sé að búa til góðan litaskráningaskala sem fangar betur 

litafjölbreytileikann í stofninum þar sem að núverandi litaskráning skýrir ekki nema brot af 

litafjölbreytileika þeim sem þar er til staðar og nota mætti í kjölfarið til skráningar á litum í 

skýrsluhaldinu. Í þriðja lagi á að kanna misskráningar á litum í skýrsluhaldinu en með því að 

bera saman skráningar í skýrsluhaldskerfinu og raunskráningar sömu gripa á viðkomandi 

búum er hægt að meta rangfærslur og hvaða litum þær tengjast helst. Fjórða markmið 

verkefnisins er að kanna umfang litamynstra í íslenska kúastofninum og það fimmta að koma 

upp myndabanka sem sýnir flest litabrigði íslenskra kúa. 

Rannsóknarspurningar verkefnisins eru eftirfarandi: 

O Eru einhverjir litir meira áberandi en aðrir innan íslenska kúastofnsins? 

O Er litaskráning í skýrsluhaldi íslenskra bænda almennt rétt? 

O Hefur tíðni einstakra kúalita í íslenska stofninum breyst frá árinu 1992? 

O Hvernig er best að þróa nýjan litaskráningarskala fyrir íslenska kúakynið til notkunar í 

skýrsluhaldi nautgriparæktarinnar? 

O Hvernig er best að setja upp myndabanka fyrir íslenska kúaliti til að auðvelda 

litaskráningu í skýrsluhaldi? 

1.1 Íslenska mjólkurkýrin 

Íslenska mjólkurkýrin kom til landsins með landnámsmönnum um 890 og hefur verið 

einangruð að mestu leyti síðan. Hún er skyldust norskum kúastofnum er nefnast Þrænda- og 

Norðurlandskýr. Næst skyldust er hún norðursænskum kúm og þar næst norðurfinnskum kúm 

(Kantanen o.fl., 2000). Eitt sinn var talið að íslenska kýrin væri skyldust norskum Fjarðarkúm 

og Þelamerkurkúm (Stefán Aðalsteinsson, 2004) en komið hefur í ljós að skyldleiki þeirra er 
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mun minni en skyldleiki íslenskra kúa og Þrændakúa (Kantanen o.fl., 2000). Íslenska kýrin er 

sérstök að mörgu leyti. Hún er fremur smágerð og vegur að meðaltali aðeins um 429 kg 

(Þorbjörg Helga Konráðsdóttir, 2010). Mjólk hennar hefur sérstaka próteinsamsetningu sem 

gerir það að verkum að hún hentar einstaklega vel til ostagerðar. Lítið er af óæskilegum beta-

kaseinum í mjólk íslensku kýrinnar miðað við rauðu norrænu kúakynin og Holstein Friesian 

og eykur það á hollustu hennar (Bragi Líndal Ólafsson, Emma Eyþórsdóttir & Helga Björg 

Hafberg, 2003). Auk alls þessa er íslenski kúastofninn einn litríkasti stofn kúa í heiminum nú 

á dögum, (Sigríður Bjarnadóttir, Stefán Aðalssteinsson, Vage og Jón Viðar Jónmundsson, 

1995) því hér á landi hefur aldrei tíðkast að velja fyrir ákveðnum lit eins og í svo mörgum 

nágrannalöndum okkar (Sigríður Bjarnadóttir, 1995). Þrátt fyrir það hafa litir íslensku 

kýrinnar breyst mikið á liðinni öld. Páll Zóphóníasson (1948) greindi frá því í búnaðarriti fyrir 

um hálfri öld að þrátt fyrir að aldrei hefði verið valið fyrir litum hér á landi hefði einstökum 

litum fækkað og öðrum fjölgað á kostnað hinna. Engin ein ástæða hefur fundist fyrir þessu en 

ýmsar kenningar hafa þó komið upp. Páll Zóphóníasson (1948) vildi meina að þetta gæti bent 

til þess að þeir eiginleikar sem valið hefur verið fyrir í kynbótastarfinu s.s. mjólkurmagn og 

gæði tengist meira þeim litum sem hafa aukist í stofninum en þeim sem hefur fækkað. Þetta 

hefur  þó aldrei verið rannsakað og því ekki hægt að staðfesta það. Ekki er vitað með vissu 

hvernig þeir gripir sem komu með landnámsmönnum voru á litinn og því gæti verið að 

hlutfall lita innan þess hóps hafi verið misjafnt. Vitað er að mismunandi litir erfast á 

mismunandi hátt, sumir litir eru víkjandi en aðrir ríkjandi (Sigríður Bjarnadóttir, 1993). Það 

gæti því einnig haft sitt að segja.  

1.2 Litafjölbreytileiki nautgripa 

Nautgripir víðs vegar um heiminn eru mjög ólíkir og til eru ýmis litaafbrigði þó að sjaldan 

sjáist mikil fjölbreytni á gripum innan sama kyns. Á gömlum hellateikningum má sjá myndir 

af nautgripum með allskyns litamynstrum sem bendir til þess að hinir ýmsu nautgripalitir hafi 

verið þekktir um heim allan frá því löngu fyrir Krist (Olson, 1999). Þó eru til heimildir um 

það að litir forfeðra núlifandi nautgripa hafi verið mun fábreyttari en þeirra sem nú lifa 

(Cieslak, Reissmann, Hofreiter & Ludwig, 2011). Svo dæmi séu tekin voru tarfar forfeðra 

tamda nautgripsins, bos primigenius sem dóu út árið 1627 (Large Herbivore Network, 2009), 

dökkkolóttir og kýrnar ljóskolóttar (Searle, 1968). Það virðist því vera sem litafjölbreyti-

leikinn hafi ekki verið til staðar frá upphafi. Þessa aukningu í litafjölbreytileika má rekja aftur 

um 6000 ár til þeirra daga þegar byrjað var að halda dýr og temja (Cieslak, Reissmann, 

Hofreiter & Ludwig, 2011). Í kringum 1800, þegar ræktun á nautgripum hófst í Englandi fyrir 
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alvöru vildu menn afmarka hin mismunandi kyn frá hverju öðru sem þróaðist út í það að einn 

litur eða litamynstur varð einkennandi fyrir ákveðið kyn, s.s. rauðhjálmóttur litur Hereford 

nautgripanna, rauðskjöldóttur litur Ayrshire, svartskjöldóttur litur Holstein Friesian o.s.frv. 

Þessi ræktunarstefna að hvert kyn væri með ákveðinn lit eða litamynstur breiddist út til fleiri 

landa. Víða í heiminum hafa því litir verið ræktaðir viljandi úr stofnum vegna ákveðinnar 

litastefnu og litafjölbreytni því tapast (Olson, 1999). Tilviljunarkenndar paranir hafa ætíð 

verið til staðar hvað varðar liti á íslenskum nautgripum sem skýrir það að enginn litur hefur 

verið útilokaður úr ræktuninni enn sem komið er (Sigríður Bjarnadóttir, 1995) þó nokkrir 

þeirra séu nú á undanhaldi (Anna Sæunn Ólafsdóttir & Arna Mekkín Ragnarsdóttir, 2007). 

1.2.1 Litarefnið 

Litur skepna ræðst af því litarefni sem líkaminn myndar. Litfrumurnar framleiða litkorn en í 

þeim fer framleiðsla litarefnisins fram sem ræður svo lit skepnunnar (Gjesdal, 1959). Litur 

húðar ræður yfirleitt mestu um lit skepnunnar því að litfrumur úr húðinni flæða í hársekkina 

þegar hárin vaxa upp úr húðinni. Hárlitur skepnunnar er því háður því litarefni og því magni 

litarefnis sem fer í hárið (Frandson, 1986). Eins og hjá flestum spendýrategundum er það 

aðallega litarefnið melanín sem er myndað í litfrumum nautgripa. Litarefnið trichosiderin er 

einnig myndað í litfrumum örfárra spendýra en þó líklega ekki hjá nautgripum. Melanín 

skiptist í tvennt; eumelanin, sem framkallar brúnan eða svartan lit, og phaeomelanin, sem 

framkallar rauðan eða gulan lit (Searle, 1968). 

Litkornin innihalda ensím sem eru hluti af framleiðslu litarefnanna. Magn ensímsins 

tyrosinasa (TYR) í litfrumunni segir til um það hvort melanínlitarefnið litkornin framleiða. 

Mikið magn af ensíminu er nauðsynlegt svo að eumelanin sé framleitt en hins vegar dugar 

lítið magn af ensíminu svo að phaeomelanin sé framleitt (Hearing & Tsukamoto, 1991). 

Virkni tyrosinasans er stýrt með ákveðnum viðtaka MC1R, sem stundum er nefndur α – 

MSHR (α melanocyte stimulating hormone). Þegar α – MSH binst viðtakanum hækkar 

tyrosinasinn í litfrumunni þannig að eumelanin er framleitt (Burchill, Thody & Ito, 1986). 

Nokkrar ástæður geta verið fyrir því að phaeomelanin myndast, t.d. ef α – MSH getur ekki 

bundist viðtakanum eða ef viðtakinn er óvirkur (Robbins, Nadeau, Johnson, Kelly, Roselli-

rehfuss, Baack o.fl., 1993). Ef erfðasæti A er til staðar geta frumur sem eru við hliðina á 

litfrumunum seytt frá sér Agouti próteini sem virkar sem hindri á MC1R viðtakann og kemur 

þannig í veg fyrir að α – MSH geti bundist viðtakanum og veldur því að rauður litur myndast 

á skepnunni (Lu, Willard, Patel, Kadwell, Overton, Kost o.fl., 1994). Víkjandi erfðavísirinn í 

E sætinu, E
e
, býr til viðtaka sem er óvirkur og er því ónæmur fyrir bæði α –MSH og Agouti 



 

 4 

próteininu sem A sætið myndar sem veldur því að litarefnið phaeomelanin er framleitt og 

gripurinn verður rauður. Þetta er því í raun ástæða þess að gripur sem hefur arfgerðina E
e
E

e
 í 

E sæti er rauður. Víkjandi erfðavísirinn í A sætinu leyfir α – MSH að bindast stöðugt með 

þeim afleiðingum að tyrosinasinn í litfrumunni hækkar þannig að eumelanin er framleitt og 

litur feldsins verður svartur. Ríkjandi erfðavísirinn á E sætinu, E
d
, gerir viðtaka α – MSH 

tilbúin að taka við hormóninu, α – MSH, sem leiðir af sér framleiðslu á eumelanini (Stefán 

Aðalsteinsson o.fl., 1995). 

1.2.2 Litir íslenskra kúa 

Íslenski stofninn samanstendur af sex viðurkenndum grunnlitum rauðum, svörtum, 

bröndóttum, kolóttum, gráum og sægráum, sem allir hafa sín blæbrigði. Auk þess getur hvítur 

litur komið fram í formi fjölmargra litamynstra víðs vegar um skrokkinn, s.s sem skjöldótt, 

huppótt, sokkótt, leistótt, grönótt, hjálmótt, krossótt, hvítt í hala eða týru, hvítri stjörnu o.s.frv 

(Sigríður Bjarnadóttir & Stefán Aðalsteinsson, 2002; Páll Zóphóníasson, 1948). Hér áður fyrr 

voru notuð heiti eins og rauðbárótt, rauðglámótt, blákrossótt, blábleikt, jarpflekkótt, ljósálótt, 

hvítbaugótt, mósvart (Páll Zóphóníasson, 1920), apalgrátt, járngrátt (Diplomatarium 

Islandicum, 1896), kolmúlótt, dökkmórautt (Þorvaldur Thoroddsen, 1919), kinnótt, bíldótt, 

mánótt, kápótt, dröfnótt, flekkótt (Páll Zóphóníasson, 1948) og svona mætti lengi telja. Þó er 

ekki vitað með vissu fyrir hvaða liti og litamynstur öll þessi heiti standa (Páll Zóphóníasson, 

1920).  

Rauður 

Helsta einkenni litarins er að jafn rauður litur er yfir allan líkamann þó oft megi sjá ljósari hár 

á kvið og innan á lærum en annars staðar á líkamanum. Mjög einkennandi fyrir rauðan grip er 

að húðlitur augnkróka er litlaus (Berge, 1965).  

Blæbrigði rauða litarins eru fjölmörg og spanna bil frá mjög ljósbleikum lit yfir í 

sótrautt, sem er dekksta blæbrigðið af litnum. Bleikir gripir hafa mjög daufann grunnlit, 

raunar svo daufan að rauður litur er vart sjáanlegur. Hjá ljósrauðu gripunum er rauði liturinn 

farinn að sjást betur, þó liturinn sé mjög daufur á bringu, kvið og innan á lærum. Rauðar kýr 

eða alrauðar, eins og sumir kjósa að kalla þær, hafa hreinan rauðan blæ um allan skrokk, 

innan á lærum vottar þó fyrir aðeins daufari rauðum lit. Sótrauðir nautgripir hafa svört hár í 

kringum granir, augu og á hala. Stundum eru þeir með dekkri hár á fótum en það er þó ekki 

algilt (Berge, 1965). 
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Svartur  

Svartir gripir hafa jafnan svartan lit yfir allan líkamann. Líkt og með rauða gripi er þó oft 

hægt að sjá aðeins litamun innan á lærum og í hupp en þar eru hárin oft grásvört. Inni í eyrum 

og í kringum granir svartra gripa eru svört hár (Berge, 1965). Allar litfrumur svartra gripa 

hafa svarta litarefnið, eumelanin. Þetta veldur því að húð, horn, klaufir, granir og augnlok eru 

svört á litinn, svo framarlega sem erfðavísir fyrir hvítu litamynstri er ekki til staðar (Ibsen, 

1993; Stefán Aðalsteinsson o.fl, 1995). Bæði er þekkt að kýr sé alsvört og eins að hún sé 

hélusvört. Alsvört kýr ber nafn með rentu þar sem öll hár á líkama hennar eru svört að því 

gefnu að hún hafi ekki hvítt litamynstur. Hélusvört kýr er hins vegar svört kýr með hvítar 

yrjur um allan líkamann (Sigríður Bjarnadóttir, 1993). Páll Zóphóníasson (1920) greindi frá 

því í byrjun 20. aldar að 18 kýr á suðurlandi væru skráðar mósvartar en það er sérstakur blær 

af svarta litnum sem þó var ekkert lýst nánar.  

Kolóttur 

Kolóttir gripir eða dumbóttir, eins og þeir eru stundum nefndir, eru svartir með rauðbrún hár 

inni í eyrum, oft í kolli og eftir endilöngum hrygg ólíkt svörtum gripum sem hafa eingöngu 

svört hár á þessum stöðum. Granir þeirra, huppur og innanverð læri bera oft ljósan lit en 

augnkrókar eru yfirleitt dökkir (Sigríður Bjarnadóttir & Stefán Aðalsteinsson, 2002). Þessi 

litur er tilkominn vegna samblands tveggja litarefna, eumelanin og phaeomelanin (Stefán 

Aðalsteinsson o.fl., 1995). Þó svo að gripurinn sýnist vera alveg svartur að grunnlit er raunin 

önnur, því hárin eru í raun ekki fullkomlega svört vegna samblandsáhrifa litarefnanna tveggja. 

Þessi samblandsáhrif eumelanins og phaeomelanins hafa því einnig áhrif, líkt og hjá svörtu 

gripunum, á lit húðar, klaufa, tungu, augnloka og grana (Ibsen, 1933). Til eru fjölmörg 

blæbrigði kolótta litarins í íslenska stofninum. Gripirnir eru allt frá því að vera ljóskolóttir til 

þess að vera dökkkolóttir. Hjá ljósustu afbrigðunum eru rauðleit hár í miklum meirihluta á 

líkamanum og ná langt niður á síður. Hins vegar er dökki liturinn í miklum meirihluta hjá 

dekkstu afbrigðunum sem veldur því að honum er stundum ruglað saman við svartan. Þó er 

alltaf hægt sjá einkenni kolótta litarins á ljósum granahring og rauðum hárum þótt rauðu hárin 

geti oft verið í mjög litlu mæli, inni í eyrum, á hrygg og í kolli. Allir kolóttir kálfar fæðast 

rauðir en dökkna við fyrstu háraskipti eða um þriggja mánaða aldur (Stefán Aðalsteinsson 

o.fl., 1995; Sigríður Bjarnadóttir & Stefán Aðalsteinsson, 2002).  

 



 

 6 

Bröndóttur 

Bröndóttur litur er horfinn úr mörgum kúastofnum erlendis. Sem dæmi má nefna að ekkert 

hreinræktað kúakyn í Ameríku er með þennan lit í stofni sínum en liturinn finnst þó í 

blendingum á þessum slóðum og eins finnst hann í gömlu norsku kúakynjunum (Ibsen, 1933). 

Bröndóttir gripir hafa svartar þverrendur, eða bröndur, á rauð- eða brúnleitum grunni og 

augnkrókar þeirra eru yfirleitt húðlitaðir (Berge, 1965). Granir og eyru eru annað hvort svört 

eða gul og var sú trú að þær kýr sem hefðu gul eyru og granahring væru bestu smjörkýrnar 

(Páll Zóphóníasson, 1920). Hér áður fyrr var talið að bröndóttar kýr gæfu yfirleitt mun feitari 

mjólk en kýr af öðrum lit og töldu menn eitt sinn að þessar kýr væru komnar af Jersey kúm 

(Páll Zóphóníasson, 1920) en sú kenning hefur verið afsönnuð (Kantanen o.fl., 2000). 

  Bröndurnar sem koma í flestum tilfellum niður með hryggsúlunni eru mismiklar og fer 

það eftir einstaklingum hve umfang þeirra er mikið. Af þessu má því sjá að fjölmörg 

blæbrigði eru til af bröndóttum lit eins og af kolóttum og rauðum lit. Ljósasta afbrigðið, sem 

kallað er ljósbröndótt, er þegar bröndurnar sjást varla á kúnni. Þessar kýr virðast því vera 

rauðar en ef vel er að gáð sjást örlitlar bröndur, þá helst í kringum augu, á mölum og á hálsi. 

Auk þess eru til rauðbröndóttar, bröndóttar, dökkbröndóttar og kolbröndóttar kýr og ræðst það 

af umfangi branda og mismunandi litatóns undir bröndunum hvaða litarheiti hver og ein kýr 

fær. Rauðbröndóttar kýr hafa reglulegar bröndur á rauðleitum grunni, bröndóttar kýr hafa 

reglulegar bröndur á ljósrauðum eða ljóskolóttum grunni, dökkbröndóttar kýr hafa reglulegar 

og mjög þéttar bröndur með glöggum grunnlit og síðast en ekki síst hafa kolbröndóttar kýr 

bröndur sem liggja þétt saman á dökkum grunnfleti, auk þess eru rauðleit hár innan í eyrum 

og eftir hryggjarlínu gripsins (Berge, 1965). Páll Zóphóníasson (1920) minntist einnig á að til 

væru bröndóttar kýr þar sem hvít eða grá hár væru dreifð innan um hin í bröndunum. Þennan 

lit kallaði hann þrílitan sem notaður er um annað litarheiti í nútímatali. Ef hvítu eða gráu hárin 

voru orðin mjög áberandi kallaðist liturinn grábröndóttur.  

Líkt og hjá kolóttum gripum fæðast allir bröndóttir kálfar rauðir en verða bröndóttir 

við fyrstu háraskipti eða um þriggja mánaða aldur (Sigríður Bjarnadóttir & Stefán 

Aðalsteinsson, 2002).  

Grár 

Grár gripur, hélugrár eða hélóttur eins og hann er stundum nefndur, hefur feld sem blandaður 

er hvítum og svörtum hárum (Berge, 1965). Gríðarlegur breytileiki er á þessum lit í íslenska 

stofninum og kemur hann þá helst fram í því hversu mismikill hvíti og litaði hlutinn er í feld 
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skepnunnar. Sumar skepnur eru nánast alveg hvítar á meðan aðrar hafa mikinn meirihluta af 

svörtum hárum. Gripir geta því verið ljósgráir, dökkgráir eða steingráir. Í sumum tilfellum 

koma rauð eða gulleit hár í staðinn fyrir hvítu hárin og við slíkar aðstæður myndast oft 

rauðleit skella á feldinum. Ef flekkirnir eru orðnir mjög áberandi er skepnan sögð vera þrílit 

(Sigríður Bjarnadóttir, 1995; Sigríður Bjarnadóttir & Stefán Aðalsteinsson, 2002). Auk 

þessara gráu lita eru til grákolóttur eða kolgrár og rauðgrár eða rauðyrjóttur. Grákolótti 

liturinn lýsir sér þannig að grá hár koma fyrir á grip sem hefur kolóttan grunnlit. Grái liturinn 

getur verið um allan líkamann eða staðbundinn við hala, rass og andlit, þá sérstaklega eyru. 

Rauðgrár litur lýsir sér hins vegar þannig að grá hár eru á rauðum grunni þannig að gripurinn 

verður rauðyrjóttur líkt og sést hjá stutthyrningakúakyninu (Sigríður Bjarnadóttir & Stefán 

Aðalsteinsson, 2002). Grár litur er tiltölulega sjaldgæfur í öðrum kúakynjum en því íslenska 

(Sigríður Bjarnadóttir, 1995; Sigríður Bjarnadóttir & Stefán Aðalsteinsson, 2002). 

Sægrár 

Sægráir gripir, eða mósóttir eins og þeir eru stundum kallaðir, eru þeir gripir nefndir sem hafa 

jafnan blýgráan lit um allan líkamann þó getur liturinn verið aðeins daufari innan á lærum og 

á kvið en á öðrum líkamshlutum. Til eru nokkur blæbrigði af sægráa litnum í íslenska 

stofninum en þó má telja þau á fingrum annarrar handar. Ljóssægráir gripir hafa ljósan 

sægráan lit eða silfurgráan lit um allan bol. Þeir gripir sem kallast sægráir eru með jafnan 

sægráan lit um allan bol, sægrákolóttir gripir eru kolóttir gripir en í stað svarta litarefnisins 

sem kemur á móti því rauða kemur hins vegar sægrár litur. Sægrábröndóttir gripir hafa 

sægráar bröndur á bleikum, rauðum eða brúnleitum grunni (Sigríður Bjarnadóttir & Stefán 

Aðalsteinsson, 2002). 

Fölbleikir gripir flokkast oft sem sægráir þar sem sami erfðavísir stjórnar því að gripur 

verður fölbleikur og sægrár. Þessir gripir eru rauðir en litarefnið hjá þeim er mjög dauft og 

útþynnt og er liturinn oft enn daufari innan á lærum og á kvið en annars staðar á líkamanum 

(Sigríður Bjarnadóttir & Stefán Aðalssteinsson, 2002). 

Litamynstur 

Ýmis litamynstur eru til sem lýsa hvítum lit á haus og búk. Þegar haus er alveg hvítur kallast 

litamynstrið hjálmótt. Ef litur er í kringum augu kýrinnar en haus jafnframt alveg hvítur er 

kýrin baugótt, krossótt kýr hefur tvær hvítar línur framan í andliti sem krossast á einhvern hátt 

yfir hvora aðra. Kýr er einnig sögð krossótt ef  hún hefur hvítan haus, lit í kringum augu, á 

nefi og jafnvel í kinnum og á kjálkum. Þegar kýr er húfótt er efri hluti höfuðs hennar hvítur en 
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annað litað, hvíti liturinn nær sjaldan aftur fyrir eyru og aldrei niður fyrir augu. Gripur er 

blesóttur ef hvít blesa liggur frá hvirfli niður að grönum, blesan getur verið misbreið, mislöng 

og jafnvel verið slitin í sundur. Krímóttar kallast þær kýr sem hafa hvíta kjamma eða kjálka. 

Stjörnóttur gripur er með lítinn hvítan, hringlóttan blett í enni en ef hvíta svæðið í enninu er 

orðið frekar stórt og líkist meira laufi eða hjarta kallast það lauf. Snoppa kallast það ef lítill 

hvítur blettur er rétt fyrir ofan granir (Páll Zóphóníasson, 1920; Sigríður Bjarnadóttir, 1995).  

Gripur getur verið annað hvort sokkóttur eða leistóttur. Ef hvítur litur nær upp fyrir 

hækla er gripur sokkóttur en ef hvíti liturinn er neðan við hækil er gripurinn leistóttur. Síðóttir 

eru þeir gripir sem eru með hvítan lit á nær allri síðunni en huppóttir gripir eru með hvítan lit í 

hupp. Oft getur verið erfitt að greina huppótta litamynstrið frá því skjöldótta, þar sem erfitt er 

að vita hvar á að draga mörkin á milli grips sem er mjög lítið skjöldóttur og huppóttur og eins 

grips sem er stórhuppóttur og síðóttur. Stundum eru gripir með örlítinn hvítan blett í hupp eða 

við júgur, þessir blettir eru yfirleitt túlkaðir sem leifar af huppóttu litamynstri. Hryggjóttir 

gripir eru með hvíta línu á hrygg en misjafnt er hvort línan liggur eftir endilöngum hryggnum 

eða bara á fram- eða afturhluta hans. Stundum eru hryggjóttar kýr einnig hvítar á kvið og 

fótum og myndar hvíti liturinn þá eins konar ferning utan um kúna (Páll Zóphóníasson, 1920; 

Sigríður Bjarnadóttir, 1995). Í skrifum Páls Zóphóníassonar (1920) segir að þær kýr sem hafi 

verið með hvítan rass, kvið og fætur hafi kallast botnóttar. Kýr með hvítan háls hafi kallast 

hálsóttar. Dílóttar hafi þær kýr verið sem voru með hvíta smábletti um allan líkama sem þó 

voru skarpt aðgreindir frá öðrum lit. Skræpóttar eða skrápóttar hafi þær kýr kallast sem höfðu 

hvíta og mislita smábletti sem runnu út í eitt og oft voru þá hvít hár innan um mislit hár. 

Yrjóttar, syrjóttar, hélóttar eða myglaðar voru þær kýr svo kallaðar sem höfðu flest hár lituð 

en höfðu þó stök hvít hár jafnt yfir allan skrokkinn en þó hvergi það mörg að þau mynduðu díl 

eða blett. 

1.3 Erfðirnar á bak við litina 

Erfðir á nautgripalitum voru ekki skoðaðar fyrr en í byrjun 20. aldar en þá sýndu Pearson og 

Barrington hvítum, yrjóttum og rauðum lit stutthyrningakynsins áhuga og gerðu athuganir á 

litaerfðum þeirra (Wright, 1917). Í kjölfar þessara rannsókna voru gerðar fjölmargar athuganir 

á litaerfðum nautgripa (Searle, 1968). Í rannsókn Ibsens (1933) kemur fram að búið sé að 

finna 19 genasæti sem hafa áhrif á lit og litamynstur nautgripa víðs vegar um heiminn. Í nýrri 

rannsókn Cieslak, Reissmann, Hofreiter og Ludwig (2011) er hins vegar sagt frá því að búið 

sé að finna um 150 gen sem hafa áhrif á litaframleiðsluna hjá spendýrum og önnur 150 gen 

sem tengjast á einhvern hátt húðlit þeirra. 
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Í MS verkefni Sigríður Bjarnadóttur (1993) kemur fram að búið sé að finna sjö 

genasæti sem hafa áhrif á litaerfðir í íslenska kúastofninum og eru það E, A, BR, D, SI, WP 

og S. Margt er enn órannsakað í þeim efnum enda er verkefni Sigríðar, rannsóknir Sigríðar 

Bjarnadóttur og Stefáns Aðalsteinssonar (2002) og rannsóknir Stefáns Aðalsteinssonar, 

Sigríðar Bjarnadóttur, Dan Inge Vage og Jón Viðars Jónmundssonar (1995) einu verkefnin 

sem gerð hafa verið á litaerfðum íslenskra nautgripa, þó svo að íslenska kynið henti vel til 

slíkra rannsókna vegna hins mikla litafjölbreytileika. 

1.3.1 E sætið 

E sætið, sem staðsett er á 18. litningi (Klungland, Våge, Gomez-Raya, Adalsteinsson & Lien, 

1995) ræður því hvort gripur verður rauður eða svartur. Það samanstendur af þremur erfða-

vísum, E
d
, E

+
og E

e
. E

d
 veldur svörtum lit og er algjörlega ríkjandi yfir öllum öðrum litum, E

e
 

erfðavísirinn er víkjandi og veldur rauðum lit sem getur spannað vítt svið litablæbrigða. 

Blæbrigði rauða litarins, hvort sem þau eru ljós eða dökk, ráðast af fleiri þáttum þó svo að 

rauða litarefnið komi út frá arfhreinu ástandi víkjandi erfðavísanna E
e
E

e
 (Olson, 1999).  E

+
 

sem er villta týpan og veldur víkjandi svörtum (Stefán Aðalsteinsson o.fl., 1995) er víkjandi 

fyrir E
d
 en ríkjandi yfir E

e
. E

+
 erfðavísirinn er nauðsynlegur svo að kolóttur litur myndist en 

auk þess getur hann gefið svartan lit. Þessi svarti litur er þá víkjandi fyrir kolóttum, 

bröndóttum og svörtum lit sem kemur af ríkjandi erfðavísinum E
D
. Ekki er langt síðan menn 

uppgötvuðu að svarti liturinn gat verið víkjandi í sumum tilfellum enda er ekki hægt að greina 

víkjandi og ríkjandi svartan hvorn frá öðrum ef aðeins er litið á svipgerðina (Stefán 

Aðalsteinsson o.fl, 1995). 

Skoðun Ibsens (1933) á erfðum rauða litarins var sú að allir nautgripir væru 

arfblendnir fyrir áhrifavaldi rauða litarefnisins, sem hann táknaði með bókstafnum R og þess 

svarta, sem hann kaus að tákna með B. Sá erfðavísir af E sætinu sem kæmi með ætti svo að 

breyta tjáningu R og B þannig að ef E væri til staðar með B yrði gripur svartur en ef eeBB 

væri til staðar yrði gripurinn rauður. 

Searle (1968) vildi meina að til væri fjórði erfðavísirinn á E sæti, e
br

 og átti hann að 

valda bröndóttum lit. Hins vegar eru aðrir sannfærðir um að bröndóttur litur komi út frá sér 

sæti, sem E sætið getur þó haft áhrif á. Þetta sæti nefnist BR og hefur meðal annars verið 

uppgötvað í íslenska kyninu (Sigríður Bjarnadóttir, 1993; Sigríður Bjarnadóttir & Stefán 

Aðalsteinsson, 2002). 
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1.3.2 A sætið 

Í íslenskum kúm hafa tveir erfðavísar A sætis verið rannsakaðir, A
a
 og A

+
. A

a
 er víkjandi og 

hefur engin áhrif á svarta litinn, óháð hvaða erfðavísar eru á öðrum sætum, þannig að gripur 

með víkjandi erfðavísinn A
a
 er svartur. A

+
 er hins vegar ríkjandi og hefur áhrif á lit gripsins ef 

arfgerð hans í E sæti er fyrir víkjandi svörtum, þ.e. E
+
. E

+
 erfðavísirinn er nauðsynlegur svo 

að kolótti liturinn komi fram þar sem hann leyfir tjáningu á A
+
 erfðavísinum og veldur því að 

gripur verður kolóttur (Sigríður Bjarnadóttir, 1993; Sigríður Bjarnadóttir & Stefán 

Aðalssteinsson, 2002). Ríkjandi erfðavísirinn í A sætinu, A
+
, hindrar svarta litarefnis-

framleiðslu á ákveðnum stöðum á líkama gripsins en annars staðar er hún ekki hindruð. Þetta 

veldur því að kolóttur gripur fær bæði svartan og rauðan lit, er rauður í eyrum, á höfði og eftir 

hryggjarlínunni (Stefán Aðalsteinsson o.fl., 1995). 

Til eru tiltölulega fá gögn um áhrif A sætis í erlendum kynjum. Þó er vitað að t.d. a
y 

erfðavísirinn veldur ljósrauðum lit með þó nokkru af svörtu litarefni líkt og finnst í Jersey 

kúakyninu (Searle, 1968). Stökkbreyting á a
i
 veldur því að kviður verður ljósari en búkur eins 

og sjá má hjá sama kyni (Olson, 1999).  

Talið er að önnur stökkbreytingin í A sætinu valdi þeim lit sem oft er kallaður 

,,patterned blackish“. Þannig gripir virðast vera alveg svartir en þó er eins og ógreinileg brún 

slikja sé yfir skrokknum hér og þar. Erfðavísirinn sem veldur þessu er því kallaður A
pb

 

(Majeskie, 1970). 

1.3.3 BR sætið 

BR sætið samanstendur af tveimur erfðavísum, ríkjandi bröndóttum erfðavísi BR
BR

 og 

víkjandi bröndóttum erfðavísi BR
br

 (Sigríður Bjarnadóttir & Stefán Aðalssteinsson, 2002). Sá 

fyrrnefndi ríkir yfir BR
br

 og er yfirstæður A
+
, erfðavísinum á A sætinu sem veldur kolóttu 

(Stefán Aðalsteinsson o.fl., 1995). Þetta leiðir til þess að einstaklingur sem hefur kolóttan 

erfðavísi og ríkjandi bröndóttan erfðavísi verður bröndóttur. Þessi erfðavísir hefur þó ekki 

áhrif á neinn annan lit. BR
br

 er víkjandi og hefur engin áhrif á kolótta litinn né annan lit á 

skepnunni (Sigríður Bjarnadóttir & Stefán Aðalsteinsson, 2002). 

1.3.4 D sætið 

D sætið samanstendur af tveimur erfðavísum, ríkjandi erfðavísinum D
D
 og víkjandi 

erfðavísinum D
d
. Það getur bæði haft áhrif á svartan og rauðan grunnlit með þeim af-

leiðingum að svarti liturinn dofnar og verður sægrár og rauði liturinn dofnar og verður 
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ljósbleikur (Searle, 1968) og á þetta jafnt við um íslenska nautgripi sem og erlenda (Sigríður 

Bjarnadóttir & Stefán Aðalsteinsson, 2002; Searle, 1968). 

  Íslenska kúakynið er ólíkt flestum öðrum nautgripakynjum hvað varðar erfðir á D sæti 

(Sigríður Bjarnadóttir & Stefán Aðalsteinsson, 2002) þar sem víkjandi erfðavísir D sætisins, 

D
d
, veldur deyfingu grunnlitarins. Gripur þarf því að vera arfhreinn D

d
 til að fá deyfðan lit. Ef 

hins vegar gripur hefur erfðavísinn D
D
 verður engin deyfing á litnum (Sigríður Bjarnadóttir, 

1993). Hjá flestum erlendum nautgripum er það hins vegar ríkjandi erfðavísir D sætis, D
D
, 

sem er ábyrgur fyrir deyfðum háralit (Searle, 1968).  

1.3.5 SI sætið 

SI sætið er mjög áþekkt D sætinu en það hefur tvo erfðavísa, SI
SI

 og SI
si
. SI

SI
 líkt og D

D
 hefur 

engin áhrif á litinn og er ríkjandi en SI
si
 er víkjandi og hefur þær afleiðingar að gripur verður 

grár eða rauðyrjóttur. Eins og í D sætinu þarf gripurinn að vera arfhreinn SI
si
 til að fá gráa og 

rauðyrjótta litinn (Sigríður Bjarnadóttir, 1993; Sigríður Bjarnadóttir & Stefán Aðalsteinsson, 

2002). 

1.3.6 C sætið – Albinismi 

Í flestum tilfellum orsakast albinismi af víkjandi erfðum í C sæti nautgripa en þó er einnig 

algengt að stökkbreytingar í tyrosínasa valdi albinisma (Schmutz o.fl., 2004). Hjá íslenskum 

kúm hefur C sætið ekki verið rannsakað og því er lítið sem ekkert vitað um erfðir sætisins hjá 

kyninu. Hins vegar er ekki vitað til þess að arfhreinn albinismi né afbrigði albinisma hafi 

komið fram í íslenska kyninu (Sigríður Bjarnadóttir, 1993).  

C sætið hefur verið rannsakað töluvert í öðrum kúakynjum. Þar hefur komið í ljós að 

C sætið eða albinismasætið eins og það er oft kallað samanstendur af fjórum erfðavísum c
ch

, 

c
u
, c

e
 og c (Searle, 1968). Arfhreinn albinismi cc hefur komið fram í nokkrum kúakynjum í 

heiminum, t.d. Brown swiss, Guernsey, Holstein og stutthyrningakyninu (Schmutz o.fl., 

2004). Þessir gripir hafa ekkert litarefni í hári og augum og eru því alveg hvítir að lit (Searle, 

1968). Nokkur afbrigði eru til sem líkjast albinisma en eru það þó ekki. Eitt þeirra er ,,ghost 

pattern“ sem ræðst af erfðavísinum c
u
. Þannig gripir eru hvítir en hafa þó örlitlar 

litarefnisagnir í hárum og lithimnum augna. Þetta afbrigði hefur meðal annars komið fram í 

Holstein kyninu. c
e
 erfðavísirinn veldur enn einum litnum sem hefur nánast ekkert litarefni. 

Hjá þessum einstaklingum er litarefni ekki til staðar fyrst um sinn en svo virðist sem örlítið af 

litarefni komi fram í augum gripanna. Þessi litur hefur sést í þýskum svartskjöldóttum gripum 

og í sumum tilfellum skerðir hann lífslíkur gripanna. c
ch

 erfðavísirinn er algengastur í  gráum 
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nautgripakynjum í heiminum og veldur því að algjör skortur er á phaeomelanini (Searle, 

1968). 

1.3.7 WP sætið 

WP sætið ræður því hvort gripur verður grönóttur eða ekki. Ibsen (1933) taldi að WP sætið 

væri ríkjandi afbrigði af skjöldóttu litamynstri sem olli því að gripurinn  varð svo mikið 

hvítur. Á sætinu eru tveir erfðavísar WP
WP

 sem er ríkjandi og WP
wp

 sem er víkjandi. Ef 

gripurinn er WP
WP

 fær hann grönótt litamynstur en ef hann er WP
wp

 verður gripurinn ekki 

grönóttur. Erfðavísirinn fyrir grönóttu er ríkjandi og því fá bæði arfblendnir og arfhreinir 

gripir grönótta litamynstrið. Hins vegar ef gripur á ekki að verða grönóttur verður hann að 

vera arfhreinn WP
wp

. Önnur sæti ráða því svo hvaða litur kemur með grönótta litnum, hvort 

gripurinn verður svargrönóttur, rauðgrönóttur, brandgrönóttur o.s.frv. (Sigríður Bjarnadóttir & 

Stefán Aðalsteinsson, 2002). WP sætið dregur nafn sitt af enska þjóðgarðakyninu ,,White 

Park Cattle“ sem er svargrönótt breskt kyn sem nú er orðið yfir 2000 ára gamalt. Svipgerð 

þess og arfgerð er mjög lík því sem gerist í grönóttum íslenskum nautgripum (White Park 

Cattle Society Ltd, 2007; Sigríður Bjarnadóttir & Stefán Aðalsteinsson, 2002). 

1.3.8 S sætið 

Á S sætinu eru fjórir erfðavísar, S
S
, S

CS
, S

SK
 og S

s
. Gripur sem er einlitur hefur erfðavísinn S

S
 

en hann ríkir yfir S
s
 sem veldur skjöldóttu og huppóttu litamynstri. Talið er að sokkóttir og 

leistóttir gripir beri einnig erfðavísinn fyrir einlitu auk þess sem fjöldinn allur af erfðavísum 

sem hafa lítil áhrif hver um sig hjálpa til við að mynda litamynstur sokkana. Þó er það svo að 

einlitt ríkir yfir sokkóttu og leistóttu. Erfðavísirinn S
CS

 veldur því að gripur verður 

hryggjóttur. Þetta litamynstur ríkir yfir erfðavísinum fyrir einlitu. Erfðavísirinn S
s
 er víkjandi 

og veldur því að gripur verður skjöldóttur eða huppóttur, mismikil tjáning erfðavísisins ræður 

því svo hvort um huppóttan lit eða skjöldóttan lit er að ræða. S
SK

 er erfðavísir sem veldur því 

að gripur er með hvítan lit á haus. Þessi erfðavísir ríkir fullkomlega yfir erfðavísinum fyrir 

skjöldóttu, S
s
. Ef þessir tveir erfðavísar koma fyrir í sama grip verður gripurinn hjálmóttur eða 

húfóttur. Hins vegar ríkir S
SK

 ófullkomlega yfir erfðavísinum fyrir einlitu, S
S
 sem veldur því 

að ef þessir tveir erfðavísar koma fyrir í sama grip verður gripurinn krossóttur eða baugóttur 

(Sigríður Bjarnadóttir & Stefán Aðalsteinsson, 2002). 

1.4 Íslenskar rannsóknir á kúalitum 

Til eru heimildir um liti íslenskra kúa langt aftur í aldir og meðal annars er til heimild um að 

járngrátt naut hafi verið til á bæ einum árið 1389 (Diplomatarium Islandicum, 1896). Einnig 
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eru til heimildir um liti kúa á Brattavöllum og Hornbrekku í Eyjafirði frá árinu 1461 og 

Miklabæ í Skagafirði frá árinu 1474. Þar sést að litafjölbreytileiki íslensku kýrinnar hefur 

alltaf verið mikill og raunar svo að sjaldan voru tvær kýr af sama lit á sama bænum 

(Þorvaldur Thoroddsen, 1919). Bæröe (1903) skoðaði liti 115 íslenskra kúa á austur- og 

norðurlandi árið 1902 og var þá tíðni grunnlitanna eins og sést á 1. mynd. 

 

 

1. mynd. Hér sést tíðni grunnlita árið 1902 auk hlutfalls einlitra kúa (Bæröe, 1903). 

 

Líklegt þykir að gráu kýrnar hafi þá verið það sem kallað er sægrátt í dag og hélugráu kýrnar 

það sem kallað er grátt. Einnig er hægt að ímynda sér að dökkmórauð kýr sé það sama og 

kallað er kolótt á nútíma máli en þó er ekki hægt að fullyrða neitt um það. 

Í Búnaðarriti 1920 eru birtar niðurstöður á úttekt Páls Zóphóníassonar (1920) á 

kúalitum á árunum 1917 – 1918. Niðurstöður hans voru unnar eftir skýrslum nautgripa-

ræktarfélaganna og voru yfir 2739 kýr í úrtakinu sem dreifðust vítt og breitt um landið. Þar 

kom fram að á þessum árum var tíðni grunnlita líkt og sést á 2. mynd. Innan gráa litarins var 

bæði sægrátt og grátt (Páll Zóphóníasson, 1920). 
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2 mynd. Hér sést tíðni grunnlita árið 1917 - 18 auk hlutfalls einlitra kúa. (Páll Zóphóníasson, 1920). 

 

Í þessari athugun var einnig gerð grein fyrir því hvar á landinu ákveðnir litir voru algengir og 

sjaldséðir (Páll Zóphóníasson, 1920).    

Árið 1948 gerði Páll Zóphóníasson aðra athugun á kúalitum og sjást niðurstöður 

hennar á 3. mynd. 

 

 

3. mynd. Hér sést tíðni grunnlita árið 1948 (Páll Zóphóníasson, 1948). 

 

Í skýrslum nautgriparæktarfélaganna voru 0,8% kúnna sagðar hvítar en hins vegar voru flestar 

hvítu kúnna með lituð eyru og granir og voru því ekki hvítar heldur grönóttar. Frá fyrri 

athugun Páls hafði rauður litur aukist um 7,1% á kostnað þess svarta, kolóttum kúm fjölgað 

um 3,9%, hlutfall bröndóttra kúa nánast staðið í stað en þeim gráu fækkað töluvert (Páll 

Zóphóníasson, 1948). 
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Sigríður Bjarnadóttir (1993) skrifaði  meistaraprófsritgerð sína frá Ási í Noregi um 

kúaliti árið 1992. Þar var í fyrsta sinn greint frá erfðafræðinni á bak við liti íslensku kýrinnar. 

Einnig var gerð mun ítarlegri athugun á hlutföllum grunnlita í stofninum en Páll Zóphónías-

son hafði áður gert auk þess sem fundin voru hlutföll litamynstra og mismunandi blæbrigða 

grunnlita. Sumarið 1992 fór Sigríður víðs vegar um landið og skoðaði liti 2095 kúa. Þær 

upplýsingar voru svo bornar saman við upplýsingar sem fengust úr skýrsluhaldi bænda á sama 

tíma (Sigríður Bjarnadóttir, 1993). Upprunalegar niðurstöður á dreifingu grunnlitanna má sjá 

á 4. og 5. mynd. 

 

 

4. mynd. Hér sést tíðni grunnlita árið 1992 (Sigríður Bjarnadóttir, 1993).  

 

 

5. mynd. Hér sést tíðni litamynstra árið 1992 (Sigríður Bjarnadóttir, 1993). 
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Þar kom í ljós að fleiri rauðar, svartar og gráar kýr voru skráðar í skýrsluhaldinu en reyndust 

vera í raun en færri kolóttar, bröndóttar og sægráar kýr. Ástæða þessa virtist vera sú að 

ljósbröndóttar kýr voru oft skráðar rauðar, enda oft erfitt að greina þar á milli, og dökkkolóttar 

oft skráðar svartar. Eins var talið að um nafnarugl væri að ræða hvað varðar gráan og sægráan 

lit þar sem litirnir eru ólíkir en nöfnin lík. Einnig kom í ljós að fleiri kýr voru skráðar einlitar 

en reyndust vera samkvæmt sumarskráningum. Færri kýr voru skráðar sokkóttar, huppóttar og 

grönóttar en reyndust vera í raun enda auðvelt að líta framhjá þeim litamynstrum sem bundin 

eru við lítil svæði. Fleiri kýr voru hins vegar skráðar hjálmóttar og skjöldóttar (Sigríður 

Bjarnadóttir, 1993). 

 Stefán Aðalsteinsson, Sigríður Bjarnadóttir, Dan Inge Vage og Jón Viðar 

Jónmundsson (1995) rannsökuðu erfðir svarts, kolótts og rauðs grunnlitar í íslenska 

stofninum. Þau komust meðal annars að því að víkjandi svartur er til í íslenskum kúm. 

 Sigríður Bjarnadóttir og Stefán Aðalsteinsson (2002) rannsökuðu erfðir aðallita og 

litamynstra í sjö litasætum íslenska stofnsins. Rannsóknin var að miklu leyti byggð á sömu 

grunngögnum og mastersritgerð Sigríðar Bjarnadóttur (1993) og niðurstöður því svipaðar og 

þar. 

Anna Sæunn Ólafsdóttir og Arna Mekkín Ragnarsdóttir (2007), náttúrufræðinemar við 

Menntaskólann á Akureyri, gerðu árið 2007 litla rannsókn á litaafbrigðum íslenskra nautgripa 

í líffræðiáfanga í skólanum. Fóru þær á 8 bæi í Eyjafirði og suður Þingeyjarsýslu og skráðu 

niður grunnliti og litamynstur á 314 gripum og báru saman við niðurstöður úr meistara-

verkefni Sigríðar Bjarnadóttur. Niðurstöður þeirrar rannsóknar má sjá á 6. mynd. 

 

 

6. mynd. Dreifing grunnlita á 314 kúm árið 2007 (Anna Sæunn Ólafsdóttir & Arna Mekkín Ragnarsdóttir, 

2007). 
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Þar kom í ljós að bröndóttum kúm hafði fjölgað um 10% frá 1992, rauðum kúm fækkað um 

3,8%, kolóttum um 1,7% og sægráum um 4,4%, auk þess sem svörtum og gráum kúm hafði 

fækkað lítillega. Tvílitum kúm hafði fjölgað frá 1992 en tæplega helmingur kúnna var þá 

tvílitur (Anna Sæunn Ólafsdóttir & Arna Mekkín Ragnarsdóttir, 2007). 

1.5 Litaskráning 

Í skýrsluhaldi nautgriparæktarinnar eru litir gripa skráðir með tveggja tölustafa kóða sem við 

skulum kalla Huppulitaskalann. Fyrri tölustafurinn vísar í grunnlit skepnunnar en sá síðari í 

litamynstur hennar. Í 1. töflu má sjá hvaða talnalyklar eru fyrir mismunandi grunnliti og 

litamynstur (Sigríður Bjarnadóttir & Stefán Aðalsteinsson, 2002). 

 

1. tafla. Skýring á merkingu talnasætis í tveggja stafa talnalykli fyrir litaskráningu í skýrsluhaldi 

nautgriparæktarinnar (Bændasamtök Íslands 2007).  

Fyrri tala Grunnlitur Seinni tala Litamynstur 

1 Ljósrauður 1 Hjálmótt 

2 Rauður 2 Krossótt 

3 Rauðbröndóttur 3 Leistótt/sokkótt 

4 Bröndóttur 4 Huppótt 

5 Kolóttur 5 Síðótt 

6 Dökkkolóttur 6 Skjöldótt 

7 Svartur 7 Hryggjótt 

8 Grár 8 Dílótt 

9 Sægrár 9 Grönótt 
 

 

Heiti grunnlita og litamynstra tengjast þannig að grunnliturinn ákveður fyrri hluta 

orðsins og litamynstrið seinni hluta þess t.d. svartskjöldótt og rauðsíðótt (Sigríður 

Bjarnadóttir, 1995). Í sumum tilfellum er kýrin bæði með litamynstur á höfði og á búk og 

hefur því tvö litanöfn. Þá gildir sú regla að litamynstur höfuðs er nefnt fyrst og litamynstur  

búks á eftir, t.d. rauðhjálmótt, -huppótt (Páll Zóphóníasson, 1920).  
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2 Efni og aðferðir 

2.1 Gagnaöflun 

Gögnin sem notuð voru í verkefninu komu úr þremur áttum. Úr eigin rannsókn, frá Bænda-

samtökum Íslands og úr MS ritgerð Sigríðar Bjarnadóttur. 

2.1.1 Sumarrannsókn 

Gagnasöfnun fór fram sumarið 2011. Safnað var upplýsingum um grunnliti og litamynstur 

1860 kúa af 36 kúabúum á norðurlandi, nánar tiltekið í Þingeyjarsýslum, Eyjafirði, Skagafirði 

og Húnavatnssýslum. Bæjarlista má sjá í viðauka I. Meiri hluti þeirra bæja sem farið var á 

voru þeir sömu og Sigríður Bjarnadóttir heimsótti við gerð MS verkefnis síns árið 1992. Aðrir 

bæir sem farið var á voru valdir vegna vitneskju um ákveðna kúaliti og/eða tengsla höfundar á 

bæina. Í fyrstu átti að fara á alla 40 bæina sem Sigríður heimsótti á þessu svæði en í ljós kom 

að 6 þeirra voru hættir búskap og einn sá sér ekki fært að taka þátt í rannsókninni. Einnig var 

farið á 6 bæi aukalega þar sem vitað var um kýr með sjaldgæfa liti og teknar myndir af 

viðkomandi kúm sem reyndust vera 32 talsins. Í heildina var úrtakið því 42 bæir og 1892 kýr. 

Grunnlitir og litamynstur voru í meginatriðum skráð eftir sömu aðferð og Sigríður 

Bjarnadóttir (1993) notaði í MS verkefni sínu en þó með nokkrum viðbótum og lagfæringum 

sem þróaðar voru á meðan skráningunni stóð til að ná betur utan um allan þann 

litafjölbreytileika sem til staðar var. Skráningarskalann má sjá í viðauka II. Allir grunnlitir 

voru skráðir og athugasemd látin fylgja ef grunnlitur vék út frá hefðbundnum lit. Öll 

litamynstur og lýstir eða dekktir blettir voru skráðir. Ef um óhefðbundin mynstur var að ræða 

var athugasemd látin fylgja með og ef öðruvísi litaður blettur var á gripnum var staðsetning 

hans skráð niður í athugasemd. Einnig voru fengnar upplýsingar um lit móður gripanna. 

Á heimsóknarbæjunum voru teknar einkennandi ljósmyndir af öllum litum og 

litamynstrum sem fundust. Þær voru svo notaðar til að búa til ljósmyndabanka fyrir liti 

íslensku kýrinnar. 

2.1.2 Önnur gögn 

Frá Bændasamtökum Íslands fengust upplýsingar um nöfn, einstaklingsnúmer, ætterni og 

skráðar litaupplýsingar þeirra gripa sem farið var að skoða sumarið 2011. Úr MS ritgerð 

Sigríðar Bjarnadóttur fengust gögn um tíðni grunnlita og litamynstra árið 1992. 
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2.2 Úrvinnsla gagna 

Microsoft Access var notað til að búa til fyrirspurnir og koma gögnunum í þægilegt form til 

úrvinnslu. Tíðnidreifing var gerð á öllum sumarrannsóknargögnum, grunnlitum og lita-

mynstrum, í forritinu Microsoft Access og Microsoft Excel til að finna út hvort að einhverjir 

litir væru meira áberandi en aðrir í stofninum. Microsoft Excel var notað við gerð myndrita og 

Windows Live Photo Gallery við úrvinnslu ljósmynda. 

2.2.1 Litaskráning skýrsluhalds og sumarrannsóknar 

Í sumarrannsókn voru litir skráðir eftir þeim litaskráningarskala sem fylgir með í viðauka II, 

sem mun framvegis vera kallaður sumarskráningarskalinn. Eftir að gögn voru komin á tölvu-

tækt form var litaskráningu eftir Huppulitaskalanum bætt við. Þar sem litaskráningar í 

skýrsluhaldinu eru allar skráðar eftir Huppulitaskalanum var með þessum hætti hægt að bera 

saman litaskráningar skýrsluhaldsins og sumarrannsóknarinnar. Í framhaldinu var saman-

burðurinn notaður til að athuga hvort mikill munur væri á litaskráningu í skýrsluhaldinu og 

sumarskráningu og þá helst á hvaða litum sá munur væri. 

2.2.2 Tvílitt og einlitt 

Til að finna sem marktækast hlutfall einlitra og tvílitra kúa í stofninum voru 

sumarrannsóknargögnin notuð beint eftir sumarskráningarskalanum. Þar töldust þeir gripir 

sem voru með einhvern hvítan blett tvílitir en aðrir gripir sem voru eingöngu með grunnlit 

töldust einlitir. Sá samanburður var hins vegar ekki raunhæfur þegar skoða átti þróun litanna 

þar sem kúalitir hafa verið skráðir með Huppulitaskalanum hingað til. Því var búin til 

fyrirspurn í Microsoft Access sem skilgreindi tvílita gripi sem þá gripi sem voru hjálmóttir, 

krossóttir, sokkóttir, leistóttir, huppóttir, skjöldóttir, síðóttir, dílóttir, hryggjóttir og grönóttir. 

Aðrir gripir töldust einlitir. Með þessu móti voru gögn orðin sambærileg eldri gögnum um 

tvílitt og einlitt og því raunhæft að átta sig á þróun þeirra í stofninum.  

Þar sem bæði voru til skráningar á tvílitum og einlitum kúm samkvæmt 

Huppulitaskalanum og sumarskráningarskalanum var hægt að sjá hversu stórt hlutfall þeirra 

kúa sem skráðar eru einlitar í skýrsluhaldi voru í raun tvílitar, þ.e. voru með bæði grunnlit og 

hvítan lit einhversstaðar á skrokknum. Út frá því var hægt að meta hversu mikilvægt það var 

að breyta skilgreiningunni á tvílitu og einlitu frá því sem er í Huppulitaskalanum. 
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2.2.3 Litamynstur 

Eins og gert var til að bera saman tvílitt og einlitt í sumarskráningum og skráningum skýrslu-

haldsins voru sumarrannsóknargögnin notuð beint til að finna raunverulega tíðni lita-

mynstranna. Eins og áður var sú skráning ekki raunhæf til að bera saman litamynstur 

skýrsluhaldsins og sumarskráningarinnar þar sem litamynstur hefur hingað til verið skráð með 

Huppulitaskalanum í skýrsluhaldinu. Þess vegna voru sumarskráningarnar færðar yfir á 

Huppulitaskalann og þær niðurstöður bornar saman við gögn úr skýrsluhaldi. Ef gripur var 

með fleiri en eitt litamynstur úr sumarskráningu var það litamynstur sem var meira áberandi 

hjá gripnum eða var skráð á gripinn í skýrsluhaldi látið ráða skráningu við yfirfærsluna í 

Huppulitaskalann. 

2.2.4 Litaskýringar  

Hver einn og einasti litur var skilgreindur ítarlega fyrir sumarskráningarskalann svo ekki færi 

á milli mála hvaða litur eða litamynstur væri á ferðinni. Þær lýsingar má sjá í viðauka II. 

Út frá sumarskráningarskalanum og niðurstöðum á dreifingu lita innan stofnsins var 

búin til tillaga af nýjum litaskráningaskala. Í kjölfarið var litum og litamynstrum lýst og þau 

skilgreind á nýjan leik svo að þær pössuðu við nýja litaskráningarskalann. Sumar skil-

greiningarnar voru eins og þær höfðu verið áður í sumarskráningarskalanum en öðrum var 

breytt. 
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3 Niðurstöður 
Niðurstöður fengust úr tíðnidreifingu allra 1860 litaskráninganna og þær notaðar til stuðnings 

við gerð nýs litaskráningarskala. 

3.1 Rauður grunnlitur og sokkótt/leistótt litamynstur algengast 

Í upphafi var spurt hvort að einhverjir litir væru meira áberandi innan íslenska kúastofnsins en 

aðrir. Komið hefur í ljós að bæði grunnlitir og litamynstur eru misáberandi innan stofnsins. 

3.1.1 Grunnlitir  

Hlutfall mismunandi grunnlita í stofninum er alls ekki jafnt. Á 7. mynd má sjá dreifingu 

grunnlita út frá sumarrannsókn 2011. 

 

 

7. mynd. Dreifing grunnlita árið 2011. 

 

Þar sést að rauður grunnlitur er lang algengastur innan íslenska kúastofnsins en 42,8% 

íslenskra kúa eru rauðar. Bröndóttar kýr eru næst algengastar eða 28,8% en sjaldgæfastar eru 

sægráar kýr sem ná aðeins að spanna 1,4% kúastofnsins og gráar kýr sem eru um 1,8% 

kúastofnsins. Svartar kýr eru einnig mun færri en búist var við.  

3.1.2 Blæbrigði grunnlita 

Blæbrigði grunnlitanna sem skráð var eftir eru 30 talsins þau eru þó mismörg sem tilheyra 

hverjum grunnlit. Dreifing þeirra er misáberandi innan hvers grunnlitar eins og sjá má í 2. 

töflu. Til að mynda eru 96,4% svartra kúa alsvartar, 3% mósvartar en aðeins 0,6% 

hélusvartar. Eins má glögglega sjá að rauðar kýr eru langtum algengastar innan rauða 

grunnlitarins, rauðbröndóttar kýr eru algengastar innan bröndótta grunnlitarins, sægrá-
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bröndóttar innan sægráa grunnlitarins og grákolóttar innan gráa grunnlitarins. Innan kolótta 

grunnlitarins eru rúmlega 88% kúnna dökkkolóttar eða kolóttar. 

 

2. tafla. Dreifing á blæbrigðum grunnlita 2011. 

Grunnlitur Blæbrigði Fjöldi kúa Tíðni innan grunnlitar Tíðni innan stofns 

Svartur 

    

 

Alsvartur 159 96,4% 8,5% 

 

Hélusvartur 1 0,6% 0,1% 

 

Mósvartur 5 3,0% 0,3% 

Rauður 

    

 

Bleikur 24 3,0% 1,3% 

 

Ljósrauður 184 23,1% 9,9% 

 

Ljóssótrauður 25 3,1% 1,3% 

 

Rauður 396 49,7% 21,3% 

 

Koparrauður 46 5,8% 2,5% 

 

Sótrauður 122 15,3% 6,6% 

Kolóttur 

    

 

Mjög ljóskolóttur 12 4,0% 0,6% 

 

Ljóskolóttur 22 7,3% 1,2% 

 

Kolóttur 129 42,6% 6,9% 

 

Dökkkolóttur 140 46,2% 7,5% 

Bröndóttur 

    

 

Ljósbröndóttur 114 21,3% 6,1% 

 

Rauðbröndóttur 233 43,6% 12,5% 

 

Bröndóttur 140 26,2% 7,5% 

 

Dökkbröndóttur 40 7,5% 2,2% 

 

Kolbröndóttur 0 0,0% 0,0% 

 

Sótrauðbröndóttur 8 1,5% 0,4% 

Sægrár 

    

 

Ljóssægrár 1 3,8% 0,1% 

 

Sægrár 8 30,8% 0,4% 

 

Sægrábröndóttur 11 42,3% 0,6% 

 

Sægrákolóttur 6 23,1% 0,3% 

Grár 

    

 

Ljósgrár 0 0,0% 0,0% 

 

Dökkgrár 8 24,2% 0,4% 

 

Grákolóttur 15 45,5% 0,8% 

 

Rauðgrár 6 18,2% 0,3% 

 

Steingrár 0 0,0% 0,0% 

 

Þrílitur 2 6,1% 0,1% 

 

Grábröndóttur 2 6,1% 0,1% 
 

Ef litið er á stofninn í heild út frá blæbrigðum grunnlitanna eru flestar kýr rauðar eða 21,3% 

svo eru rauðbröndóttar kýr sem eru 12,5% og þar á eftir koma ljósrauðar og alsvartar kýr.  
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3.1.3 Tvílitar kýr algengari en þær einlitu 

Eins og sést á 8. mynd eru tvílitar kýr mun algengari en þær einlitu eða 71,8%. Á sömu mynd 

sést hvernig hlutfall einlitra og tvílitra kúa skiptist ef litið er á einstaka grunnliti.  

 

 

8. mynd. Hlutfall einlitra og tvílitra kúa í íslenska stofninum. 

 

Tvílitar kýr eru algengari í öllum grunnlitum, sérstaklega er yfirgnæfandi meirihluti svartra og 

grárra kúa tvílitar. Sægráar kýr virðast þó vera með jafnasta hlutfallið á milli tvílitra og 

einlitra en þar eru um 40% kúnna einlitar. Þessar tölur er þó ekki hægt að bera saman við eldri 

tölur þar sem einlitar kýr eru skilgreindar á annan hátt en áður, sjá kafla 2.2.2 í efni og 

aðferðir. 

3.1.4 Litamynstur 

Dreifing litamynstra á bol og höfði var tekin saman fyrir þau litamynstur sem skráð voru 

sumarið 2011. Á 9. mynd má sjá niðurstöður þeirrar dreifingar fyrir litamynstur á bol. Ef 

hlutfall allra litamynstra er lagt saman er heildarsumman um 190% vegna þess að sömu kýr 

gátu fallið í fleiri en einn flokk t.d. bæði verið sokkóttar, huppóttar og með stjörnu í enni. 
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9.  mynd. Dreifing litamynstra í íslenska kúastofninum árið 2011. 

 

Að höfuðmynstrunum undanskyldum er algengast að kýr séu með sokka eða leista en aðeins 

rúmlega 1% eru beltóttar. Tæp 33% eru með týru eða hvítt í hala og tæp 34% með litla bletti á 

líkama. Af 1860 kúa úrtaki voru 684 kýr með lit í höfði eða um 36,8%. Höfuðmynstrum er 

skipt upp í 12 undirflokka sem eru misáberandi. Á 10. mynd má sjá dreifingu þeirra. 

 

 

10. mynd. Dreifing höfuðmynstra í íslenska kúastofninum árið 2011. 

 

Um 63% þeirra kúa sem hafa lit á höfði eru með annað hvort lauf eða stjörnu í enni enda eru 

það tvö algengustu höfuðmynstrin. Sjaldgæfast er að kýr séu hjálmóttar og krímóttar. 
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3.1.5 Umfang litamynstra 

Í 3. töflu má sjá hvernig dreifing á umfangi litamynstranna var í sumarskráningum 2011, bæði 

fyrir hvert litamynstur fyrir sig og einnig innan stofnsins. 

 

3. tafla. Umfang litamynstra 2011. 

Litamynstur Umfang Fjöldi kúa Tíðni innan mynsturs Tíðni innan stofns 

Skjöldótt 

    

 

> 80% hvítt 24 11,0 1,3 

 

60 - 80% hvítt 29 13,3 1,6 

 

40 - 60% hvítt 81 37,2 4,4 

 

20 - 40% hvítt 62 28,4 3,3 

 

< 20% hvítt 22 10,1 1,2 

Huppótt/síðótt 

    

 

Síðótt 32 4,5 1,7 

 

Stórhuppótt 45 6,3 2,4 

 

Kviðhuppótt 289 40,5 15,5 

 

Huppótt 121 17,0 6,5 

 

Smáhuppótt 59 8,3 3,2 

 

Kviðótt 167 23,4 9,0 

Hryggjótt 

    

 

Arfhrein hryggjótt 6 9,2 0,3 

 

Hryggjótt 29 44,6 1,6 

 

Framhryggjótt 2 3,1 0,1 

 

Afturhryggjótt 28 43,1 1,5 

Hvítt á fótum 

    

 

Hv. hærra á afturfótum 243 38,0 13,1 

 

Hv. hærra á framfótum 6 0,9 0,3 

 

Hv. upp eftir fótum 55 8,6 3,0 

 

Hv. upp fyrir hækil 63 9,9 3,4 

 

Hv. upp fyrir kjúkur 48 7,5 2,6 

 

Hv. upp að kjúkum 114 17,8 6,1 

 

Hv. upp fyrir klaufir 110 17,2 5,9 

Grönótt 

    

 

Áberandi blettir 4 8,2 0,2 

 

Stöku blettir 19 38,8 1,0 

 

Engir blettir 26 53,1 1,4 

Beltótt 

    

 

Greinilegt belti 19 90,5 1,0 

 

Slitið belti 1 4,8 0,1 

 

Leifar af belti 1 4,8 0,1 
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3. tafla. Framhald. 

Litamynstur Umfang Fjöldi kúa Tíðni innan mynsturs Tíðni innan stofns 

Blettir 

    

 

Andlit 19 3,0 1,0 

 

Eyru 23 3,7 1,2 

 

Kjálki, kinn, háls 19 3,0 1,0 

 

Kviður, bringukollur 33 5,3 1,8 

 

Síður, bógar 65 10,4 3,5 

 

Rass 17 2,7 0,9 

 

Milli halarótar og -skúfs 64 10,2 3,4 

 

Litaður blettur 11 1,8 0,6 

 

Júgur 261 41,6 14,0 

 

Malir, hryggur 73 11,6 3,9 

  Fætur 42 6,7 2,3 
Hv. = hvítt 

Í sumarskráningum voru kviðótt og síðótt flokkað með huppóttu litamynstri og því teljast þau 

með í huppótta flokkinum hér. Heildarsumma í huppótta flokknum er þess vegna 38,3% í stað 

27,6% eins og sést á dreifingu litamynstranna á 9. mynd. Í 3. töflu má sjá að skjöldóttar kýr 

eru í flestum tilfellum jafnskjöldóttar þar sem rúm 37% skjöldóttra kúa eru 40 - 60% hvítar.  

Algengast er að kýr séu með bletti á júgri ef þær eru með bletti á líkamanum.  

3.1.6 Samspil grunnlita og litamynstra 

Tekið var saman hlutfall litamynstra miðað við grunnliti á þeim litamynstrum sem sjá má í 4. 

töflu.  

 

4.  tafla. Hlutfall litamynstra miðað við grunnliti íslenska kúastofnsins. 

Litamynstur Svartur Rauður Kolóttur Bröndóttur Sægrár Grár Allir litir 

  fj. % fj. % fj. % fj. % fj. %  fj. % % 

Skjöldótt 6 0,3 107 5,8 35 1,9 68 3,7 2 0,1 0 0,0 11,7 

Huppótt 52 2,8 211 11,3 91 4,9 148 8,0 5 0,3 7 0,4 27,6 

Síðótt 1 0,1 10 0,5 3 0,2 9 0,5 0 0 9 0,5 1,7 

Hryggjótt 3 0,2 38 2,0 6 0,3 17 0,9 0 0 1 0,1 3,5 

Grönótt 0 0 18 1,0 11 0,6 18 1,0 2 0,1 0 0 2,6 

Beltótt 4 0,2 9 0,5 3 0,2 5 0,3 1 0,1 0 0 1,2 

Hjálmótt 0 0 0 0 0 0 2 0,1 0 0,0 0 0 0,1 

Baugótt 4 0,2 17 0,9 9 0,5 12 0,6 1 0,1 0 0 2,3 

Krossótt 4 0,2 9 0,5 11 0,6 12 0,6 0 0 0 0 1,9 

Blesótt 3 0,2 47 2,5 11 0,6 32 1,7 0 0 0 0 5,0 

Stjörnótt/laufótt 31 1,7 170 9,1 82 4,4 137 7,4 6 0,3 2 0,1 23,0 

fj. = fjöldi kúa 
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Í 4. töflu má sjá að huppótt og stjörnótt litamynstur eru algengust í öllum grunnlitum nema 

þeim gráa, þar eru það síðótt og huppótt.  

3.2 Litaskráning í skýrsluhaldi mætti vera betri 

Í annarri rannsóknarspurningu var spurt hvort litaskráning í skýrsluhaldi íslenskra bænda væri 

almennt rétt.  

3.2.1 Grunnlitir 

Á 11. mynd sést samanburður á dreifingu grunnlita innan þess úrtaks íslenska kúastofnsins 

sem kannað var, fyrir litaskráningar sumarið 2011 og í skýrsluhaldi nautgriparæktarinnar fyrir 

sömu gripi. 

 

 

11. mynd. Dreifing grunnlita árið 2011. 

 

Nokkur munur er á tíðni grunnlita ef litið er á sumarskráningu annars vegar og skráningu 

samkvæmt skýrsluhaldinu hins vegar. Mesta athygli vekur að alhvítar kýr eru um 16% 

samkvæmt skráningum í skýrsluhaldi en 0% í sumarskráningum. Samkvæmt sumarskráningu 

eru þessar kýr af öllum grunnlitum þó hlutfallslega flestar bröndóttar, rauðar og sægráar. Á 

11. mynd sést að rauður grunnlitur er lang mest áberandi í stofninum bæði ef litið er á 

sumarskráningar og skráningar í skýrsluhaldi. 3,4% munaði á hvað rauðar kýr voru færri 

þegar litið var á skráningar í skýrsluhaldinu. Samkvæmt sumarskráningum eru aðeins 1,4% 

kúnna sægráar og tæplega 2% gráar en mun minna er af þeim litum ef litið er á skráningar 

samkvæmt skýrsluhaldinu. 

Á 12. mynd sést samanburður sumarskráninga og skráninga í skýrsluhaldinu þegar 

alhvítur hefur verið tekinn út.  
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12. mynd. Dreifing grunnlita árið 2011 þegar búið er að taka út alhvítan. 

 

Þá eru fleiri kýr skráðar svartar, rauðar og kolóttar í skýrsluhaldinu en var gert í 

sumarskráningu en færri eru skráðar bröndóttar, sægráar og gráar. Mestur munur er á 

skráningum bröndóttra kúa en 4,6% fleiri kýr eru skráðar bröndóttar í sumarskráningu en var í 

skýrsluhaldinu. Minnstur munur er hins vegar á sægráa litnum en um 0,6% fleiri kýr eru 

skráðar sægráar í sumarskráningu en í skýrsluhaldinu. 

Í 5. töflu er samhengið á milli sumarskráninga og skráninga í skýrsluhaldinu einnig 

skoðað. Í hverjum lóðréttum dálki er viðkomandi litur samkvæmt sumarskráningu, þar má því 

finna heildarprósentu hvers grunnlitar í sumarskráningum. Með því að skoða hvern dálk 

lóðrétt út af fyrir sig er hægt að sjá hversu stórt hlutfall hvers grunnlitar sem skráð var í 

sumarrannsókn er skráð samkvæmt grunnlitaskráningum í skýrsluhaldinu. Lárétt eru 

viðkomandi litir samkvæmt skýrsluhaldinu. Bleiku reitirnir segja til um hversu stórt hlutfall 

lita er rétt skráð í skýrsluhaldi samkvæmt sumarskráningum. Því sést t.d. að 33% ljósrauðra 

kúa eru skráðar ljósrauðar í skýrsluhaldi en 49,8% þeirra eru skráðar rauðar og svona er hægt 

að rekja sig áfram í gegnum töfluna. 
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5. tafla.  Samhengi sumarskráninga og skráninga í skýrsluhaldi á grunnlitum íslenska kúastofnsins. 

Í sumarrannsókn 2011 

    Ljósrauður Rauður Rauðbrönd. Bröndóttur Kolóttur Dökkkol. Svartur Grár Sægrár 

 

Alhvítt 16,3% 13,5% 19,0% 18,8% 14,0% 11,9% 18,7% 20,0% 26,9% 

 

Ljósrauður 33,0% 6,1% 0,8% 4,7% 0% 0% 0% 0% 3,8% 

Í 
sk

ý
rs

lu
h

al
d

i 

Rauður 49,8% 74,5% 6,3% 13,8% 3,5% 0,7% 1,8% 6,7% 0% 

Rauðbrönd. 0,5% 1,0% 27,8% 23,2% 0,6% 0,7% 0% 3,3% 11,5% 

Bröndóttur 0,5% 0,7% 44,7% 38,6% 0% 0,7% 0% 3,3% 7,7% 

Kolóttur 0% 2,8% 1,3% 0,3% 26,9% 19,3% 0% 3,3% 0% 

Dökkkol. 0% 1,2% 0% 0% 50,3% 53,3% 2,4% 20,0% 0% 

Svartur 0% 0% 0% 0,7% 4,7% 13,3% 76,5% 0,0% 0% 

 

Grár 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,6% 43,3% 3,8% 

  Sægrár 0% 0,2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 46,2% 

 

Að meðaltali eru aðeins um 42% gunnlita skráðir rétt í skýrsluhaldi. Minnstar eru rangfærslur 

á svörtum grunnlit en rúm 76% svartra kúa eru skráðar svartar í skýrsluhaldi og þar á eftir 

koma rauðar kýr en um 74,5% þeirra eru skráðar rétt. Stærstur hluti rangfærslna svartra og 

rauðra kúa lenda í alhvíta flokkinum sem þýðir að litir á eftirfarandi kúm hafa ekki verið 

skráðir í skýrsluhaldinu. Þar fyrir utan eru 2,4% svartra kúa skráðar dökkkolóttar og 6,1% 

rauðra ljósrauðar. Kolóttar kýr eru í yfir 50% tilfella skráðar dökkkolóttar í skýrsluhaldi en 

aðeins 27% þeirra eru rétt skráðar og þar eru einnig tæp 5% skráðar svartar. Minna er um 

rangfærslur á dökkkolóttum kúm en þar eru rúm 19% skráð kolótt og rúm 13% svört. 20% 

grárra kúa eru skráðar dökkkolóttar en um 43% eru skráð rétt. Hjá sægráu kúnum eru rúmlega 

46% kúnna skráðar rétt en um 11,5% eru skráðar rauðbröndóttar og tæplega 8% bröndóttar. 

3.2.2 Litamynstur 

Munur var á fjölda skráðra kúa með ákveðin litamynstur í sumarskráningu og skýrsluhaldi. 

Aðalástæða þess er sú að í sumarrannsókn gat sama kýrin fengið fleiri en eitt litamynstur en 

ekki í skýrsluhaldinu. Skráningar voru því samræmdar þannig að aðeins eitt litamynstur væri 

skráð í þeim gögnum sem bera átti saman við skýrsluhaldið. 

Í 6. töflu er samhengið á milli sumarskráninga og skráninga í skýrsluhaldi skoðað fyrir 

litamynstur. Í hverjum lóðréttum dálki er viðkomandi litamynstur samkvæmt sumar-

skráningum. Með því að skoða hvern dálk lóðrétt út af fyrir sig er hægt að sjá hversu stórt 

hlutfall hvers litamynsturs sem skráð er í sumarrannsókn er skráð samkvæmt litamynsturs-

skráningum í skýrsluhaldinu. Lárétt eru  viðkomandi litamynstur samkvæmt skýrsluhaldi. Þeir 

reitir sem eru bleikir sýna hlutfall réttrar skráningar á viðkomandi litamynstrum í skýrsluhaldi 

miðað við sumarskráningar. Því sést t.d. að hjálmóttar kýr eru skráðar hjálmóttar í um 83% 
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tilfella í skýrsluhaldinu en 8,3% þeirra eru skráðar krossóttar. Lárétti dálkurinn einlitt/óskráð 

eru þær kýr sem voru skráðar alhvítar í grunnlitaskráningu. 

 

 6. tafla. Samhengi sumarskráninga og skráninga í skýrsluhaldi á völdum litamynstrum íslenska kúastofnsins. 

Í sumarrannsókn 2011 

    Einlitt Hjálmótt Krossótt Sokk/leist Huppótt Síðótt Skjöldótt Hryggjótt Dílótt Grönótt 

 

Einlitt/Óskráð 17,8% 0% 5,7% 14,0% 15,5% 30,4% 14,1% 9,3% 16,7% 26,0% 

 Einlitt 75,8% 2,8% 5,7% 25,6% 14,8% 0% 1,9% 1,9% 5,6% 2,0% 

Í 
sk

ý
rs

lu
h

al
d

i Hjálmótt 0,1% 83,3% 8,6% 0,8% 0,6% 0% 0,5% 0% 0% 0% 

Krossótt 0% 8,3% 71,4% 0,8% 0,2% 0% 0% 0% 0% 0% 

Sokkótt/leistótt 0,8% 0% 0% 38,0% 2,5% 0% 1,4% 0% 0% 0% 

Huppótt 3,8% 2,8% 0% 13,2% 50,0% 0% 4,2% 1,9% 0% 0% 

Síðótt 0% 0% 0% 3,3% 1,9% 47,8% 1,9% 1,9% 0% 0% 

 Skjöldótt 0,5% 2,8% 5,7% 4,1% 13,1% 21,7% 73,2% 0% 0% 0% 

 Hryggjótt 0,2% 0% 0% 0% 0,4% 0% 0,5% 85,2% 5,6% 0% 

 Dílótt 0,4% 0% 2,9% 0% 0,6% 0% 1,9% 0% 72,2% 2,0% 

  Grönótt 0,5% 0% 0% 0% 0,2% 0% 0,5% 0% 0% 70,0% 

 

Að meðaltali eru 66,7% litamynstra skráð rétt ef borin er saman skráning í skýrsluhaldi og 

sumarskráningum. Ekkert litamynstur er skráð fullkomlega rétt í skýrsluhaldinu þó að 

skráning  sé mun betri þar en á grunnlitunum. Þær kýr sem skráðar eru  alhvítar, einlitar í 

skýrsluhaldinu voru settar í flokkinn einlitt/óskráð en í þeim flokki er einmitt stærst hlutfall 

rangfærslna. Minnstar rangfærslur eru á hryggjóttu litamynstri en það er skráð rétt í um 85% 

tilfella. Um 83% hjálmóttra kúa eru skráðar rétt í skýrsluhaldinu en í flestum þeim tilfellum 

sem rangfærslur koma fyrir eru kýrnar skráðar krossóttar. Yfir 70% einlitra, krossóttra, 

skjöldóttra, dílóttra og grönóttra kúa eru skráðar rétt í skýrsluhaldinu. Þó er áberandi hversu 

stórt hlutfall grönóttra kúa eru skráðar í flokkinn einlitt/óskráð. Tæplega 6% dílóttra kúa eru 

skráðar hryggjóttar, um 4% skjöldóttra kúa eru skráðar huppóttar og krossóttar kýr eru í 

tæplega 9% tilfella skráðar hjálmóttar. Mestar eru rangfærslur á skráningu sokkóttra/leistóttra, 

huppóttra og síðóttra kúa. Aðeins 38% sokkóttra/leistóttra kúa eru skráðar rétt í skýrsluhaldi, 

tæp 48% síðóttra og 50% huppóttra. Algengast er að sokkóttar/leistóttar kýr séu skráðar 

einlitar eða huppóttar, síðóttar kýr séu skráðar skjöldóttar og huppóttar kýr einlitar eða 

skjöldóttar. 

3.3 Þróun lita og litamynstra 

Í þriðju rannsóknarspurningu er spurt hvort tíðni einstakra kúalita hafi breyst frá 1992. Tíðni 

einstakra kúalita í íslenska stofninum hefur breyst nokkuð og eins er það með tíðni lita-

mynstra. Á 13. mynd má sjá hvernig grunnlitir hafa breyst frá 1992 til ársins 2011.  
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13.  mynd. Þróun grunnlita á 19 ára tímabili frá 1992 – 2011. 

 

Áberandi er hversu mikið rauðum kúm hefur fjölgað á þessum árum en sú fjölgun nemur um 

9,6%. Svörtum kúm hefur fækkað gríðarlega á síðustu 19 árum eða um 4,4% og gráum kúm 

um helming en athyglisvert er hvað sægrár litur hefur haldið sér vel frá árinu 1992. 

Þar sem ekki er hægt að bera saman hlutfall einlitra og tvílitra eftir tveimur mis-

munandi skilgreiningum á einlitu var hlutfall einlitra og tvílitra í kúastofninum fundið á ný 

eftir þeim skilgreiningum á einlitu sem notaðar hafa verið í Huppulitaskalanum. Þessar tölur 

voru svo bornar saman við sambærilegar eldri tölur. Á 14. mynd má sjá í grófum dráttum 

hvernig þróun einlitra og tvílitra kúa hefur verið frá 1902.  

 

   

14. mynd. Samanburður á hlutfalli einlitra og tvílitra kúa á liðinni öld. 
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Tvílitar kýr voru algengari til 1992 en það var þó ekki í mjög langan tíma sem einlitu kýrnar 

voru fleiri því tvílitum kúm fór að fjölga jafnt og þétt á nýjan leik og voru orðnar fleiri árið 

2011. 

 Á 15. mynd má sjá hvernig litamynstur hefur breyst frá árinu 1992 til ársins 2011.  

 

 

15. mynd. Þróun litamynstra á 19 ára tímabili frá 1992 – 2011. 

 

Huppóttum kúm hefur fjölgað gríðarlega á þessum 19 árum en skjöldóttum auk þess fækkað. 

Krossóttar kýr hafa algjörlega staðið í stað varðandi hlutfall sitt í stofninum. Grönóttum kúm 

hefur fjölgað og eins hryggjóttum en sokkóttum og hjálmóttum fækkað lítillega.  

3.4 Nýr litaskráningarskali 

Fjórða rannsóknarspurning snýst um hvernig best sé að þróa nýjan litaskráningarskala fyrir 

íslenska kúakynið til notkunar í skýrsluhaldi nautgriparæktarinnar. Þessari spurningu var ekki 

auðvelt að svara en eftir miklar vangaveltur varð til góður og ítarlegur skali sem nær að fanga 

að mestum hluta litafjölbreytileika stofnsins. 

3.4.1 Ný litaheiti 

Í sumarrannsókn sáust nokkur blæbrigði grunnlita sem ekki hafa áður verið skilgreind sem 

sérstök blæbrigði þó þeirra hafi verið vart. Þessi blæbrigði voru grandskoðuð og gefin heiti og 

viðeigandi lýsing. Þeim var síðan bætt inn í nýja litaskráningarskalann til að opna fyrir 

möguleika á skráningu á þeim. Í 7. töflu er hægt að sjá hvaða nafn varð fyrir valinu á 

eftirfarandi litablæbrigði, litaskýringu á þeim, hvaða grunnlit þau tilheyra og að síðustu undir 

hvaða litablæ þau féllu áður en þau urðu sérstakur flokkur. 
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7. tafla. Ný heiti á litablæbrigðum í íslenska stofninum og skilgreiningar á þeim. 

Grunnlitur Litaheiti Tilheyrði áður Skilgreining litar 

Rauður Ljóssótrauður Ljósrauður Ljósrauður litur er um allan bol en dekkri litur er í kringum 

augu og granir og á halaenda. Svipaður litur og sést hjá 

Jersey kúakyninu. 
 

Rauður Koparrauður Rauður Sterkur rauður litur á allri kúnni sem gefur af sér gljáa eða 

glans. Litur þessi er mitt á milli rauða og sótrauða litarins. 
 

Bröndóttur Sótrauðbröndóttur Ljósbröndóttur/ 

sótrauður 

Sambland af sótrauðum og ljósbröndóttum lit. Dökkrauður 

grunnlitur, mjög dökkar granir, oft svört hár á grönum og 

augum. Bröndur sjást á haus, einkum í kringum augu og 

stundum á mölum. 
 

Svartur Mósvartur Svartur Svört hár á líkama. Húð, horn, klaufir, granir og augnlok 

svört. Brún slikja er yfir gripnum, mest áberandi í hvirfli, 

eftir hrygg og á fótum. 
 

Grár Grábröndóttur Bröndóttur Gráar eða hvítar yrjur koma fram á  bröndóttum grunni. 

 

3.4.2 Litaskráningarskali fyrir íslenskar mjólkurkýr 

Litir nautgripa hafa í gegnum tíðina verið skráðir eftir Huppulitaskalanum. Til eru litir og 

litamynstur sem ekki er hægt að skrá í skýrsluhaldi sem þó eru nokkuð algeng. Í 8. töflu má 

sjá tillögu að nýjum skráningarskala sem hægt væri að nota í skýrsluhaldinu til að ná betur 

utan um þann litafjölbreytileika sem til staðar er í íslenska kúastofninum.  
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8. tafla. Fimm stafa litaskráningarskali fyrir íslenskar mjólkurkýr. 

1. Grunnlitur 2. Blæbrigði 3. Litamynstur 4. Umfang  5. Höfuðmynstur Einkenni 

0 Óskráð 0 Óskráð 0 Ekkert 0 Ekkert 0 Ekkert □ Sokkótt 

1 Alhvítur 1 Alhvítur 1 Grönótt 1 Áberandi 

blettir 

1 Hjálmótt 
□ Leistótt 

2 Rauður 1 Bleikur   2 Stöku 

blettir 

2 Baugótt 
□ Malargjörð 

  2 Ljósrauður   3 Engir 

blettir 

3 Dröfnótt/ 

dropótt □ Týra í hala 

  3 Ljóssótrauður 2 Hryggjótt 1 Arfhrein 

hryggjótt 

4 Krossótt 
□ Hv. bl. á haus 

  4 Rauður   2 Hryggjótt 5 Krímótt 
□ Hv. bl.  á búk 

  5 Koparrauður   3 Hálf-

hryggjótt 

6 Húfótt 
□ 

Hv. bl.  á/við 

júgur 

  6 Sótrauður 3 Skjöldótt 1 Dílótt 7 Blesótt □ Litaðir blettir  

3 Bröndóttur 1 Ljós-

bröndóttur 

  2 Skjöldótt, 

mikið hvít 

8 Slitin blesa 
□ Frostrósir 

  2 Rauð-

bröndóttur 
  3 Skjöldótt 9 Stjörnótt/ 

laufótt  
 

  3 Bröndóttur 4 Síðótt 1 Síðótt   
 

 

  4 Dökk-

bröndóttur 

5 Huppótt 1 Stórhuppótt   
 

 

  5 Sótrauð-

bröndóttur 

  2 Huppótt   
 

 

4 Kolóttur 1 Ljóskolóttur/ 

rauðkolóttur 

  3 Smáhuppótt   
 

 

  2 Kolóttur 6 Kviðótt 1 Alkviðótt   
 

 

  3 Dökkkolóttur   2 Hálfkviðótt   
 

 

5 Svartur 1 Tinnusvartur   3 Botnótt   
 

 

  2 Mósvartur 7 Sokk/leist 1 Sokkótt   
 

 

6 Sægrár 1 Ljóssægrár   2 Leistótt 
 

 

  2 Sægrár       
 

 

  3 Sægrá-

bröndóttur 

      

 
 

  4 Sægrákolóttur       

 

 

7 Grár 1 Ljósgrár       

 

 

  2 Grár       
 

 

  3 Steingrár       
 

 

  4 Dökkgrár         

  5 Grá-

bröndóttur 

      

 

 

  6 Grákolóttur       

 

 

  7 Rauðgrár/ 

rauðyrjóttur 

      

 
 

    8 Þrílitur       
 

 

Hv. bl. = hvítur blettur 
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3.4.3 Skilgreiningar lita nýja litaskráningarskalans 

Út frá sumarskráningarskalanum og niðurstöðum á dreifingu lita innan stofnsins var gerð 

tillaga að nýjum litaskráningarskala. Í 9 – 13. töflu má sjá skilgreiningar á þeim litum og 

litamynstrum sem þar koma fyrir. 

 

9. tafla. Litalýsingar fyrir grunnliti í nýja litaskráningarskalanum. 

Grunnlitur  Litalýsing 

Alhvítur Engin lituð hár á líkama og augu hvít. 
 

Rauður Rauð hár jafndreifð yfir allan líkama. Augnkrókar eru húðlitaðir. Deyfðari rauður litur 

innan á lærum og á kvið. 
 

Bröndóttur Svartar eða dökkar þverrendur eru á rauðum eða kolóttum grunni. Ljós áll er eftir hrygg 

og augnkrókar eru yfirleitt húðlitaðir. 
 

Kolóttur Rauð eða brún hár eru innan í eyrum, í hvirfli, eftir hrygg og stundum niður á síður. 

Granir, ytri brúnir eyrna og fætur eru dökk en granahringur ljós. 
 

Svartur Svört hár á líkama. Húð, horn, klaufir, granir og augnlok svört að lit. 
 

Sægrár Blýgrár litur á líkama. Litur oft nokkuð daufari innan á lærum og á kvið. 
 

Grár Feldlitur er blandaður grunnlit og hvítum eða gráum hárum. 

 

10. tafla. Litalýsingar fyrir grunnlitablæi í nýja litaskráningarskalanum. 

Grunnlitablær Litalýsing 

Alhvítur Engin lituð hár á líkama og augu hvít. 
 

Bleikur Rauður grunnlitur er mjög deyfður og vart sjáanlegur á gripnum. 
 

Ljósrauður Rauður grunnlitur mikið deyfður á bringu, kvið og innan á lærum, annarsstaðar er 

ljósrauður litur. 
 

Ljóssótrauður Ljósrauður litur er um allan bol en dekkri litur í kringum augu og granir og á 

halaenda. Svipaður litur og sést hjá Jersey kúakyninu. 
 

Rauður Hreinn rauður litur um allan líkamann, vottar fyrir daufari lit á innanverðum lærum. 
 

Koparrauður Sterkur rauður litur á allri kúnni sem gefur af sér gljáa eða glans. Litur þessi er mitt á 

milli rauða og sótrauða litarins. 
 

Sótrauður Sterkur rauður litur á bol. Dökk, oft svört hár í kringum granir og augu, á ytri 

brúnum eyrna, halaenda, neðst á fótum og hnjám.  
 

Ljósbröndóttur Rauður eða ljósrauður grunnlitur. Vel aðgreindar dökkar bröndur  eru á höfði, 

yfirleitt mest áberandi við augu. Bröndurnar eru stundum niður á háls og á mölum en 

eru vart sjáanlegar á bol. 
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10. tafla. Framhald.  

Grunnlitablær Litalýsing 

Bröndóttur Ljósrauður eða ljóskolóttur grunnlitur. Dökkar, reglulegar þverbröndur koma ofan á 

grunnlitinn sem skýn þó í gegn. 
 

Rauðbröndóttur Sterkur rauður grunnlitur. Dökkar, reglulegar bröndur koma ofan á grunnlitinn sem 

skýn þó í gegn. 
 

Dökkbröndóttur Bröndur eru reglulegar og mjög þéttar þannig að vart sést í grunnlit. 
 

Sótrauðbröndóttur Sambland af sótrauðum og ljósbröndóttum lit. Dökkrauður grunnlitur, mjög dökkar 

granir, oft svört hár á grönum og augum. Bröndur sjást á haus, einkum í kringum 

augu og stundum á mölum. 
 

Ljóskolóttur/rauðkolóttur Rauðbrúnn litur á bol. Dökk hár í kringum granir og augu, á ytri brúnum eyrna og 

halaenda. Deyfður kolóttur litur nær upp eftir fótum, hálsi og undir kvið en á síðu, 

hrygg og í hvirfli eru rauð hár. 
 

Kolóttur Mjög dökkur litur í andliti, á hálsi, herðum, fótum og undir kvið. Rauðbrúnn litur 

nær niður á síður, frá rauðum ál á hrygg. Rauð hár innan í eyrum, í hvirfli og 

granahringur er ljós. 
 

Dökkkolóttur Nærri svartur bolur. Rauð hár innan í eyrum, í hvirfli og eftir endilöngum hrygg. 

Granahringur er ljós. 
 

Tinnusvartur Svört hár á líkama. Húð, horn, klaufir, granir og augnlok svört. Oft grásvört hár 

innan á lærum og í hupp. 
 

Mósvartur Svört hár á líkama. Húð, horn, klaufir, granir og augnlok svört. Brún slikja yfir 

gripnum, mest áberandi í hvirfli, eftir hrygg og á fótum. 
 

Ljóssægrár Ljósgrár eða silfurgrár litur um allan bol.  
 

Sægrár Jafn sægrár litur eða blýgrár litur er um allan bol, mun dekkri en sá ljóssægrái. 
 

Sægrábröndóttur Bleikur eða ljósrauður grunnlitur. Sægráar misþéttar þverrendur yfir búk. Oft er 

sægrár litur það umfangsmikill að það virðist sem það séu bleikar eða ljósrauðar 

þverrendur á sægráum grunni. 
 

Sægrákolóttur Sægrár bolur. Rauð hár innan í eyrum, í hvirfli og eftir endilöngum hrygg. Rauður 

litur misáberandi og  nær mislangt niður á síður.  
 

Ljósgrár Grá, hvít og svört hár um alla kúna. Hvít þó mest áberandi, þannig að ljóst yfirbragð 

er á kúnni. 
 

Grár Grá, hvít og svört hár jafn dreifð um alla kúna. Framhluti oft örlítið dekkri en 

afturhluti. 
 

Steingrár Grá, hvít og svört hár um alla kúna. Svört hár eru þó meira áberandi, þó helst á hálsi 

og mölum, þannig að dökkt yfirbragð er á kúnni. Grá hár koma gjarnan fram í dílum 

og eru á stærri svæðum en hjá dökkgráu kúnum. 
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10. tafla. Framhald.  

Grunnlitablær Litalýsing 

Dökkgrár  Gráar eða hvítar yrjur koma fram á svörtum grunni. Yrjurnar eru misáberandi og 

yfirleitt mest áberandi í andliti. Hvít svæði eru sjaldgæf. 
 

Grábröndóttur Gráar eða hvítar yrjur koma fram á  bröndóttum grunni. 
 

Grákolóttur Gráar eða hvítar yrjur koma fram á kolóttum grunni. 
 

Rauðgrár/Rauðyrjóttur Gráar eða hvítar yrjur koma fram á rauðum grunni. 
 

Þrílitur Aðrir grunnlitir en grár, oftast rauður, koma fram sem skellur á annars grálitum feldi.  

 

11. tafla. Lýsingar á litamynstrum fyrir nýja litaskráningarskalann. 

Litamynstur Mynsturslýsing 

Grönótt Hvítur litur er um allan bol og höfuð kýrinnar, grunnlitur er á eyrum og/eða í kringum 

granir. Í sumum tilfellum eru smáir litaðir blettir á bol, höfði og fótum. 
 

Hryggjótt Hvít rönd liggur mislangt eftir hrygg. 
 

Skjöldótt Ef tveir eða fleiri blettir eru á bol kýr. Hvítir og litaðir blettir koma fram sitt á hvað á 

bol kýrinnar, þó í mismunandi hlutföllum. Getur verið allt frá 2 hvítum blettum til 

>80% hvítt. 
 

Síðótt Hvítar síður á lituðum bol. 
 

Huppótt Hvítur litur í hupp. 
 

Kviðótt Hvítt á kvið, ekki í hupp. 
 

Sokkótt/leistótt Hvítur litur á fótum. 
 

Blettir Einn afmarkaður, stakur blettur á grip. Ef blettir eru orðnir tveir á svipuðum stað er 

kýrin orðin skjöldótt. 
 

Frostrósir Þegar dekkri flekkir, af sama grunnlit,  sem minna á litlar rósir koma fram á grip. 

 

12. tafla. Lýsingar á umfangi litamynsturs í nýja litaskráningarskalanum.  

Umfang litamynsturs Mynsturslýsing 

Áberandi blettir Grönótt litamynstur, þar sem grunnlitur kemur fram á grönum, í kringum augu og 

áberandi blettir eru á bol, höfði og fótum. 
 

Stöku blettir Grönótt litamynstur, þar sem grunnlitur kemur fram á grönum, í kringum augu og 

stöku blettir eru á bol, höfði og fótum. 
 

Engir blettir Grönótt litamynstur, þar sem grunnlitur kemur aðeins fram á grönum og í kringum 

augu. 
 

Arfhrein hryggjótt Hvít, nokkuð breið rönd, liggur eftir endilöngum hrygg frá grönum og niður í 

halaskúf. 
 



 

 38 

12. tafla. Framhald.  

Umfang litamynsturs Mynsturslýsing 

Hryggjótt Hvít, rönd liggur eftir endilöngum hrygg. 
 

Hálfhryggjótt Hvít rönd liggur annað hvort eftir afturhrygg eða framhrygg. 
 

Dílótt Skjöldótt, >80% hvítt. Grunnlitur kemur fram í smáum afmörkuðum dílum/blettum á 

bol kýrinnar. 
 

Skjöldótt, mikið hvít Hvítur litur er nánast yfir öllum bol og kýrin er >70% hvít. Grunnlitur kemur fram á 

mölum, hálsi og haus, þó í mismiklu mæli. 
 

Skjöldótt Skjöldótt, getur verið allt frá aðeins tveimur afmörkuðum blettum á bol kýr og upp í 

70 - 80% hvítt. Grunnlitur og hvítur litur koma fram til skiptis sem afmarkaðir 

misstórir blettir, sem eru misjafnir í laginu. 
 

Síðótt Hvítar síður á lituðum bol. 
 

Stórhuppótt Hvítt nær upp undir mjaðmarhorn og upp á miðja síðu eða ofar. Stundum  nær hvítur 

litur einnig fram eftir kvið. 
 

Huppótt Hvítt nær frá júgri út á hupp. Stundum nær hvítur litur einnig fram eftir kvið. 
 

Smáhuppótt Lítill blettur í hupp. Hvítt nær lítið út í hupp. Stundum nær hvítur litur einnig fram 

eftir kvið. 
 

Alkviðótt Hvítt við júgur en ekki í hupp, nær frá júgri og fram eftir kvið að bringukolli. 
 

Hálfkviðótt Hvítt við júgur en ekki í hupp, nær frá júgri og hálfa leið fram á kvið eða frá 

bringukolli og hálfa leið aftur á kvið. 
 

Botnótt Hvítt nær frá bringukolli, aftur eftir kvið, upp eftir lærum að halarót kýrinnar. 
 

Sokkótt Hvítur litur nær upp fyrir hækil. 
 

Leistótt Hvítur litur er neðan við hækil. 
 

Týra Hvítur halaendi. 
 

Blettir á haus Einn afmarkaður stakur blettur á höfði. 
 

Blettir á búk Einn afmarkaður stakur blettur á bol. 
 

Blettir á/við júgur Einn afmarkaður stakur blettur á eða við júgur. 
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13.  tafla. Lýsingar á höfuðmynstrum í nýja litaskráningarskalanum. 

Höfuðmynstur Mynsturslýsing 

Hjálmótt Alhvítt höfuð, frá hvirfli að neðri kjálka. Engir baugar um augu. 
 

Baugótt Alhvítt höfuð, frá hvirfli að neðri kjálka. Baugar um augu. 
 

Dröfnótt/dropótt Hvítt höfuð með litaskellum í hvíta. Getur náð frá hvirfli niður á granir en einnig 

styttra niður. 
 

Krossótt Getur komið fram á nokkra vegu t.d. hvítt andlit, baugar um augu og litur í báðum 

kinnum eða hvítt undir kjálka upp á kinn og hvítt í enni. Eða ef tvær hvítar línur í 

andliti krossast. 
 

Krímótt Hvítir kjammar eða kjálkar. Haus annars litaður. 
 

Húfótt Hvítt ofantil á höfði, getur verið á milli eyrna. Hvítur litur nær ekki niður fyrir augu.  
 

Blesótt Glögg hvít rönd frá hvirfli niður á granir. 
 

Slitin blesa Slitin hvít rönd frá hvirfli niður á granir. Oft frekar mjó. 
 

Stjörnótt/ laufótt Hvítur blettur í enni. Getur verið bæði stór og lítill, lauflaga, hringlaga, hjartalaga 

o.s.frv. 

 

3.5 Ljósmyndabanki fyrir íslenskar mjólkurkýr 

Fimmta og jafnframt síðasta rannsóknarspurningin hljóðar svo. Hvernig er best að setja upp 

myndabanka fyrir íslenska kúaliti til að auðvelda litaskráningu í skýrsluhaldi? Til að svara 

spurningunni var settur upp ljósmyndabanki með öllum grunnlitum, bæði á fullorðnum kúm 

og nýfæddum kálfum, blæbrigðum grunnlita og öllum helstu litamynstrum sem finnast í 

íslenska stofninum. Þennan banka má sjá á næstu síðum. Í viðauka III má sjá nánari 

upplýsingar um þá gripi sem prýða ljósmyndirnar. 

3.5.1 Grunnlitir 

Grunnlitir íslenska kúastofnsins eru sex talsins, þeim má skipta í nokkur blæbrigði. 
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16. mynd. Bleik kýr (stórhuppótt, stjörnótt). 

 

17. mynd. Ljósauð kýr.  
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18. mynd. Ljóssótrauð kýr. 

 

19. mynd. Rauð kýr.  
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20. mynd. Koparrauð kýr. 

 

21. mynd. Sótrauð kýr (huppótt, sokkótt).  
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22. mynd. Ljósbröndótt kýr með frostrósir (hálfhryggjótt).  

 

23. mynd. Bröndótt kýr (smáhuppótt, leistótt). 
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24. mynd. Rauðbröndótt kýr. 

 

25. mynd. Dökkbröndótt kýr.  
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26. mynd. Sótrauðbröndótt kýr með frostrósir (huppótt, leistótt).  

 

27. mynd.  Ljóskolótt/ Rauðkolótt kýr (huppótt, leistótt).  
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28. mynd. Kolótt kýr (huppótt, leistótt).  

 

 29. mynd. Dökkkolótt kýr (leistótt).  
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30. mynd. Tinnusvört kýr (sokkótt). 

31. mynd. Mósvört kýr.  
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32. mynd. Ljóssægrá kýr (baugótt).  

33. mynd. Sægrá kýr.  
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34. mynd. Sægrábröndótt kýr (huppótt, stjörnótt).  

35. mynd. Sægrákolótt kýr.  
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36. mynd. Ljósgrá kýr.  

37. mynd. Grá kýr.  
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38. mynd. Steingrá kýr (stórhuppótt) .  

39. mynd. Dökkgrá kýr (stórhuppótt).  
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40. mynd. Grábröndótt kýr (hálfhryggjótt).  

41. mynd. Grákolótt kýr (botnótt, krímótt).  
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42. mynd. Rauðgrá/ Rauðyrjótt kýr (huppótt).  

43. mynd. Þrílit kýr.  
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3.5.2 Grunnlitir – kálfar 

Mikill misskilningur er að ekki sé hægt að greina á milli grunnlita þegar kálfar eru nýfæddir. 

Hins vegar er erfitt og stundum ógerlegt að greina á milli blæbrigða litanna á þeim tíma. Hér 

koma myndir af kálfum með grunnlitina sex. 

 

  

44. mynd. Svartur kálfur. 45. mynd. Rauður kálfur.  

  

46. mynd. Kolóttur, smáhuppóttur kálfur. 47. mynd. Dökkkolóttur, stjörnóttur, huppóttur, 

sokkóttur kálfur. 

  

48. mynd. Bröndóttur, skjöldóttur, laufóttur kálfur. 49. mynd. Bröndóttur kálfur. 
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50. mynd. Sægrár kálfur með týru. 51. mynd. Grár kálfur. 

 

 

52. mynd. Rauðgrár, síðóttur kálfur.  
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3.5.3 Litamynstur 

Grönótt 

  

53. mynd. Svargrönótt, áberandi blettir. 54. mynd. Kolgrönótt, stöku blettir. 

  

55. mynd. Rauðgrönótt, engir blettir. 56. mynd. Brandgrönótt, engir blettir. 

 

 

57. mynd. Sægrágrönótt, stöku blettir. 58. mynd. Kolgrönótt. 
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Hryggjótt 

  

59. mynd. Rauð, arfhrein hryggjótt.  60. mynd. Bröndótt, arfhrein hryggjótt.  

 

  

 61. mynd. Ljóskolótt, arfhrein hryggjótt. 62. mynd. Ljósrauð, hryggjótt.  

  

 63. Svört, hálfhryggjótt (laufótt).  64. mynd. Ljósbröndótt, hálfhryggjótt (hjálmótt, 

smáhuppótt, leistótt).  
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Skjöldótt 

  

65. mynd. Svört, skjöldótt (laufótt).  66. mynd. Rauð, skjöldótt (blesótt).  

  

67. mynd. Kolótt, skjöldótt (blesótt).  68. mynd. Bröndótt, skjöldótt (blesótt). 

  

 69. mynd. Sægrákolótt, skjöldótt (laufótt). 70. mynd. Grákolótt, skjöldótt. 

  

71. mynd. Bröndótt, skjöldótt mikið hvít (leistótt) 72. mynd. Sægrá, skjöldótt mikið hvít (laufótt)  



 

 59 

 

  

73. mynd. Kolótt, dílótt. 74. mynd. Bröndótt, dílótt (blesótt). 

Huppótt  

  

75. mynd. Rauð, stórhuppótt (stjörnótt). 76. mynd. Steingrá, stórhuppótt. 

  

77. mynd. Sægrá,  huppótt. 78. mynd. Dökkkolótt, smáhuppótt. 
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Síðótt 

  

79. mynd. Svört, síðótt (laufótt, leistótt). 80. mynd. Rauð, síðótt (húfótt). 

  

81. mynd. Ljóskolótt, síðótt. 82. mynd. Bröndótt, síðótt.  

  

83. mynd. Sægrábröndótt, síðótt. 84. mynd. Grá, síðótt. 
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Kviðótt 

  

85. mynd. Dökkbröndótt, kviðótt (krossótt).  86. mynd. Dökkkolótt, kviðótt (krossótt, leistótt). 

  

87. mynd. Rauð, kviðótt (baugótt, leistótt).  88. mynd. Svört, kviðótt (sokkótt). 

  

89. mynd. Dökkbröndótt, hálfkviðótt (krossótt). 90. mynd. Grákolótt, botnótt.  
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Sokkótt/leistótt 

  

91. mynd. Svört, leistótt (krossótt).  92. mynd. Svört, sokkótt (smáhuppótt, stjörnótt). 

  

93. mynd. Rauð, leistótt (baugótt). 94. mynd. Rauð, sokkótt (huppótt, stjörnótt). 

  

 95. mynd. Kolótt, leistótt (laufótt).  96. mynd. Ljóskolótt, sokkótt (smáhuppótt, stjörnótt).  

  

97. mynd. Dökkbröndótt, leistótt (baugótt). 98. mynd. Rauðbröndótt, sokkótt (smáhuppótt). 
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99. mynd. Sægrábröndótt, leistótt (laufótt). 100. mynd. Sægrá, sokkótt (stórhuppótt, stjörnótt). 

 

 

101. mynd. Grákolótt, leistótt (síðótt).  
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Höfuðmynstur 

  

102. mynd. Rauð, hjálmótt. 103. mynd. Sótrauð, baugótt. 

  

104. mynd. Rauðbröndótt, dröfnótt. 105. mynd. Svört, krossótt. 

  

106. mynd. Rauðbröndótt, krossótt.  107. mynd. Rauð, krímótt. 
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108. mynd. Svört, krímótt. 109. mynd. Rauð, húfótt. 

  

110. mynd. Ljósbröndótt, húfótt. 111. mynd. Ljósrauð, blesótt. 

  

 112. mynd. Rauð, slitin blesa. 113. mynd. Sægrá, stjörnótt.  

 

114. mynd. Svört, laufótt. 
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4 Umræður 

4.1 Algengustu litir nú og þá 

Rauður grunnlitur er langalgengasti liturinn í íslenska kúastofninum í dag. Um 43% íslenskra 

kúa eru rauðar en næstalgengast er að kýr séu bröndóttar. Saman spanna þessir tveir litir 

rúmlega 70% grunnlita íslenska kúastofnsins. Á fyrstu árum 20. aldar var svartur litur 

algengasti grunnlitur íslenskra kúa þó rauður litur væri líka algengur. Saman spönnuðu rauður 

og svartur litur rúmlega 83% stofnsins en þar af var svartur tæplega 48% (Bæröe, 1903). 

Þegar líða tók á 20. öldina var rauði liturinn farin að sækja í sig veðrið og var fljótlega orðinn 

algengari en sá svarti. Einnig voru aðrir litir farnir að aukast lítillega og var bröndóttur þar í 

sérflokki en bröndóttar kýr voru á þessum tíma orðnar um 10% af íslenska stofninum. Litlu 

munaði á hlutfalli svartra og rauðra kúa árið 1917 (Páll Zóphóníasson, 1920) en bilið á milli 

þeirra gerði ekkert annað en að aukast. Um miðja 20. öld var rauður litur orðinn svipað 

algengur og sá svarti hafði verið á fyrstu árum aldarinnar eða um 45% af stofninum og 

kolóttar kýr voru orðnar helmingi fleiri en í byrjun aldarinnar (Bæröe, 1903; Páll 

Zóphóníasson, 1948). Árið 1992, tæpum 50 árum seinna, hafði rauðum kúm fækkað lítillega 

en kolóttar og bröndóttar kýr höfðu aukist. Kolóttar og bröndóttar kýr sem áður höfðu verið 

aðeins tæplega 10% stofnsins, hvor um sig, voru nú saman orðnar meira en 40% en svartar 

kýr voru nú aðeins um 13% stofnsins (Sigríður Bjarnadóttir, 1993). Rauðum kúm hélt áfram 

að fækka á kostnað þeirra bröndóttu sem fjölgaði gríðarlega á næstu árum. Árið 2007 voru 

bröndóttar kýr nánast jafnmargar og þær rauðu (Anna Sæunn Ólafsdóttir & Arna Mekkín 

Ragnarsdóttir, 2007). Í dag eru rauðar kýr á mikilli siglingu upp á við á ný og hefur fjölgað 

gríðarlega frá árinu 1992. Bröndóttum kúm hefur einnig fjölgað þó ekki í jafnmiklu mæli og 

þeim rauðu. Hins vegar hefur svörtum, gráum og kolóttum kúm fækkað töluvert frá árinu 

1992, svörtum kúm um 4,4% og kolóttum um 6,4%.  

Frá 1902 hefur sægráum og gráum kúm fækkað jafnt og þétt (Bæröe, 1903; Páll 

Zóphóníasson, 1920; Páll Zóphóníasson, 1948; Sigríður Bjarnadóttir, 1993; Anna Sæunn 

Ólafsdóttir & Arna Mekkín Ragnarsdóttir, 2007) þó virðist sem sægráum kúm hafi ekki 

fækkað mikið frá 1992 – 2011, eða aðeins um 0,1%. Hins vegar fækkaði gráum kúm um 

helming á sama tíma.  

Gráar og sægráar kýr hafa aldrei verið mjög stórt hlutfall íslenska kúastofnsins. Þegar 

mest var náðu þessir litir saman að spanna um 11% stofnsins (Bæröe, 1903). Báðir þessir litir 

ráðast af víkjandi erfðavísum, þó á sitt hvoru sætinu. Grár ræðst af víkjandi erfðavísum á SI 

sæti en sægrár af víkjandi erfðavísum á D sæti (Sigríður Bjarnadóttir, 1993; Sigríður 
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Bjarnadóttir & Stefán Aðalsteinsson, 2002). Það þýðir að til að grái liturinn komi fram á grip 

þurfa báðir foreldrar að hafa í sér víkjandi erfðavísi fyrir gráum, þ.e. SI
si
 og til að sægrái 

liturinn komi fram á grip þurfa báðir foreldrar að hafa í sér víkjandi erfðavísi fyrir sægráum, 

þ.e. D
d. 

Ef annað foreldrið eða bæði eru svo arfblendin í þessum sætum er alls ekki víst að 

afkvæmið fái víkjandi erfðavísinn frá báðum foreldrum en það þarf hann til að verða sægrár 

eða grár að lit (Sigríður Bjarnadóttir & Stefán Aðalsteinsson, 2002). Grár og sægrár litur erfist 

á sambærilegan hátt og rauður litur en til að rauður litur komi fram þurfa báðir foreldrar að 

vera með víkjandi erfðavísi á E sæti, þ.e. E
e
 (Olson, 1999). Rauðar kýr hafa alltaf verið stór 

hluti íslenska kúastofnsins (Bæröe, 1903; Páll Zóphóníasson, 1920; Páll Zóphóníasson, 1948; 

Sigríður Bjarnadóttir, 1993; Anna Sæunn Ólafsdóttir & Arna Mekkín Ragnarsdóttir, 2007) og 

því er tíðni víkjandi erfðavísa E sætis talsvert há þar líka, bæði í arfhreinu og arfblendnu 

ástandi. Aftur á móti hafa gráar og sægráar kýr ætíð verið í minna mæli í íslenska 

kúastofninum (Bæröe, 1903; Páll Zóphóníasson, 1920; Páll Zóphóníasson, 1948; Sigríður 

Bjarnadóttir, 1993; Anna Sæunn Ólafsdóttir & Arna Mekkín Ragnarsdóttir, 2007) og því er 

ekki jafn mikið af víkjandi erfðavísum í D sæti og SI sæti þar. Þetta skýrir af hverju mun 

erfiðara er að fá sægráan og gráan lit en þann rauða þó erfðir rauða og gráu litanna séu 

svipaðar. Von er þó um að gráum kúm fjölgi á ný þar sem nokkuð hefur verið um að 

nautsmæður hafi verið að eignast gráa kálfa sem hafa svo verið teknir inn á sæðingarstöð og 

munu því verða notaðir í ræktunarstarfinu á næstu árum (Sveinbjörn Eyjólfsson, símtal 25. 

apríl 2012). Við notkun gráu nautanna í ræktunarstarfinu eykst hlutdeild víkjandi erfðavísa á 

SI sætinu (Sigríður Bjarnadóttir & Stefán Aðalsteinsson, 2002) í íslenska kúastofninum sem 

eykur líkur á því að gráum kúm fjölgi. 

Áhyggjuefni er þó hversu hratt svörtum kúm fækkar en fjöldi svartra kúa hefur verið á 

hraðri niðurleið frá því byrjað var að skoða dreifingu lita innan stofnsins. Hægt er að ímynda 

sér að þar sem rauðar kýr eru mjög áberandi í íslenska stofninum þá séu ríkjandi erfðavísar E 

sætis, E
d
, sem valda svörtum grunnlit (Olson, 1999) sjaldgæfari en áður sem er svo hægt að 

rekja til þess að svörtum kúm fækkar. Erfitt er að segja til um hvernig þessi þróun byrjaði, að 

rauðum og bröndóttum kúm fjölgaði og svörtum fækkaði, þar sem aldrei hefur verið valið 

fyrir litum í íslenska stofninum (Sigríður Bjarnadóttir, 1995). Eins er erfitt að segja til um 

hvort að eitthvað sé til í tilgátum Páls Zóphóníassonar (1948) um að eiginleikar sem valið 

hefur verið fyrir í kynbótastarfinu í gegnum tíðina, s.s. mjólkurmagn og gæði, tengist frekar 

þeim litum sem hafa aukist í stofninum s.s. rauðum og bröndóttum en þeim litum sem hefur 

fækkað s.s svörtum, kolóttum og gráum. Engar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvort 

ákveðnir eiginleikar tengjast ákveðnum litum þó menn hafi myndað sér skoðanir á þeim 



 

 68 

efnum í gegnum tíðina út frá sínum eigin kúm, t.d. að bröndóttar kýr væru betri smjörkýr en 

aðrar (Páll Zóphóníasson, 1920). Líklegra þykir þó að áhrifamiklir gripir í ræktunarstarfinu 

eins og Huppa 12 frá Kluftum hafi markað línur litaþróunarinnar frekar en að ákveðnir góðir 

eiginleikar séu tengdir ákveðnum litum. Huppa 12 var brandhuppótt gríðarleg afurðakýr og ól 

af sér sjö þekkt kynbótanaut og þrjár dætur sem ólu af sér fleiri góða gripi (Jón Viðar 

Jónmundsson, 2001). Enn í dag er erfðahlutdeild Huppu rúmlega 7% í íslenska stofninum 

(Þorvaldur Kristjánsson, Jón Viðar Jónmundsson & Baldur Helgi Benjamínsson, 2006) en 

hún var gríðarleg á árum áður enda Kluftastofninn ráðandi ræktunarlína í íslenskri 

nautgriparækt. Vitað er að þeir litir sem mest hafa dreifst með Kluftastofninum eru rauður og 

bröndóttur (Jón Viðar Jónmundsson, 2001) sem eru einmitt þeir litir sem aukið hafa hlutdeild 

sína í stofninum á síðustu árum.  

4.2 Einlitar og tvílitar 

Samkvæmt skilgreiningum nýja litaskráningarskalans á einlitu og tvílitu, þar sem einungis 

þær kýr sem hafa ekkert hvítt í sér eru skráðar einlitar, eru tæp 72% íslenskra kúa tvílitar.  

Hingað til hafa kýr verið skilgreindar einlitar ef þær falla ekki inn í flokka 

Huppulitaskalans um litamynstur. Kýr sem eru með hvíta bletti, hvítt í hala, stjörnu o.fl. eru 

því taldar einlitar en ekki tvílitar þar sem ekki hefur verið hægt að skrá þær öðruvísi í 

skýrsluhaldi nautgriparæktarinnar (Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir, samtal 20. apríl 2012). Til 

að fá raunhæfan samanburð nýrri og eldri skráninga á einlitu og tvílitu voru sumarrannsóknar-

gögn skoðuð eftir skilgreiningum Huppulitaskalans á einlitu og tvílitu. Þegar fjöldi einlitra og 

tvílitra kúa er borinn saman í gegnum árin sést að mest hefur verið af einlitum kúm í kringum 

1992 (Sigríður Bjarnadóttir, 1993). Það er í eina skiptið þar sem einlitar kýr eru fleiri en þær 

tvílitu. Áhugavert er að hlutfall einlitra og tvílitra kúa er nánast það sama árið 2011 og var 

árið 1917 - 18 (Páll Zóphóníasson, 1920). Hugsanlegt er að hlutfall einlitra og tvílitra 

kynbótanauta sem notuð eru í ræktunarstarfinu hafi áhrif á hlutfall einlitra kúa í stofninum á 

hverjum tíma fyrir sig. Sem dæmi um það voru 17 reynd naut einlit af 23 í árgangi 

kynbótanauta 1988 – 1993 (Nautastöð Bændasamtaka Íslands, 2000) en í nýjustu nautaskránni 

eru aðeins 8 reynd naut einlit af þeim 22 sem þar eru (Nautastöð Bændasamtaka Íslands, 

2012). 

Tvílitar kýr eru í flestum tilfellum sokkóttar, með týru í hala eða huppóttar. Heldur 

lítið hlutfall kúastofnsins er hins vegar með beltótt, dílótt eða síðótt litamynstur. Algengast er 

að litamynstrin komi fram með rauðum og bröndóttum grunnlit, sem endurspeglar hlutdeild 
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þessara grunnlita innan stofnsins. Þó er eftirtektarvert að síðótt litamynstur er jafnalgengt á 

gráum kúm og rauðum og bröndóttum. 

Svartgrönóttar, svarthjálmóttar, rauðhjálmóttar, koluhjálmóttar, sægrásíðóttar, 

sægráhryggjóttar, sægráhjálmóttar, sægrákrossóttar og sægráblesóttar kýr fundust ekki í 

sumarrannsókninni. Þó er vitað að þessir litir og litamynstur hafi komið saman á gripum og 

því eru þeir til staðar í stofninum. Grágrönóttar, grábeltóttar, gráhjálmóttar, grábaugóttar, 

grákrossóttar og gráblesóttar fundust heldur ekki í sumarrannsókninni. Ekki fundust heimildir 

um að slíkir gripir væru til. Það er þó ekki hægt að útiloka að slíkir gripir finnist í stofninum, 

þar sem úrtak þessarar rannsóknar náði aðeins yfir fjórðung landsins eða 1892 kýr. Það má 

hins vegar draga þá ályktun að slíkir gripir séu óalgengir í stofninum. 

4.3 Litaskráning í skýrsluhaldi 

4.3.1 Alhvítar kýr 

Þegar litur er ekki skráður á kýr í skýrsluhaldinu skráist hann sjálfkrafa alhvítur (Gunnfríður 

Elín Hreiðarsdóttir, samtal 20. apríl 2012). Þar sem engar kýr voru hvítar samkvæmt 

sumarskráningunni er skráning á alhvítum lit í skýrsluhaldinu í langflestum tilfellum vegna 

þess að litur hefur ekki verið skráður en ekki vegna þess að kýrin sé talin hvít. Raunar er það 

svo í flestum tilfellum að kýr sem virðast vera hvítar eru með einhver lituð hár (Páll 

Zóphóníasson, 1948; Berge 1965). Helst er þau að finna í kringum granir og augu eða inn í 

eyrum og þá er gripurinn grönóttur (Sigríður Bjarnadóttir, 1995). Niðurstöður úr litamynstra-

skráningum benda til þess að einhver hluti þeirra kúa sem skráðar voru alhvítar einlitar í 

skýrsluhaldi séu grönóttar í raun. Albinismi er þó undantekning á því að gripur geti ekki verið 

algjörlega hvítur. Hjá þeim koma engin lituð hár fyrir og gripir eru með hvítan lit í augum 

(Schmutz o.fl., 2004). Einnig er til afbrigði albinisma þar sem örlitlar litarefnisagnir eru í 

hárum og lithimnum augna þó gripurinn sé hvítur að öðru leyti (Searle, 1968). Albinismi 

hefur ekki fundist í íslenskum kúm og ekki nein afbrigði hans en þó er ekki hægt að útiloka að 

hann sé undirliggjandi í stofninum þar sem erfðir hans eru víkjandi (Schmutz o.fl., 2004).   

4.3.2 Grunnlitir 

Enginn litur er skráður fullkomlega rétt í skýrsluhaldinu en mismikill munur er á rangfærðum 

skráningum eftir grunnlitum. 16% skráninga á grunnlitum í skýrsluhaldinu falla undir alhvíta 

flokkinn en engin kýr er skráð alhvít í sumarskráningum. Þetta verður til þess að fleiri kýr eru 

skráðar í aðra grunnlitaflokka í sumarskráningu en skýrsluhaldi og skekkir því niðurstöður. Ef 

hins vegar skráningar í skýrsluhaldinu á alhvítum kúm væru teknar út eru fleiri kýr skráðar 
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svartar, rauðar og kolóttar í skýrsluhaldinu en var í raun í sumarskráningum. Bröndóttar kýr 

eru skráðar nokkuð fleiri í sumarskráningu en í skýrsluhaldinu sem er sambærileg niðurstaða 

og fékkst í rannsókn Sigríðar Bjarnadóttur og Stefáns Aðalssteinssonar (2002). Þar var 

ástæðan talin sú að erfiðleikar kæmu upp við að greina bröndur í ljósbröndóttum og brand-

skjöldóttum, mikið hvítum gripum. Þessar tilgátur gætu vel staðist hér að hluta þar sem aðeins 

tæp 28% rauðbröndóttra kúa og tæp 39% bröndóttra kúa eru skráðar rétt í skýrsluhaldinu. Þar 

af er töluvert af kúm sem eru skráðar rauðar og vill það einmitt til að ljósbröndóttu kýrnar eru 

yfirleitt skráðar rauðar þar sem þær virðast vera það við fyrstu sýn (Sigríður Bjarnadóttir, 

1995). Flestar rauðbröndóttu kúnna sem skráðar eru rangt í skýrsluhaldinu eru hins vegar 

skráðar bröndóttar og flestar bröndóttu kúnna rauðbröndóttar. Skýrist það af því að oft getur 

verið erfitt að greina á milli blæbrigða sama grunnlitar þá sérstaklega ef litur er aðeins skráður 

á grip við fæðingu.  

Dekkstu blæbrigði kolótta litarins geta við fyrstu sýn sýnst vera svört ef ekki er litið 

eftir ljósum granahring og einkennandi rauðum hárum kolótta litarins í hvirfli, eftir hrygg og í 

eyrum (Sigríður Bjarnadóttir, 1995). Þær rangfærslur sem eru á milli kolótta litarins og þess 

dökkkolótta skýrast að mestu leyti af því að oft getur verið erfitt að greina á milli blæbrigða 

sama litar. Oft er ekki nægilega skýrt hvar skilin eru á milli blæbrigðanna og í sumum til-

fellum getur verið erfitt að greina þá gripi sem eru á mörkum beggja flokka. Í rannsókn 

Sigríðar Bjarnadóttur og Stefáns Aðalssteinssonar (2002) segir að líklegt hafi verið að ljós-

kolóttar kýr hafi í einhverjum tilfellum verið skráðar sótrauðar hjá bændum og því flokkast 

undir rauðar kýr. Þetta þykir mjög líkleg skýring á þeim 3,5% kolóttra kúa sem skráðar eru 

rauðar. Oft er mjög erfitt að sjá blæbrigðamun á mjög ljóskolóttum kúm eða þeim sem oft eru 

kallaðar rauðkolóttar og þeim sótrauðu. 

Ekki er hægt að skrá grákolótt í skýrsluhaldi (Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir, samtal 

20. apríl 2012) og því líklegt að þær kýr hafi í einhverjum tilfellum verið skráðar dökk-

kolóttar. Hjá sægráu kúnum eru rúmlega 46% kúnna skráðar rétt en um 11,5% eru skráðar 

rauðbröndóttar og tæplega 8% bröndóttar. Sama ástæða er hér á ferð og með gráa litinn. 

Sægrábröndóttar kýr eru algengasta blæbrigðið innan sægráa grunnlitarins en hann er ekki 

hægt að skrá í skýrsluhaldi (Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir, samtal 20. apríl 2012) og því er 

líklegt að slíkar kýr hafi í einhverjum tilfella verið skráðar rauðbröndóttar og bröndóttar. Enda 

kemst bröndóttur og sægrár litur einna næst réttri skráningu á blæbrigðinu í Huppu-

litaskalanum. 
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4.3.3 Litamynstur 

Fjórðungur allra grönóttra kúa eru í flokknum einlitt/óskráð sem gefur til kynna að algengt er 

að grönóttar kýr séu skráðar alhvítar einlitar í stað þess að vera skráðar grönóttar. Þetta er 

svipað og var uppi á teningnum þegar Páll Zóphóníasson (1948) skráði liti um miðja 20. öld. 

Skilningur manna á grönótta litamynstrinu hefur þó farið vaxandi þar sem nánast allar kýr 

voru skráðar hvítar árið 1948 en um 70% skráninga á mynstrinu eru réttar í dag. 

Sokkóttar/leistóttar, huppóttar og síðóttar kýr skera sig nokkuð úr hvað varðar réttar 

skráningar þar sem frekar fáar kýr eru skráðar rétt. Aðeins um 38% sokkóttra/leistóttra kúa 

eru rétt skráðar í skýrsluhaldi. Meiri hluti þeirra eru skráðar annað hvort einlitar eða huppóttar 

en einnig kemur fyrir að þær séu skráðar síðóttar og skjöldóttar. Oft eru sokkóttar/leistóttar 

kýr bæði með sokka/leista og hvítt í hupp og þá skarast þessar skráningar og í einhverjum 

tilfellum gæti verið að slíkar kýr væru skráðar skjöldóttar (Sigríður Bjarnadóttir, 1995). 

Skráningar á huppóttu og sokkóttu/leistóttu eru oft bundnar við lítil hvít svæði á líkamanum 

sem hugsanlegt er að ekki sé tekið eftir við skráningu lita (Sigríður Bjarnadóttir, 1995) og 

skýrir hvers vegna svo hátt hlutfall þessara litamynstra er skráð einlitt. Að síðustu getur oft 

verið erfitt að greina hvort kýr séu síðóttar eða skjöldóttar ef hvíti liturinn í síðunni er orðinn 

mjög mikill og í sumum tilfellum skarast þessi litamynstur. Flestar huppóttar kýr eru kvið-

huppóttar samkvæmt niðurstöðum sumarskráninga þó er það svo að þær kýr sem eru 

kviðhuppóttar geta verið með mjög lítið hvítt í huppnum eða þess vegna mjög mikið hvítt. Út 

frá þessum niðurstöðum er því hægt að sjá að mestur hluti huppóttra kúa er með hvítt undir 

kvið en ekki er hægt að sjá hvert umfang hvíta litarins er  í  huppnum hjá þeim kviðhuppóttu. 

Þó er algengt að kviðhuppóttar kýr séu aðeins með mjög lítið hvítt í hupp og myndu því 

flokkast sem smáhuppóttar ef ekki væri tekið tillit til hvíts litar á kvið. Það þykir því líklegt ef 

umfang hvíta litarins í huppnum hjá þeim kviðhuppóttu hefði verið tekið með í 

sumarrannsókninni að smáhuppóttar kýr væru í hærra hlutfalli en niðurstöður sýna. 

4.4 Óskilgreindir litir 

Mikilvægt er að allir íslenskir litir og litablæbrigði hafi íslensk heiti. Því var þeim blæbrigðum 

sem áður voru óskilgreind gefin sem best lýsandi heiti. Ljóssótrauður er blæbrigði undir rauða 

grunnlitnum sem sjá má á 18. mynd. Ljóssótrauð er sú kýr sem hefur svipaðan eða eins lit og 

erlend Jersey kýr. Liturinn var nefndur ljóssótrauður þar sem hann svipar mjög til sótrauða 

litarins sem þekktur er nú þegar hjá íslenska kúakyninu. Eini munurinn á þessum tveimur 

litum er sá að bolur sótrauðrar kýr er dökkrauður (Sigríður Bjarnadóttir & Stefán 

Aðalsteinsson, 2002) en ljóssótrauðrar ljósrauður. Litur Jersey kúnna er talin vera komin út af 
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E
+
 erfðavísi á E sæti, á meðan venjulega rauðar kýr eru arfhreinar um víkjandi erfðavísinn E

e 

(Searle, 1968). Gaman væri því að athuga hvort íslenskar kýr sem bera ljóssótrauðan lit hafa 

sömu arfgerð í E sæti og Jersey kýr eða hvort að liturinn komi út frá öðrum erfðavísum sem 

hafa truflandi áhrif á erfðavísa rauða litarins. 

Koparrauður er blæbrigði undir rauða grunnlitnum sem sést á 20. mynd. Vegna þessa 

fallega rauða glansblæ sem geislar af kúnni var kosið að kalla litinn koparrauðann. Þessi litur 

ræðst af víkjandi erfðum E sætis, eins og önnur rauð blæbrigði, en líklegt er að dökki blærinn 

á grunnlitnum og glansinn eða gljáinn ráðist af fleiri þáttum sem hafa áhrif á E sætið (Olson, 

1999). 

Sótrauðbröndóttur er blæbrigði undir bröndótta grunnlitnum sem sjá má á 26. mynd. 

Þessi litur er sambland af sótrauðum og ljósbröndóttum lit. Nafngiftina hlaut hann vegna 

tengingar sinnar við blæbrigðin tvö. 

Mósvartur er blæbrigði undir svarta grunnlitnum. Nokkrar kýr sáust í sumarrannsókn 

sem litu út líkt og svartir gripir en höfðu þó brúna slikju yfir sig. Hins vegar var greinilegt að 

kýrnar voru ekki kolóttar, þar sem júgur og granahringur voru alsvört, líkt og sést á 31. mynd. 

Mósvartur litur líkist mjög þeim lit sem til er í erlendum kynjum og kallast ,,patterned 

blackish“ en sá litur verður til vegna stökkbreytingar í A sæti sem kölluð er A
pb

 (Majeskie, 

1970). Hugsanlegt er að mósvartur sé tilkominn vegna þessa sömu áhrifa en það eru þó 

einungis getgátur. Páll Zóphóníasson (1920) greindi frá því árið 1920 að 18 kýr á suðurlandi 

væru skráðar mósvartar og sagði þann lit sérstakan blæ af svarta litnum en lýsti því ekki 

frekar. Hægt er að ímynda sér að sá litur eigi við um gripi líkt og þá sem lýst er í 7 og 10. 

töflu og því var ákveðið að kalla litinn mósvartan. 

Grábröndóttur er blæbrigði undir gráa grunnlitnum sem sjá má á 40. mynd. Slíkan lit 

vitnar Páll Zóphóníasson (1920) í Búnaðarriti í byrjun 20. aldar.  

4.4.1 Einsdæmi og erfðafræðilegt undur 

Við gerð verkefnisins lét Guðmundur Steindórsson nautgriparæktarráðunautur hjá Búnaðar-

sambandi Eyjafjarðar höfund fá mynd af mjög sérstakri kú. Kýr þessi var rauð, kviðótt, 

leistótt með kolótta gjörð um sig miðja, sjá 115. mynd. Þykir þetta mjög athyglisvert og sýnir 

fram á hversu margbreytilegir litir íslensku kýrinnar geta verið. Liturinn fékk þó ekki sér nafn 

þar sem hann er talin einsdæmi. Samkvæmt erfðafræðinni ætti rauður og kolóttur litur ekki að 

geta komið fyrir á sama gripnum. Rauður litur kemur aðeins fram ef gripur er arfhreinn fyrir 

víkjandi erfðavísi á E sæti en erfðavísirinn E
+
 á E sæti er nauðsynlegur svo að kolóttur litur 

komi fram á grip (Sigríður Bjarnadóttir, 1993). Kýrin er því í raun erfðafræðilegt undur sem 
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skemmtilegt væri að skoða nánar. Einnig er mögulegt að kýrin hafi á fyrstu stigum meðgöngu 

verið tvíkelfingur en fóstrin svo runnið saman í eitt snemma á meðgöngunni. Annað fóstrið 

hafi þá verið kolótt en hitt rautt og því hafi þessi kolótta gjörð komið um hana miðja. Ef svo 

er mætti einnig segja að kýrin væri líffræðilegt undur. 

115. mynd. Kýrin Síða 297 frá Reykjavöllum í Reykjahverfi. Einsdæmi og erfðafræðilegt undur. 

4.5 Nýr litaskráningaskali 

Litir nautgripa hafa í gegnum tíðina ekki verið skráðir jafn ítarlega og til dæmis hrossalitir 

(Bændasamtök Íslands, 2012). Til eru litir og litamynstur sem ekki er hægt að skrá í 

skýrsluhaldi sem þó eru mjög algeng. Sem dæmi hefur ekki verið hægt að skrá 

sægrábröndóttan og grákolóttan lit (Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir, samtal 20. apríl 2012) en 

þeir litir eru algengastir innan sægráa og gráa grunnlitarins. Eins er ekki hægt að skrá nema 

eitt litamynstur á sömu kúna en oft kemur fyrir að kýr er t.d. bæði með ákveðið litamynstur á 

búk og haus og þá þarf að velja á milli hvort litamynstrið á að vera skráð. 

Mismikill áhugi er á kúalitum og skráningu þeirra hjá bændum íslenskra sveita. Þeir 

sem virkilegan áhuga hafa á því að skrá liti hafa kallað eftir því að hægt væri að skrá litina 

ítarlegar í skráningarkerfinu Huppu. Nýi litaskráningarskalinn er hugsaður til að mæta þörfum 

þeirra sem virkilegan áhuga hafa fyrir litaskráningu en þó var reynt að passa upp á að hann 
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væri ekki of flókinn svo hann fældi ekki frá þá sem minni áhuga hafa á slíkri skráningu. Nú 

þegar eru um 16% íslenskra kúa sem ekki eru skráðar með lit í skýrsluhaldskerfinu. Það 

bendir til þess að viðkomandi bændur skrái ekki liti á nýfæddum kálfum og láti litaskráningu í 

hendur ráðunauta þegar hann byggingadæmir kvígurnar. Ein ástæða þess að bændur skrá ekki 

liti gæti verið sú að suma liti er hreinlega ekki hægt að skrá, eins og komið var inn á hér að 

framan, og því viti menn ekki undir hvaða lit þeir eigi að skrá viðkomandi grip. Önnur ástæða 

gæti verið að erfitt er að sjá mun á lit nýfædds kálfs ef hann er kolóttur, bröndóttur eða rauður. 

4.5.1 Tilgangur og framsetning nýja litaskráningarskalans 

Með nýja litaskráningaskalanum er hægt að skrá alla grunnlitina sex og 29 blæbrigði. Einnig 

er hægt að skrá grip alhvítan, þó svo að ekki sé vitað til þess að alhvítar kýr eða albinismi hafi 

fundist í íslenska stofninum (Sigríður Bjarnadóttir, 1993; Sigríður Bjarnadóttir & Stefán 

Aðalsteinsson, 2002). Hægt var að skrá alhvítan í Huppulitaskalanum og því var ákveðið að 

taka hann ekki út auk þess sem ekki er hægt að útiloka að hann sé undirliggjandi í stofninum. 

Nýi litaskráningarskalinn opnar fyrir þann möguleika að sami gripur geti verið með 

fleiri en eitt skráð litamynstur. Mikill fjöldi íslenskra kúa eru með fleiri en eitt litamynstur t.d. 

bæði huppóttar og hjálmóttar. Í nýja litaskráningarskalanum er hægt að skrá litamynstur, 

umfang þess og höfuðmynstur. Einnig er hægt að haka við ef gripur er með hvítan blett, 

sokka/leista, hvítt í hala og frostrósir. Sokkótt og leistótt er það litamynstur sem oftast kemur 

með öðru litamynstri. Því er það haft bæði undir litamynstrum og einnig gefinn möguleiki á 

að haka við það. Með þessu fyrirkomulagi er hægt að skrá gripinn t.d. huppóttan, stjörnóttan 

og haka við að hann sé leistóttur sem myndi annars ekki sjást í skráningu. 

Þar sem ljósmyndabanki er nú til staðar fyrir íslenska kúastofninn væri hægt að nýta 

sér hann til að gera litaskráningar skemmtilegri og auðveldari fyrir bændur. Hugmyndin er sú 

að þegar bóndi fer inn í skýrsluhaldskerfið til að skrá lit á grip sínum komi upp sex dálkar, 

tveir fyrir grunnlit, tveir fyrir litamynstur, einn fyrir höfuðmynstur og að síðustu dálkur þar 

sem hægt er að haka við ákveðin einkenni, ef til staðar eru. Í hverjum dálki eru nöfn á litum 

og litamynstrum. Þegar tölvumúsin væri dregin yfir heiti nafnsins myndi birtast mynd af 

viðkomandi lit/litamynstri og lýsing á litnum/litamynstrinu í texta fyrir neðan, eins og sést í 

14. töflu. Svona væri svo hægt að gera fyrir alla möguleika. 
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14. tafla. Tillaga að framsetningu nýja litaskráningarskalans í skýrsluhaldinu. 

1. Grunnlitur 2. Blæbrigði 3. Litamynstur 4. Umfang  5. Höfuðmynstur Einkenni 

0 Óskráð                     
1 Alhvítur 

  
 

 

  
 

              
2 Rauður 1 Bleikur                 
3 Bröndóttur 2. Ljósrauður                 
4 Kolóttur 3 Ljóssótrauður                 
5 Svartur 4. Hrein rauður 

 
              

6 Sægrár 5. Koparrauður                 
7 Grár 6. Sótrauður                 

      
Hreinn rauður litur, vottar fyrir daufari lit á innanverðum 

lærum. 
 

4.5.2 Helstu breytingar frá Huppulitaskala 

Í stað þess að hafa 0 = alhvítt eins og áður var í Huppulitaskala var ákveðið að hafa 0 = óskráð 

til að fanga betur þann hluta gripa sem ekki eru skráðir í skýrsluhaldinu. Röð grunnlitanna í 

skalanum var látin byrja á ljósasta lit og tóna sem best við næsta lit á eftir, því dökkna litirnir 

að svarta grunnlitnum en verða svo aftur ljósari. Hvert einstakt blæbrigði er tengt ákveðnum 

grunnlit vegna samskonar erfða og því eru blæbrigði gráa grunnlitarins; grákolótt og 

blæbrigði sægráa grunnlitarins; sægrábröndótt og sægrákolótt, flokkuð með gráum og 

sægráum lit (Sigríður Bjarnadóttir, 1993) en ekki kolóttum og bröndóttum. 

4.5.3 Helstu breytingar frá sumarskráningarskala 

Á grunnlitum 

Grunnlitir og blæbrigði þeirra voru nánast notuð óbreytt frá sumarskráningarskala. Erfiðleikar 

komu upp við að greina á milli sterkari rauðs blæs og þess bleika og ljósrauða í 

sumarskráningu. Því var ákveðið að hafa sterkari rauðan blæ ekki með í nýja litaskráningar-

skalanum og skrá þá gripina annað hvort bleika eða ljósrauða. 

Kolbröndóttur, sem er blæbrigði undir bröndótta litnum í sumarskráningarskala var 

tekinn út í nýja litaskráningarskalanum. Hann þótti það líkur bröndótta blæbrigðinu að ekki 

þótti ástæða til þess að hafa hann með.  

Vert er að minnast á að nafninu rauðkolótt var bætt inn í nýja litaskráningarskalann en 

það er sami litur og kallast á sumum stöðum ljóskolótt. Algengt er að nafnið sé notað og því 

gæti það valdið óþarfa ruglingi ef það fylgdi ekki með. Ljóskolóttur og mjög ljóskolóttur úr 

sumarskráningarskalanum voru sameinaðir í ljóskolótt/rauðkolótt þar sem ekki þótti það 

mikill munur á þeim og þessi litli munur hefði getað valdið skráningarvandamálum. 
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Nafni alsvarta blæsins var breytt í Tinnusvart. Þótti alsvarta nafnið gefa rangar 

vísbendingar um litinn, þar sem hægt var að túlka að alsvartur gripur væri ekki með neinn 

hvítan lit á líkama sínum. Til að forðast allan misskilning varðandi hvítan lit á alsvörtum kúm 

var ákveðið að breyta nafninu. Hélusvarti liturinn þótti óþægilega líkur dökkgráa litnum og 

var því ákveðið að sameina þá undir nafni þess dökkgráa. Þar sem gráar og hvítar yrjur 

grákolóttra gripa ráðast af sömu erfðavísum og valda gráum lit (Sigríður Bjarnadóttir, 1993) 

þykir líklegt að gráar og hvítar yrjur á svörtum grunni geri það líka. Það skýrir  því stað-

setningu litarins undir gráum grunnlit. 

Blæbrigðið grár var ekki til staðar í sumarskráningarskalanum og enginn lýsing 

passaði algjörlega fyrir þennan lit. Því var honum bætt inn í nýja litaskráningarskalann,  mitt á 

milli ljósgráa blæbrigðisins og þess steingráa. 

Á litamynstrum 

Fleiri breytingar voru gerðar á litamynstrunum og umfangi þeirra en grunnlitum í nýja 

litaskráningarskalanum. Umfangi skjöldótta litamynstursins var breytt talsvert frá sumar-

skráningarskalanum til einföldunar við skráningu. Í nýja litaskráningarskalanum er gefin 

kostur á því að skrá skjöldóttan grip dílóttan, skjöldóttan mikið hvítan, skjöldóttan og 

beltóttan. Í sumarskráningarskalanum var hins vegar skráð eftir umfangi hvíta litarins hjá 

kúnni t.d. 20 – 40 % hvítt o.s.frv. Beltótt  var tekið út úr nýja litaskráningarskalanum en hægt 

var að skrá litamynstrið í sumarskráningarskalanum. Flestar kúnna sem skráðar voru beltóttar 

í sumarskráningu gátu flokkast undir annað hvort skjöldótt eða síðótt og áttu oft miklu frekar 

heima í öðrum þeirra en beltótta flokkinum. Því var talið litamynstrið væri óþarfi og ylli 

óþarfa skörun við skráningu á litamynstrunum. 

Ákveðið var að flokka síðótt litamynstur sér en ekki hafa það undir huppóttu 

litamynstri eins og í sumarskráningarskalanum. Í sumum tilfellum eru síðóttar kýr ekki 

huppóttar og þá fer skráning að vandast. Því var talið eðlilegra að hafa síðótt sem sér flokk þó 

svo að huppótt, síðótt og skjöldótt sé út frá sömu erfðavísum (Sigríður Bjarnadóttir, 1993). 

Eins var kviðótt litamynstur tekið út úr huppótta flokknum og skráð sem sér litamynstur. 

Kviðótt var ekki talið eiga heima í huppótta flokknum þar sem það lýsir einmitt grip sem 

hefur hvítan lit á kvið en ekki í hupp. Kviðhuppótt, sem skilgreint var sem það litamynstur 

þegar hvítt nær út í hupp, fram eftir kvið og undir brjóst, var tekið út úr nýja 

litaskráningarskalanum en það var skráð undir huppóttu litamynstri í sumarskráningar-

skalanum. Það var talið skekkja mat á umfangi hvíta litarins í huppnum, þar sem það lagði 

meiri áherslu á hvort að hvítur litur væri undir kvið í stað þess hversu langt hvíti liturinn náði 
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upp í huppinn. Ákveðið var að skilgreina stórhuppótt, huppótt og smáhuppótt frekar þannig að 

hvítur litur gæti í sumum tilfellum einnig verið undir kvið og fram á bringukoll.  

Í nýja litaskráningarskalanum er hægt að skrá hvítan lit á fótum á tvo vegu, sokkótt og 

leistótt. Í sumarskráningarskalanum var hægt að skrá umfang hvíta litarins á fótunum í átta 

flokka. Það þótti hins vegar alltof umfangsmikið til almennra nota og því var flokkunum 

fækkað í tvo. 

Í sumarskráningarskalanum voru hálfhryggjóttar kýr flokkaðar í tvo flokka, annars 

vegar þær sem voru hryggjóttar að framan og hins vegar þær sem voru hryggjóttar að aftan. 

Þessum tveimur flokkum var steypt saman í flokkinn hálfhryggjótt í nýja litaskráningar-

skalanum. Eins var það með hjálmótt og krossótt höfuðmynstur. Tveir flokkar voru af hvoru 

litamynstri í sumarskráningarskalanum en nóg þótti að hafa einn flokk af hvoru.  

Samkvæmt skilgreiningum eru laufóttar kýr með frekar stóran blett í enni sem líkist 

laufi eða hjarta en stjörnóttar kýr með lítinn hvítan hringlóttan blett í enni (Páll Zóphóníasson, 

1920). Þessar skilgreiningar eru þó mjög misjafnar eftir bændum, bæjum og landshlutum. 

Þessir tveir flokkar voru því sameinaðir í einn og leikur þá enginn vafi á að laufótt/stjörnótt 

litamynstur vísar til hvíts blettar í enni.  

Ef efri hluti höfuðs er hvítur en annað er litað er kýrin húfótt (Páll Zóphóníasson, 

1920; Sigríður Bjarnadóttir, 1995) því var ákveðið að setja þá gripi sem flokkaðir voru sér í 

sumarskráningarskala með hvítt ofan til á höfði og lit á milli eyrna í húfótta flokkinn. 

Gripir sem eru með bæði lauf í enni og á snoppu líkjast oft mjög þeim gripum sem eru 

með slitna blesu. Því var talið óhætt að taka út þann möguleika að skrá lauf í enni og snoppu í 

nýja litaskráningarskalanum og skrá þá gripi frekar með slitna blesu. 

Allir blettir sem hægt var að skrá sérstaklega í sumarskráningarskalanum voru teknir 

saman í fjóra flokka í nýja litaskráningarskalanum til einföldunar. 

4.6 Mögulegt framhald 

Nauðsynlegt er að fylgjast með litasveiflum íslensku kýrinnar áfram. Litir hennar eru einstakir 

á heimsvísu og því skylda íslensku þjóðarinnar að varðveita þá og gæta þess að enginn þeirra 

glatist. Sams konar verkefni ætti því algjörlega rétt á  sér aftur síðar. Gaman væri að athuga 

útbreiðslu mósvartra, sótrauðbröndóttra og grábröndóttra gripa.  

Lengi hefur höfund langað til að hægt væri að sjá líkindi þess að fá ákveðinn lit á kálfi 

ef tveimur ákveðnum einstaklingum væri æxlað saman. Hugmyndir voru uppi um að skoða 

möguleika á gerð pörunarforrits með tilliti til lita. Sá möguleiki var skoðaður og dregin sú 

ályktun að sá hluti yrði of umfangsmikill til að bæta við upprunalegt rannsóknarverkefni. Í 
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sumarrannsókninni var aflað litaupplýsinga um flest allar mæður þeirra kúa sem rannsakaðar 

voru, auk þess sem upplýsingar fengust um faðerni í gögnum frá Bændasamtökunum. Öll 

sæðinganaut eiga að vera með skráðan lit og því tiltölulega auðvelt að nálgast þær 

upplýsingar. Það væri því mjög áhugavert að nota gögn þessi til að búa til litapörunarforrit, 

líkt og er til staðar í hrossaræktarforritinu Worldfeng (Bændasamtök Íslands, 2012). Þá væri 

hægt að fá upp líkur þess að fá ákveðinn lit ef tveimur ákveðnum einstaklingum væri parað 

saman. Til eru lýsingar á erfðum íslenskra kúalita (Sigríður Bjarnadóttir, 1993; Sigríður 

Bjarnadóttir & Stefán Aðalsteinsson, 2002) og sú þekking myndi einnig nýtast til að búa til 

slíkt forrit.  
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5 Ályktanir 
Óhætt er að segja að mikill litafjölbreytileiki sé til staðar í íslenska kúastofninum. Samkvæmt 

nýja litaskráningarskalanum eru grunnlitir stofnsins greindir í sjö aðalflokka og 29 

undirflokka sem þó eru misáberandi í stofninum. Miklar sveiflur hafa verið á grunnlitum í 

gegnum tíðina. Þegar sumarrannsóknargögn voru borin saman við gögn Sigríðar Bjarnadóttur 

(1993) sást að rauðum og bröndóttum kúm hefur fjölgað mikið á síðustu 19 árum. Svörtum, 

kolóttum og gráum kúm hefur hins vegar fækkað talsvert í stofninum. Eini liturinn sem virtist 

vera nokkuð stöðugur var sá sægrái en hann er jafnframt minnst áberandi í stofninum. 

Áhyggjuefni er hve mikið svörtum og gráum kúm fækkar en gráum kúm fækkaði um helming 

á síðastliðnum 19 árum og svartar kýr sem eitt sinn voru tæp 50% stofnsins eru nú aðeins tæp 

9% hans. 

Tvílitar kýr eru mun algengari en þær einlitu. Af þeim tvílitu eru sokkóttar/leistóttar 

kýr algengastar en hjálmóttar og krímóttar kýr sjaldgæfastar.  

 Það virðist sem auðveldara sé að skrá litamynstur heldur en grunnliti því að meðaltali 

eru réttar skráningar miðað við skýrsluhald aðeins 42% ef litið er á grunnliti en 66,7% ef litið 

er á litamynstur. Þegar litið er á litamynstrin eru flestar rangfærslur tengdar sokkóttum/leist-

óttum kúm og í flestum tilfellum eru þessar kýr skráðar annað hvort huppóttar eða einlitar. Í 

skýrsluhaldinu er aðeins hægt að skrá eitt litamynstur þó að kýrin hafi tvö eða fleiri. Oft eru 

sokkóttar/leistóttar kýr bæði með sokka/leista og hvítan lit í hupp. Við slíkar aðstæður fer það 

einungis eftir smekk hvers og eins sem skráir í skýrsluhaldið hvort litamynstrið er skráð. 

Sokkótt/leistótt er einnig oft tengt við mjög lítil svæði á líkamanum og því getur verið auðvelt 

að líta fram hjá þeim og skrá kýrnar einlitar (Sigríður Bjarnadóttir, 1995). Einnig er nokkuð 

stórt hlutfall grönóttra kúa sem skráðar eru alhvítar, einlitar og tengist það í flestum tilfellum 

þeim misskilningi sem margir hafa haldið fram að grönóttar kýr séu hvítar. Flestar rangfærslur 

á grunnlitum tengdust hins vegar rauðbröndóttum, kolóttum og ljósrauðum lit. Þá voru 

rauðbröndóttu kýrnar í flestum tilfellum skráðar bröndóttar, kolóttu kýrnar dökkkolóttar og 

ljósrauðu kýrnar rauðar. Þessi ruglingur er talin vera vegna þess að oft er erfitt að greina á 

milli blæbrigða grunnlita, sérstaklega ef ekki er mjög skýrt hvernig þau eru. Einnig kom fyrir 

að dökkkolóttar kýr væru skráðar svartar og það skýrist líklega af því að ef einkenni dökk-

kolóttra gripa eru ekki skoðuð, þ.e. ljós granahringur og rauð hár í hvirfli og eftir hryggjar-

línu, sýnist dökkkolóttur gripur vera svartur í fyrstu (Sigríður Bjarnadóttir, 1995). 

 Þróaður var fimm stafa litaskráningarskali fyrir mjólkurkýr sem nær að fanga mestan 

hluta lita íslenska kúastofnsins. Skráningarskalinn þurfti að vera einfaldur og ítarlegur svo 

auðvelt væri að vinna með hann í skýrsluhaldinu og til að hann næði að fanga 
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litafjölbreytileika stofnsins. Því ætlunarverki var náð með því að láta skalann hafa að geyma 

skráningu á grunnlit, blæbrigði grunnlitar, litamynstri, umfangi litamynsturs og höfuðmynstri. 

Auk þess sem mönnum býðst að haka við hvort kýrin sé sokkótt, leistótt, með hvíta bletti eða 

litaða eða frostrósir. Skalinn var þróaður með það í huga að hægt væri að nota hann í 

skýrsluhaldi nautgriparæktarinnar við skráningu lita. Honum til stuðnings var búinn til 

ljósmyndabanki sem innihélt öll litaafbrigði skráningarskalans og ítarlegar lýsingar á hverjum 

og einum lit og mynstri. Vonin er sú að hægt verði að nota skalann, ljósmyndabankann og 

skýringarnar til að koma á móts við væntingar þeirra bænda sem bíða óþreyjufullir eftir að 

geta skráð liti gripa sinna með meiri nákvæmni en áður hefur verið. 
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Viðaukar 

Viðauki I 

Listi yfir þá 43 bæi sem farið var á sumarið 2011 til að afla upplýsinga og taka myndir. 

 

15. tafla. Listi yfir þá bæi sem farið var á sumarið 2011 til að afla upplýsinga um litafjölbreytileika. 

Skýrsluh.nr. Bær Sveitafélag Fjöldi kúa   

550123 Búrfell  Húnaþing  vestra 25 Skráning & myndir 

560135 Torfalækur  Húnavatnshreppur 28 Skráning & myndir 

570302 Birkihlíð  Staðarhreppi, Skagafjörður 78 Skráning & myndir 

570314 Sólheimar Sæmundarhlíð, Skagafjörður 33 Skráning & myndir 

570401 Marbæli Seyluhreppur, Skagafjörður 34 Skráning & myndir 

570452 Hátún  Seyluhreppur, Skagafjörður 62 Skráning & myndir 

570637 Stóru - Akrar  Akrahreppur, Skagafjörður 80 Skráning & myndir 

570712 Garður Hegranes, Skagafjörður 51 Skráning & myndir 

570713 Hamar Hegranes, Skagafjörður 63 Skráning & myndir 

570715 Keta Hegranes, Skagafjörður 38 Skráning & myndir 

570930 Efri – Ás Hjaltadalur, Skagafjörður 55 Skráning 

650219 Dæli Dalvíkurbyggð 3 Myndir 

650235 Steindyr Dalvíkurbyggð 2 Myndir 

650237 Bakki Dalvíkurbyggð 2 Myndir 

650621 Möðruvellir II   Hörgársveit 44 Skráning & myndir 

650719 Langahlíð  Hörgársveit 35 Skráning & myndir 

650720 Stóri – Dunhagi Hörgársveit 32 Skráning & myndir 

650722 Þríhyrningur Hörgársveit 46 Skráning & myndir 

650812 Steinsstaðir II  Hörgársveit 42 Skráning & myndir 

650813 Syðri – Bægisá Hörgársveit 33 Skráning & myndir 

650907 Dagverðareyri Hörgársveit 67 Skráning & myndir 

650920 Hlaðir  Hörgársveit 47 Skráning & myndir 

651005 Espihóll Eyjafjarðarsveit 53 Skráning & myndir 

651006 Finnastaðir Eyjafjarðarsveit 7 Myndir 

651009 Grund I Eyjafjarðarsveit 11 Myndir 

651011 Holtsel  Eyjafjarðarsveit 58 Skráning & myndir 

651013 Hrafnagil Eyjafjarðarsveit 7 Myndir 

651014 Hranastaðir  Eyjafjarðarsveit 73 Skráning & myndir 

651016 Hvammur Eyjafjarðarsveit 72 Skráning 

651029 Torfur Eyjafjarðarsveit 51 Skráning & myndir 

651031 Víðigerði Eyjafjarðarsveit 39 Skráning & myndir 

651122 Hríshóll Eyjafjarðarsveit 47 Skráning & myndir 

651127 Hleiðargarður Eyjafjarðarsveit 58 Skráning & myndir 

651147 Vatnsendi  Eyjafjarðarsveit 39 Skráning & myndir 

651215 Garður Eyjafjarðarsveit 108 Skráning & myndir 

651236 Sigtún Eyjafjarðarsveit 37 Skráning & myndir 

651251 Ytri - Tjarnir  Eyjafjarðarsveit 49 Skráning & myndir 

660105 Hallland  Svalbarðsstrandarhreppur 74 Skráning & myndir 

660110 Svalbarð Svalbarðsstrandarhreppur 107 Skráning & myndir 



 

 90 

15. tafla. Framhald.  
  

Skýrsluh.nr. Bær Sveitafélag Fjöldi kúa  

660510 Hrifla Þingeyjarsveit 28 Skráning 

660934 Búvellir Þingeyjarsveit 40 Skráning & myndir 

660974 Hjarðarból Þingeyjarsveit 34 Skráning & myndir 

Viðauki II 

Hér má sjá sumarskráningarskalann, litaskráningarskala þann sem skráð var eftir í 

sumarrannsókninni 2011. Hann hefur að geyma grunnliti og blæbrigði þeirra, litamynstur og 

blæbrigði þess, auk lýsinga á viðkomandi litum og litamynstrum. 

16. tafla.  Sumarskráningarskalinn. Litalýsingarskali fyrir íslenska nautgripi með heitum og tölusettum 

lyklum fyrir grunnliti. 

Grunnlitur        Blæbrigði grunnlitar 

1 Svart 

Svört hár á líkama. Húð, 

horn, klaufir, granir og 

augnlok svört að lit.  

1 

 

2 

3 

Alsvart. Svört hár á líkama. Húð, horn, klaufir, granir og 

augnlok svört. Oft grásvört hár innan á lærum og í hupp. 

Hélusvart. Svört hár á líkama, hvítar yrjur þekja líkamann. 

Mósvart. Svört hár á líkama. Húð, horn, klaufir, granir og 

augnlok svört. Brún slikja er yfir gripnum, mest áberandi í 

hvirfli, eftir hrygg og á fótum. 

2 Rautt 

Rauð hár jafndreifð yfir allan 

líkama. Húðlitur augnkróka 

er litlaus. 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

       6 

Bleikt. Mikið deyfður rauður litur, rauður litur vart 

sjáanlegur. 

Ljósrautt. Rauður litur um allan líkamann, litur mikið 

deyfður á bringu, kvið og innan læra en annarsstaðar er 

ljósrauður litur. 

Ljóssótrauður (Jersey liturinn). Ljósrauður litur um allan 

bol en dekkri litur í kringum augu, granir og hala. 

Rautt. Hreinn rauður litur, vottar fyrir daufari lit á 

innanverðum lærum. 

Koparrautt. Sterkur rauður litur á allri kúnni sem gefur af 

sér glans eða gljáa. Litur mitt á milli rauðs litar og sótrauðs.  

Sótrautt. Dökkrauður bolur, mjög dökkar granir, svört hár 

oft á grönum og í kringum augu. 

3 Kolótt.  

Samspil milli svarts og rauðs 

litar. Granir, ytri brúnir eyrna 

og fætur eru dökk en 

granahringur ljós. Rauð eða 

brún hár eru innan í eyrum, í 

hvirfli, eftir hrygg og 

stundum niður á síður. 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

Mjög ljóskolótt. Dökkur/svartur litur á grönum, oft á 

jöðrum eyrna, stundum umhverfis augu og ofan við klaufir. 

Að öðru leyti er daufur ljóskolóttur litur á bol. 

Ljóskolótt. Kolótt, ljósara á síðum en annarstaðar á 

líkamanum. 
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16. tafla. Framhald.  

Grunnlitur              Blæbrigði grunnlitar 

3 Kolótt             3 

 

             4 

Kolótt. Dökkur litur á hálsi, herðum og kvið. Dökkur 

eða rauður litur nær niður á síður, frá rauðum ál á hrygg. 

Dökkkolótt. Nærri svartur bolur en rauður blær innan í 

eyrum, efst á höfði og eftir endilöngum hrygg. 

4 Bröndótt.  

Svartar eða dökkar 

þverrendur eru á rauðum eða 

kolóttum grunni. Ljós áll eftir 

hrygg og augnkrókar yfirleitt 

húðlitaðir. 

1 

 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

Ljósbröndótt. Rauðbröndótt með vel aðgreindum 

dökkum röndum á höfði og stundum á hálsi og mölum, 

sem varla eru sjáanlegar á bol. Grunnlitur rauður eða 

ljósrauður. 

Rauðbröndótt. Reglulegar bröndur á rauðleitum grunni. 

Bröndótt. Reglulegar bröndur á bol á ljósrauðum eða 

ljóskolóttum grunni. 

Dökkbröndótt. Reglulegar, þéttar bröndur með glöggum 

grunnlit. 

Kolbröndótt. Bröndur liggja stundum þétt saman á 

dökkum grunnfleti. Rauðleit hár inni í eyrum og rautt 

eftir hryggjarlínu. 

Sótrauðbröndótt.  Sambland af sótrauðum og ljós-

bröndóttum lit. Dökkrauður bolur, mjög dökkar granir, 

oft svört hár á grönum og um augu. Bröndur sjást á haus, 

einkum í kringum augu og stundum á mölum. 

5 Sægrátt.  

Blýgrár litur á líkama. Litur 

oft nokkuð daufari innan á 

lærum og á kvið. 

1 

2 

3 

4 

Ljóssægrátt. Ljóssægrátt eða silfurgrár litur um allan 

bol. 

Sægrátt. Jafn sægrár litur um allan bol. 

Sægrábröndótt. Glöggar sægráar bröndur á rauðum 

grunni. 

Sægrákolótt. Sægrátt á kolóttum grunni. 

6 Grátt/hélótt/hélugrátt/yrjótt 

Feldlitur er blandaður 

grunnlit og hvítum eða gráum 

hárum. 

1 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

Ljósgrátt. Grunnlitur er svartur, kolóttur, rauður eða 

sægrár. Oft eru stórar hvítar skellur á efri hluta bols og 

grá svæði á neðri hlutanum. 

Dökkgrátt. Jafn litur, hvít svæði sjaldgæf. 

Grákolótt. Grátt á kolóttum grunni. 

Rauðgrátt. Grátt á rauðum grunni. 

Steingrátt. Grátt á svörtum grunni, þekkt í 

Stutthyrningum. 

Þrílitt. Aðrir litir en grátt koma stundum fyrir sem litlar 

skellur, oftast rauðar, á efri hluta bols. 

Grábröndótt. Grátt á bröndóttum grunni. 
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17. tafla.  Sumarskráningarskalinn. Litalýsingaskali fyrir íslenska nautgripi með heitum og tölusettum 

lyklum fyrir litamynstur. 

Eink Aðalgerð Einkenni Lýsing á hvítum flekkjum og mynstrum 

0 Einlitt 0 Ekkert hvítt á grip. 

1 Skjöldótt/Dílótt 1 Dílótt 

2 Dílótt 

3 Skjöldótt 

4 Skjöldótt 

5 Skjöldótt 

> 80% hvítt 

60-80% hvítt 

40-60% hvítt 

20-40% hvítt 

<20% hvítt 

2 Huppótt/síðótt 

 

1 Síðótt 

2 Stórhuppótt 

 

3 Kviðhuppótt 

4 Huppótt 

5 Smáhuppótt 

6 Kviðótt 

 

7  

8  

Hvítar síður á lituðum bol. 

Hvítt nær upp undir mjaðmarhorn og upp á miðja 

síðu eða ofar. Stundum einnig fram eftir kvið. 

Hvítt nær út á hupp, fram eftir kvið og undir brjóst. 

Hvítt nær frá júgri út á hupp. 

Lítill blettur í hupp. Hvítt nær lítið út á hupp. 

Hvítt við júgur en ekki í hupp, nær frá júgri og fram 

eftir kvið. 

Hvítur blettur á/við júgur báðu megin. 

Hvítur blettur á/við júgur öðru megin. 

3 Hryggjótt 

 

1 Arfhrein hryggjótt 

 

2 Hryggjóttt 

3 Hálfhryggjótt 

4 Hálfhryggjótt 

5 

6 

Hvít rönd liggur frá grönum eftir hrygg og niður í 

halaskúf. 

Hvít rönd liggur eftir endilöngum hrygg. 

Hvít rönd liggur eftir framhrygg. 

Hvít rönd liggur eftir afturhrygg. 

Hvítur blettur á mölum. 

Hvítur blettur einhversstaðar á hrygg. 

4 Hvítt á fótum. 

Umfang litar – 

á hvaða fótum 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 Sokkótt 

5 Leistótt 

6 Leistótt 

7 Leistótt 

8 

Hvítur litur nær hærra upp á 

afturfótum en framfótum. 

Hvítur litur nær hærra upp á 

framfótum en afturfótum.  

Hvítt framan á fótum og 

uppeftir þeim. 

Hvítt nær upp fyrir hækil. 

Hvítt nær upp fyrir kjúkur. 

Hvítt nær upp að kjúkum. 

Hvítt nær upp fyrir klaufir. 

Hvítur/ir blettir einhvers-

staðar á fótum. 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Á öllum fótum. 

Á öllum fótum 

nema einum. 

Á báðum 

framfótum. 

Á báðum 

afturfótum. 

Á öðrum 

framfæti. 

Á öðrum 

afturfæti .  
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17. tafla . Framhald 

Eink Aðalgerð Einkenni Lýsing á hvítum flekkjum og mynstrum 

5 Grönótt.  

Litur á grönum og 

eyrum. 

1 

2 

3 

Engir dökkir blettir á bol, fáeinir blettir á höfði. 

Stöku blettir á bol, hálsi, fótum og bógum. 

Áberandi blettir á bol. 

6 Höfuðlitir 

Litamynstur sem koma 

fyrir á höfði gripa. 

1 Hjálmótt 

 

2 Hjálmótt 

 

3 Baugótt 

4 Krossótt 

5 Krossótt 

6 Dropótt 

 

7 Húfótt 

8  

Alhvítt andlit ásamt eyrum, frá hvirfli að neðri 

kjálka, engir baugar um augu. 

Alhvítt andlit, frá hvirfli að neðri kjálka, engir 

baugar um augu en eyru lituð. 

Hvítt andlit og baugar um augu. 

Hvítt andlit, baugar um augu, litur í báðum kinnum. 

Hvítt undir kjálka, upp á kinn og hvítt í enni. 

Hvítt höfuð með litaskellum frá hvirfli niður á 

granir. Tengist oft grönóttum erfðavísi. 

Hvítt ofantil á höfði, nær ekki grönum. 

Hvítt ofantil á höfði og milli eyrna, litaskellur í 

hvíta. Tengist oft hryggjóttum erfðavísi. 

7 Höfuðmynstur 1 Blesa 

2 Slitin blesa 

3 Lauf/tungl 

4 Stjarna 

5 Lauf á snoppu 

6  

7 Krímótt 

Glögg blesa frá hvirfli niður á granir. 

Slitin blesa framan á höfði, oft frekar mjó. 

Stór hvítur blettur í enni. 

Lítill hvítur blettur í enni. 

Lítill hvítur blettur á/við snoppu. 

Bæði hvítur blettur í enni og á snoppu. 

Hvítir kjammar eða kjálkar. 

8 Ýmsir blettir 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Yrjótt í andliti, margir litlir blettir í andliti.  

Hvítir blettir á/við/milli eyrna. 

Hvítur blettur á kjálka, kinn eða hálsi. 

Hvítur blettur á kvið eða bringukolli. 

Hvítur blettur á síðu eða bógum. 

Hvítt upp eftir rassi eða blettur á rassi. 

Hvítt e-s staðar á milli halarótar og halaskúfs. 

Hvítur halaendi.  

Litaður blettur á líkama (svartur, rauður, 

bröndóttur, kolóttur o.fl). 
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Viðauki III  

Í viðauka III má finna upplýsingar um þær kýr sem teknar voru myndir af fyrir verkefnið. 

Hægt er að sjá um hvaða mynd er verið að ræða, númer kýrinnar á myndinni, nafn hennar, 

faðerni og síðast en ekki síst hvaðan hún er. 

 

18. tafla. Nánari upplýsingar um þær kýr sem finna má á ljósmyndum. 

Mynd nr.  Kýr nr. Nafn Faðir Ræktandi 

16 398 Svala Sússi 05037 Syðri Bægisá í Hörgársveit 

17 517 Nafna Baugur 05026 Þríhyrningur í Hörgársveit 

18 1158 Fígúra Heimanaut Hrafnagil í Eyjafjarðarsveit 

19 472 Hjálma Heimanaut Hlaðir í Hörgársveit 

20 999 Nía Fontur 98027 Dagverðareyri í Hörgársveit 

21 636 Skvetta Kambur 06022 Sigtún í Eyjafjarðarsveit 

22 892 Kemba Meitill 98008 Holtsel í Eyjafjarðarsveit 

23 312 Svipa Stígur 97010 Torfur í Eyjafjarðarsveit 

24 195 Eik Þjálfi 04047 Torfalækur í Húnavatnshreppi 

25 733 Hanna Kappi 01031 Hranastaðir í Eyjafjarðarsveit 

26 534 Drottning Gosi 00032 Búvellir í Þingeyjarsveit 

27 488 Korga  Ísbúri 00022 Hjarðarból í Þingeyjarsveit 

28 431 Glanna Glanni 98026 Hjarðarból í Þingeyjarsveit 

29 400 Suða Laski 00010 Syðri Bægisá í Hörgársveit 

30 317 Yrsa Náttfari 00035 Torfur í Eyjafjarðarsveit 

31 1026 Dimma Príor 98042 Dagverðareyri í Hörgársveit 

32 275 Lús Heimanaut Breiðavað í Fljótsdalshéraði 

33 1443 Rausn Koli 06003 Hrafnagil í Eyjafjarðarsveit 

34 863 Irja Giljagaur 01032 Dagverðareyri í Eyjafjarðarsveit 

35 871 Mús Heimanaut Dagverðareyri í Eyjafjarðarsveit 

36 488 Músa Heimanaut Hlaðir í Hörgársveit 

37 1022 Þula Þollur 99008 Holtsel í Eyjafjarðarsveit 

38 413 Grána Heimanaut Steindyr í Svarfaðardal 

39 440 Vala Völusteinn 06020 Vatnsendi í Eyjafjarðarsveit 

40 358 Smá Pinkill 94013 Syðri Bægisá í Hörgársveit 

41 1093 Salka Heimanaut Grund I í Eyjafjarðarsveit 

42 563 Þrá Þrasi 98052 Torfalækur í Húnavatnshreppi 

43 422 Grána Snortri 01027 Marbæli í Skagafirði 

44 853 Freyja  Kistill 00017 Hvammur í Eyjafjarðarsveit 

45 659 Griffill Stíll 04041 Torfur í Eyjafjarðarsveit 

46 664 Skeið Freyr 09063 Torfur í Eyjafjarðarsveit 

47 662 Spenna Strengur 09080 Torfur í Eyjafjarðarsveit 

48 665 Sónata  Þræll 09068 Torfur í Eyjafjarðarsveit 

49 655 Meyja Rauður 04021 Torfur í Eyjafjarðarsveit 

50 1047 
 

Heimanaut Garður í Eyjafjarðarsveit 

51 11057 Grámi Stíll 04041 Árbær í Hornafirði 
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18. tafla. Framhald. 

Mynd nr.  Kýr nr. Nafn Faðir Ræktandi 

52 826 Hríma Merkúr 09009 Ytri Tjarnir í Eyjafjarðarsveit 

53 557 Depla Náttfari 00035 Dæli í Skíðadal 

54 361 Auðlind Heimanaut Vatnsendi í Eyjafjarðarsveit 

55 327 Rjúpa Stígur 97010 Vatnsendi í Eyjafjarðarsveit 

56 407 Kría Spuni 99014 Vatnsendi í Eyjafjarðarsveit 

57 501 Hvít Heimanaut Hátún I í Skagafirði 

58 489 Birna Hvítingur 96032 Hlaðir í Hörgársveit 

59 390 Fröken Heimanaut Garður í Skagafirði 

60 406 Jóhanna Þrasi 98052 Garður í Skagafirði 

61 707 Síða Bauti 05002 Finnastaðir í Eyjafjarðarsveit 

62 675 Rófa Salómon 04009 Finnastaðir í Eyjafjarðarsveit 

63 407 Fíkja Bauti 05002 Torfur í Eyjafjarðarsveit 

64 428 Rúsína Baugur 05026 Torfur í Eyjafjarðarsveit 

65 247 D.D. Sússi 05037 Villingadalur í Eyjafjarðarsveit 

66 1067 Lumma Laski 00010 Holtsel í Eyjafjarðarsveit 

67 338 B. Blesa Lás 00045 Langahlíð í Hörgársveit 

68 389 Fóa Laski 00010 Syðri Bægisá í Hörgársveit 

69 306 Gróska Heimanaut Torfur í Eyjafjarðarsveit 

70 1535 
 

Heimanaut Grund I í Eyjafjarðarsveit 

71 288 Kápa Klaki 94005 Hjarðarból í Þingeyjarsveit 

72 1324 Lúða Heimanaut Grund I í Eyjafjarðarsveit 

73 499 Hvít Klútur  01019 Halllandi í Svalbarðsstrandarhreppi 

74 1024 Birta Umbi 98036 Holtsel í Eyjafjarðarsveit 

75 322 Furða Heimanaut Bakki í Svarfaðardal 

76 1051 Prýði Vindill 05028 Holtsel í Eyjafjarðarsveit 

77 870 Skráma Úi 96016 Holtsel í Eyjafjarðarsveit 

78 207 Dama Hamar 94004 Skáldsstaðir í Eyjafjarðarsveit 

79 878 
 

Laufás 08003 Hallland í Svalbarðsstrandarhreppi 

80 1404 Gráskinna Heimanaut Grund I í Eyjafjarðarsveit 

81 576 Kringla Þollur 99008 Keta í Skagafirði 

82 322 Jurta Punktur 94032 Melur í Borgarbyggð 

83 265 Dís Búri 94019 Svalbarði í Svalbarðsstrandarhreppi 

84 671 Assa Snortri 01027 Hríshóll í Eyjafjarðarsveit 

85 1034 Gríma Hersir 97033 Holtsel í Eyjafjarðarsveit 

86 339 Álfadís Laski 00010 Sólheimar í Skagafirði 

87 612 Bauga Baugur 05026 Sigtún í Eyjafjarðarsveit 

88 1053 Grímsey Náttfari 00035 Holtsel í Eyjafjarðarsveit 

89 607 Læða Heimanaut Hranastaðir í Eyjafjarðarsveit 

90 478 Eyra Gangandi 99035 Þríhyrningur í Hörgársveit 

91 1050 Panda Heimanaut Dagverðareyri í Hörgársveit 

92 424 Þökk Júdas 00031 Torfur í Eyjafjarðarsveit 

93 472 Hjálma Heimanaut Hlaðir í Hörgársveit 
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18. tafla. Framhald. 

Mynd nr.  Kýr nr. Nafn Faðir Ræktandi 

94 1056 Lind Laski 00010 Holtsel í Eyjafjarðarsveit 

95 483 Píla  Stígur 97010 Hlaðir í Hörgársveit 

96 560 Búkolla Dreitill 06001 Hlaðir í Hörgársveit 

97 486 Ganga Hlaupari 04010 Búvellir í Þingeyjarsveit 

98 403 Klók Umbi 98036 Torfur í Eyjafjarðarsveit 

99 1285 Mýsla Heimanaut Svalbarð í Svalbarðsstrandarhreppi 

100 406 Gjörð Spuni 99014 Vatnsendi í Eyjafjarðarsveit 

101 300 Gribba Völsungur 94006 Hlaðir í Hörgársveit 

102 316 Komma Punktur 94032 Torfur í Eyjafjarðarsveit 

103 349 Sveskja Heimanaut Torfur í Eyjafjarðarsveit 

104 336 Rósalind Umbi 98036 Garður í Skagafirði 

105 328 Plóma Heimanaut Torfur í Eyjafjarðarsveit 

106 688 Glæða Þollur 99008 Hallland í Svalbarðsstrandarhreppi 

107 378 
 

Þollur 99008 Marbæli í Skagafirði 

108 755 Jónfrú Völusteinn 06020 Hranastaðir í Eyjafjarðarsveit 

109 1341 Pippí Heimanaut Svalbarð í Svalbarðsstrandarhreppi 

110 415 Vísa Darri 06031 Syðri Bægisá í Hörgársveit 

111 384 Perla Ingjaldur 04011 Torfur í Eyjafjarðarsveit 

112 315 Katka Heimanaut Torfur í Eyjafjarðarsveit 

113 1259 Sólning Pinkill 94013 Hrafnagil í Eyjafjarðarsveit 

114 511 Kitty Heimanaut Langahlíð í Hörgársveit 

115 297 Síða Heimanaut Reykjavellir í Reykjahverfi 

 


