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Yfirlýsing höfundar 
Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin af mér 

og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 

 

_____________________________ 

 

Antonía Hermannsdóttir 
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Ágrip 
Meginmarkmið þessa verkefnis var að bera saman þrif og afdrif lamba sem ganga undir 

fósturmæðrum og lamba sem ganga undir mæðrum. Unnið var með tvenns konar gagnasöfn. 

Annars vegar gögn úr bókhaldi Landbúnaðarháskóla Íslands frá Hesti frá árunum 2007-2012 

og hins vegar gögn frá 22 sauðfjárbúum úr skýrsluhaldi Bændasamtaka Íslands frá árunum 

2007-2011. Eftir hreinsun gagna frá Hesti stóðu eftir 4.306 lömb með a.m.k. eina 

þungamælingu og í gögnum frá BÍ stóðu eftir 60.792 lömb. 

  

Samanburðarhæfir lambahópar voru skilgreindir, þrír fósturhópar og einn viðmiðunarhópur er 

innihélt lömb er ólust upp hjá eigin móður. Gögnin frá Hesti voru notuð til að bera saman 

vöxt lambahópa frá fæðingu fram til júníloka, vöxt frá fæðingu til fyrsta vigtunardags í lok 

september, lífþunga og vanhöld bæði um vor og haust. Gögn frá skýrsluhaldi BÍ voru notuð til 

að bera saman lífþunga og vanhöld um haust. 

 

Niðurstöður um bæði vöxt og lífþunga úr skýrsluhaldi frá Hesti gáfu til kynna að munur sé á 

milli fósturlamba og lamba er alast upp hjá eigin móður. Liggur sá munur í gemlingslömbum 

og ærþrílembingum er alast upp hjá fósturmóður, en þau lömb eru léttust við fæðingu. Erfitt 

er að segja til um hvort aðferðir við undirvenjur hafi áhrif á niðurstöður, en allt bendir til þess 

að munurinn liggi í fæðingarþunganum. Niðurstöður um lífþunga úr skýrsluhaldi BÍ gefa til 

kynna að fósturlömb séu léttari um haust en lömb er alast upp hjá móður sinni. Lömbin höfðu 

þó hlotið misjafna meðferð og ekkert var vitað um búsaðstæður né búsaðferðir á hverjum bæ. 

Því ber að taka niðurstöður um lífþunga úr skýrsluhaldi BÍ með fyrirvara. 

 

Vanhöld lamba að vori voru marktækt meiri hjá fósturlömbum (8,36%) en lömbum er ólust 

upp hjá eigin móður (3,56%). Ekki var hægt að finna orsök aukinna vanhalda fósturlamba að 

vori, en líkur eru á að þær tengist fæðingarþunga, en koma samspil annarra þátta til greina 

eins og til dæmis samkeppni við systkinið og lakari tengsl fósturlambs við fósturmóður. 

Vanhöld lamba að hausti reyndust misjöfn milli gagnasafna. Ekki kom fram munur á 

vanhöldum úr skýrsluhaldi frá Hesti, hvort sem um var að ræða fósturlömb eða lömb er ólst 

upp hjá eigin móður. Marktækur munur kom fram í gögnum BÍ, en þar drápust fósturlömbin 

frekar. Heildarvanhöld að hausti voru meiri á Hesti en úr skýrsluhaldi BÍ. Mikill dauði lamba 

í skurðum að hausti skýrir ef til vill hluta af þessum miklu vanhöldum hjá Hesti.  

Lykilorð: sauðfé, fósturlömb, lömb er alast upp hjá eigin móður, vöxtur, lífþungi, vanhöld. 
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1. Inngangur 
Frjósemi vetrarfóðraða kinda skiptir miklu máli, þar sem enginn annar þáttur í 

sauðfjárbúskapnum hefur jafn mikil áhrif á framlegð (Sigurgeir Þorgeirsson & Stefán Sch. 

Thorsteinsson, 1991). Á undanförnum árum hafa sauðfjárbændur nýtt sér í vaxandi mæli 

möguleika til að telja fóstur ánna á meðgöngu og fá þannig upplýsingar um frjósemi ánna 

fyrir burð. Þetta leiðir meðal annars til þess að hægt er að skipuleggja fyrirfram hvaða ær geta 

tekið við aukalömbum og vera viðbúinn tvílembdum gemlingum sem gæti þurft að taka lömb 

undan. Af þessu leiðir að fleiri lömb eru vanin undir fósturmæður en áður tíðkaðist. Einnig 

hefur tíðkast að fóstra þau lömb er móðir þeirra hafnar eða ef móðir þeirra deyr. 

 

Kindur þekkja lömb sín á hljóði (jarmi) sem þau gefa frá sér og er það ríkur liður í að viðhalda 

tengslum á milli þeirra (Sébe, Nowak, Poindron & Aubin, 2007). Þær þekkja lömb sín einnig 

á lykt (Price o.fl., 1998) en Lindsay & Fletcher (1968) sýndu fram á að ærnar reiða sig mest á 

sjónina til að þekkja lömb sín ásamt því að nota hin skilningarvitin. Ærnar virðast þá horfa 

mest á höfuð lambsins (Houpt, 2011). 

 

Skilgreining á fóstrun eða „cross-fostering“ er sú, að nýfæddur einstaklingur er tekin frá 

líffræðilegum foreldrum og alinn upp hjá óskyldum aðilum (Mateo & Holmes, 2004). Til að 

fóstrun lambs undir fósturmóður gangi upp, þarf ærin að taka við lambinu og sinna því líkt og 

það væri hennar eigið. Margt þarf að ganga upp til að tryggja að tengsl myndist þeirra á milli. 

Slíkt ferli getur tekið langan tíma, allt upp í nokkrar vikur (Houpt, 2011). Móðureðli ánna 

tengist lífslíkum lamba og vexti þeirra með beinum hætti. Þegar lamb verður móðurlaust er 

nokkrir möguleikar fyrir hendi. Hægt er að lóga lambinu, fæða það á stoðmjólk, sem felur í 

sér aukna vinnu og kostnað, eða koma því fyrir hjá fósturmóður sem er viljug að taka við því. 

Frá sjónarhorni framleiðandans, þá verða undirvenjur fósturlamba ávallt fyrir valinu (Snowder 

& Knight, 1995). 

1.1. Tengsl móður og afkvæmis - almennt 

Félagsleg tengsl móður og afkvæmis eru oftast ástúðleg og tilfinningaleg sem geta varað 

tiltölulega lengi. Þessi tengsl lýsa sér oft í umhyggju, þar sem móðir t.d. snyrtir afkvæmið, 

veitir því næringu, vörn og hita. Þau lýsa sér einnig í ákveðinni nálægð þeirra á milli og með 

þessari nálægð gefst móður tækifæri að kenna afkvæmi sínu ákveðna þætti óafvitandi, svo 

sem upplýsingar um hvar sé hægt að finna fæðu, hvar rándýr séu helst og hvernig ber að 
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varast þau (Newberry & Swanson, 2008). Þegar slík tengsl hafa myndast má greina 

árásárhneigð hjá dýrum sem aldrei áður hafa sýnt slíka hegðun fyrr en þau eignuðust 

afkvæmi. Varir þessi ofbeldishegðun oft mjög stutt, aðeins í þann tíma sem dýrið þarf að ógna 

aðsteðjandi hættu (Houpt, 2011). 

 

Móðureðli hefur stóru hlutverki að gegna þegar kemur að lífslíkum afkvæma spendýra 

(Pickup & Dwyer, 2011). Atferli dýra er æft með leik, svo sem kynhegðun og árásargirni, en 

það á ekki við um móðureðli dýra. Móðureðli er yfirleitt meðfætt eðli sem felur þó í sér aðra 

ferla, og er sett m.a. af stað með hormónum, en þau skipta gríðarlegu máli þegar kemur að því 

að vekja upp móðureðlið og skipta því erfðir einstaklings máli. Reynsla einstaklingsins frá 

fyrri meðgöngu er einnig mikilvægur þáttur í að vekja upp móðureðlið. Allir þessir þættir geta 

verið mjög ólíkir á milli tegunda, það er að segja hversu ríkt móðureðlið er. Rannsóknir hafa 

þó sýnt fram á það, að kvenkyns dýr eru mun líklegri til að vanrækja sitt fyrsta afkvæmi 

(Houpt, 2011).  

2. Ær sem mæður 

2.1. Hormónaferli við burð 

Mörg hormón koma við sögu í gangferli áa, en helstu meðgönguhormónin eru prógesterón og 

estrógen. Önnur helstu hormónin eru kortísón, prostaglandín, relaxín og oxytósín 

(hríðarhormón). Einnig verður vart við stresshormónið hýdrókortisón. Fóstrið gefur í raun 

merki um að komið sé að burði. Nýrnahettur fóstursins gefa frá sér hýdrókortisón við lok 

meðgöngu sem veldur falli á prógesterón efnastyrk í móður. Prógesterón viðheldur 

meðgöngunni og því oft nefnt meðgönguhormónið. Eftir að prógesterón fallið hefur átt sér 

stað eykst estrógen magnið, og er þá oft talað um að prógesterón ríkjandi tímabili sé lokið og 

estrógen ríkjandi tímabil hefst. Virkjast þá prostaglandín framleiðsla, en prostaglandín gegnir 

lykilhlutverki í samdrætti á legvöðva. Relaxín og estrógen valda því að vöðvar í fæðingarvegi 

slakna (Rahman, 2006). Oxytósín eykst við fæðingu, við sog og þegar leggöng eru örvuð 

(Houpt, 2011). Það virðist ýta undir virkjun á hormónum sem örva tengslamyndun, 

mjólkurframleiðslu og atferli sem tengist móðureðlinu. Því er losun á hormóninu gríðarlega 

mikilvæg svo að tengsl myndist milli móður og afkvæmis (Newberry & Swanson, 2008).  

Oxytósín er því ekki forsenda fyrir fæðingu, en það veldur gríðarlegum samdráttum, hríðum, 

sem auðveldar fyrir fæðingunni og losun á fylgju (Rahman, 2006). Dwyer, Gilbert & 

Lawrence (2004) komust að þeirri niðustöðu að munur er á hormónastarfsemi milli 
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einstaklinga og fjárkynja. Þeir báru saman móðureðli áa með tilliti til magns hormóna fyrir 

burð, við burð og eftir burð hjá Svarthöfðafé og Suffolk fjárkyninu. Estradíól 

(estrógenhormón) var hærra í Svarthöfðaám en Suffolk ám við burð, en öfugt var með 

prógesterón, það var í meira magni hjá Suffolk ám. Niðurstöður gáfu því merki um að 

estradíól (og jafnvel hýdrókortisón) stjórni þeim einstaklingsmun sem er á móðureðli áa. 

2.2. Myndun tengsla 

Eðlilegt er að ær sleiki lamb sitt eftir burð og er það liður í myndun tengsla þeirra á milli, auk 

þess mun móðirin þekkja lamb sitt af lykt og bragði. Er það einnig liður í að virkja lambið til 

að standa á fætur og þurrka það svo kuldi og vindur hafi ekki eins mikil áhrif (Houpt, 2011). 

Þessi tengsl myndast strax að loknum burði og eru fyrstu klukkustundirnar mjög mikilvægur 

tími til að lamb komist á legg og eigi líkur á að lifa (Smith, Van-Troller & Boyes, 1966). 

Rannsóknir hafa sýnt að ef lamb er fjarlægt frá móður strax eftir burð áður en hún hefur náð 

að sleikja það, mun hún taka við hvaða lambi sem er. En þegar ærin hefur fengið að 

umgangast lamb sitt í 30 mínútur upp í 2 klukkustundir, mun hún ekki taka við öðru lambi. 

Ær sýnir móðureðli ef fjögurra tíma lamb er tekið frá henni og skilað aftur innan 24 

klukkustunda (Lévy o.fl., 1991). Eftir 7 daga hefur ærin myndað sterkari tengsl við lamb sitt, 

og er hægt að fjarlægja það í lengri tíma áður en hún hafnar því. Ærin mun hins vegar hafna 

lambinu ef það er fjarlægt í meira en 36 klukkustundir. Ef aðskilnaðartíminn er lengri en 72 

klukkustundir, þá hefur móðureðli hennar dvínað svo mikið að hætta er á því að hún hafni 

lambinu alfarið (Houpt, 2011).  

2.3. Móðureðli  

Það sem ýtir undir móðureðli hjá ám er estrógenmagn en prógesterón heldur aftur af því 

(Shipka & Ford, 1991). Oxytósín í heila eykst við burð og gegnir það stóru hlutverki í að auka 

móðureðlishvöt ánna (Kendrick, Keverne & Baldwin, 1987). Örvun á fæðingarvegi hefur 

gríðarlega mikið að segja um hvort ær sýni móðureðli, en frumbyrja ær þar sem lömb þeirra 

eru tekin með keisaraskurði, hafna þeim oftast. Þetta sýnir mikilvægi þess að örvun sé á 

fæðingarvegi á meðan á burði stendur, auk þess sem fyrri reynsla skiptir einnig máli vegna 

þess að reyndar ær taka fljótt við lömbum sínum þó þau hafi verið tekin með keisaraskurði 

(Alexander, Stevens & Bradley, 1988). Ær geta sýnt móðureðli fyrir burð, með því að sýna 

öðrum lömbum áhuga (Houpt, 2011). Þær geta reynt að stela lömbum frá öðrum ám og þær 

laðast að legvatni þar sem þær sleikja eða þefa af því. Með því að blanda legvatni saman við 

fóður lambfullra áa, er hægt að sjá hverjar þeirra eru komnar að burði, þar sem aðeins þær éta 
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fóðrið (Levy, Poindron & Le Neindre, 1983). Er þetta ef til vill leið náttúrunnar til að tryggja 

að ærin haldi sig á sama stað þegar burður er hafinn og minnki líkurnar á að ærin yfirgefi 

lamb sitt áður en það nær að reisa sig á fætur (Ewbank, 1967).   

 

Erfið fæðing hjá ám getur valdið slæmri minningu og getur haft áhrif á ærnar síðar meir með 

þeim hætti að þær sýna lítið eða ekkert móðureðli og afneita lambi sínu í næsta burði (Houpt, 

2011). Að lamb komist á spena er mikið upp á móðurina komið og getur það tekið allt að 2-3 

klukkustundir frá burði. Hún getur annað hvort hindrað eða ýtt undir og flýtt fyrir ferlinu. Ær 

með ríkt móðureðli getur sýnt þá hegðun að kalla til sín 5 vikna gamalt lamb sitt, en neita því 

svo um að sjúga. Er þetta liður í að kenna lambinu að halda stöðugum tengslum við móðurina 

(Ewbank, 1967). Fyrsta mánuðinn mun ær yfirgefa hjörðina til að leita að lambi sínu. Eftir 

þennan fyrsta mánuð mun ærin einungis jarma á lambið ef það hverfur, án þess að yfirgefa 

hjörðina og sýnir það hvernig móðureðlið eða móðurástin dvínar með auknum aldri lambanna 

(Houpt, 2011). 

2.4. Fóstrun lamba 

Engar íslenskar heimildir eru til um þær aðferðir er stundaðar eru hérlendis þegar lömb eru 

vanin undir fósturmæður. Hefur þessi málaflokkur verið lítið rannsakaður og því verður 

aðeins getið erlendra heimilda. Gerð er grein fyrir fósturaðferðum sem notaðar eru á 

tilraunabúinu Hesti í kaflanum efni og aðferðir. 

 

Hægt er að beita ýmsum ráðum svo að ær taki við fósturlambi. Aðferðirnar eru misjafnar en í 

könnun sem gerð var meðal bænda í Bretlandi kom í ljós að oftast var notað legvatn eða 

þvingun þar sem ærin var bundin þar til hún tók við lambinu. Fósturlambinu var nuddað í 

legvatnið er kom frá fósturmóðurinni eða öðrum ám. Aðrar minna notaðar aðferðir voru að flá 

dauða lambið og skinn þess sett yfir fósturlambið, lyktarsprey, örvun á fæðingarvegi með 

fingrum, að hræða ána með hundi eða setja fötu á höfuð hennar (Ward, Liste & Tinarwo, 

2011). Einnig er sú aðferð stundum notuð að klæða lömb í jakka sem var svo víxlað við 

fóstrun en Alexander, Stevens og Bradley (1984) komust að þeirri niðurstöðu að notkun textíl 

kápa til að auðvelda fóstrun lamba skilaði árangri, en þó mismiklum eftir sauðfjárkynjum og 

var hlutfallið jafnvel hærra hjá frumbyrjum en ám með reynslu. Ær þekkja lömb sín meðal 

annars á lyktinni eins og áður hefur komið fram og sýndu Price o.fl. (1998) fram á að feiti 

sem soðin var úr skönkum nautgripa virkaði vel þegar hún var smurð á allt fósturlambið. Með 

því að nota einnig kápu, eða teygjusokk til að flytja lykt á milli lamba náðist betri árangur. 
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Áður hafði verið ályktað að skankaolía úr nautgripum væri mjög árangursrík, en niðurstaða 

Price o.fl. (1998) var helst sú, að árangur við fóstrun lamba er yfirleitt takmarkaður við hæfni 

mannfólksins til að láta lykt fósturlambs og eigin lambs líkjast. 

 

Einlembdar ær taka auðveldar við fósturlambi sem er orðið 3-14 daga gamalt, jafnvel þótt 2-7 

dagar sé síðan ærin bar sínu eign lambi, ef legháls eru örvaður. Þessi aðferð kann að hljóma 

hrottaleg en hún fer þannig fram að reynt er að stinga hendinni inn í leggöng ærinnar 5 

mínútum áður en fósturlamb er látið til hennar. Þessi aðferð var borin saman við notkun 

legvatns og reyndist hún árangursríkari (Basiouni & Gonyou, 1988). Kendrick o.fl. (1987) 

könnuðu áhrif þess að sprauta ær sem höfðu undirgengist legnám, með misstórum skömmtum 

af oxytósíni. Var oxytósíni sprautað beint í hliðlægt heilahol ærinnar og mínútu seinna var 2ja 

til 22ja daga gömlu lambi komið fyrir í einstaklingsstíu hennar. Ærnar sýndu merki um 

móðureðli með því að þefa, sleikja, nálgast og/eða elta lambið. Var ályktað að slíkar 

hormónameðferðir geta ýtt undir móðureðli, en þó hefur engin meðferð í för með sér jafn 

mikla aukningu á móðureðli og fæðingin sjálf.  

    

Sauðfjárræktarbændur í Bretlandi líta til tveggja þátta þegar þeir kjósa hvaða aðferð þeir skulu 

nota við fóstrun lamba. Þeir horfa annars vegar til aðferða sem þeir hafa reynslu af og vita að 

virkar, og hins vegar til heilsu og velferðar ærinnar. Einnig skiptir skapgerð ærinnar máli. Þeir 

telja að notkun legvatns sé sú aðferð sem vænlegast sé að nota með tilliti til skaðsemi og væri 

sú aðferð sem ærin kysi sjálf að nota. Þeir telja einnig að sú aðferð að beita ána þvingunum, 

t.d binda hana, rýri velferð hennar. Byggja þeir það viðhorf út frá hegðun hennar og vexti 

fósturlamba (Ward o.fl., 2011). Þó má geta þess að Alexander & Bradley (1985) ályktuðu að 

slíkar þvinganir hefðu ekki sýnileg neikvæð áhrif móður og lamb, og þætti þessi aðferð 

árangursrík þegar aðrar aðferðir dugðu ekki. Hún hafði þann kost að lambið fékk yfirleitt 

næga mjólk. Hins vegar voru einu neikvæðu þættirnir að ull ánna átti til að óhreinkast meira 

auk þess sem aðferðin kostaði meiri vinnu.  

 

Ber að geta þess að þetta er ekki tæmandi yfirlit yfir þá hluti eða þau efni sem notuð eru við 

fyrrgreindar fósturaðferðir. Mörg lyktarefni hafa verið prófuð og er þeirra ekki allra getið hér. 

Má þó nefna jurtaolíu, vanilín, ilmkjarnaolíu (eucalyptus olíu), própíonsýru, butyric sýru, 

etanól og ullarvax. Af öllum þessum efnum reyndist ullarvaxið árangursríkast. Öll þessi efni 

hjálpuðu til við undirvenjur fósturlamba en þó komu fram eiturhrif hjá efnum er innihéldu 

mikið magn af alkóhóli, en barst það í líkama í gegnum húð. Hafa einkafyrirtæki einnig 
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komið á markað úðabrúsa er inniheldur sterka vanillulykt sem á að hjálpa til við undirvenjur. 

Einnig eru til dæmi um framleiðslu á nefúða fyrir ær sem inniheldur staðbundin deyfilyf 

(Alexander & Stevens, 1985).    

2.5. Lífslíkur lamba í uppeldi 

Áhrifaþættir á vanhöld eru margir og stýrast þeir ýmist af erfðum og umhverfi, og tengjast 

þeir einnig innbyrðist svo oft er erfitt er að greina orsök og afleiðingu. Kyn lambs, aldur 

móður, fjöldi lamba í burði (t.d. Southey, Rodriguez-Zas & Leymaster, 2004; Stefán 

Aðalsteinsson, Stefán Sch. Thorsteinsson & Sveinn Hallgrímsson, 1971; Hight & Jury, 1970) 

og fæðingarþungi eru dæmi um áhrifaþætti á vanhöld lamba (Hight & Jury, 1970). 

 

Lífslíkur einlembinga eru meiri en hjá tvílembingum eða þrílembingum, þar sem 

marglembingar deyja oftar úr hungri. Lömb er fæðast mjög létt eða mjög þung eiga einnig 

meiri hættu á að drepast (Hight & Jury, 1970). Heildarvanhöld eru yfirleitt meiri hjá hrútum 

en gimbrum, og einnig eru þau mest hjá eins vetra ám, gemlingum (Stefán Aðalsteinsson o.fl., 

1971; Jón Viðar Jónmundsson, 2009).   

 

Rannsóknir hafa sýnt fram á það í Merino fjárkyninu, að hæfileiki móður til að ala upp lamb 

sé bundinn í erfðum (Haughey, 1983) og hægt sé að auka lífslíkur lamba með því að velja 

fyrir þessum eiginleika (Southey o.fl., 2004). Nýjustu rannsóknir sýna þó fram á mjög lágt 

arfgengi á eiginleikanum (h
2
=0,07) og því eru erfðafræðilegar lausnir ekki vænlegar til 

árangurs til að bæta lífslíkur lamba. Þær ær sem teljast lélegar mæður og eiga erfitt að ala 

lömb sín er raunhæfast að fella að mati rannsakenda. Með því standa góðar mæður eftir og 

líklegra er að ná árangri í ræktun á góðum mæðrum (Hatcher, Atkins  & Safari, 2010).   

 

Það er því mest á ábyrgð móðurinnar hversu miklar líkur eru á að lamb lifi. Eru það fastir 

umhverfisþættir móðurinnar, s.s. móðureiginleikar og mjólkurlagni, sem gefur ánni hæfni til 

að ganga með og ala upp lömb í mörg ár (Everett-Hincks, Lopez-Villalobos, Blair & Stafford, 

2005). Hafa verið gerðar fjölmargar rannsóknir á arfgengi á lífslíkum lamba og getur 

arfgengið verið mjög breytilegt á milli stofna og er það yfirleitt mjög lágt. Til dæmis var beint 

arfgengi á lífslíkur lamba í Merino fé í Ástralíu reiknað og reyndist það vera h
2
=0,032 fyrir 

bæði 40 og 91 daga gömul lömb (Brien, Hebart, Jaensch, Smith & Grimson, 2009).  
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Everett-Hincks o.fl. (2005) rannsökuðu lífslíkur lamba frá fæðingu fram að fráfærum með því 

að nota stigakerfi fyrir móðurhæfileika. Lélegar mæður yfirgáfu lömb sín þegar bóndinn 

nálgaðist þær nýbornar, en góðar mæður héldu sig nærri lömbum sínum og fengu þær lægri 

stig eftir því sem þær hörfuðu lengra. Fjöldi lifandi lamba í hverjum burði (systkinahópi) og 

við fráfærur var mældur, og voru lífslíkur lamba reiknaðar sem hlutfall þessara tveggja þátta. 

Reyndust lífslíkur mestar hjá mæðrum er fengu flest stig. 

 

Plush, Hebart, Brien og Hynd (2011) rannsökuðu áhrif skapgerðar hjá Merino ám á lífslíkur 

lamba. Könnuðu þeir erfðafylgni á milli fyrirfram skilgreindra þátta, sem voru skapgerð 

móður, lífslíkur systkinahóps, ótti móður (viðbragðshæfni) þegar einangruð frá hópi og 

flóttatími er tók ána að fara ákveðna vegalengd eftir að henni var sleppt úr einstaklingsstíu. 

Erfðafylgni milli mæðraskapgerðar og lífslíka systkinahóps var fremur lág (0,18 ± 0,08), 

erfðafylgnin milli ótta ærinnar og lífslíka systkinahóps var þó hærri (0,39 ± 0,18). Neikvæð 

erfðafylgni fékkst á milli ótta og flóttatíma (-0,26±0,23). Þessar niðurstöður má túlka á þá leið 

að eftir því sem ærin er óttaslegnari, þeim mun lengri er flóttatími eða þær flýja síður, og 

lífslíkur lamba verða meiri. En þó ber að taka þessar niðurstöður með varúð, þar sem 

erfðafylgnin er fremur lág. Einnig stangast þessar niðurstöður á við það sem tíðkast hefur 

almennt, að róleg dýr auki lífslíkur lamba. 

 

Snowder & Knight (1995) komust að þeirri niðurstöðu að hlutfall lifandi fósturlamba við 

þriggja vikna aldur er lægra en lamba er alast upp hjá raunmóður sinni. Liggur sá munur í 7% 

færri lifandi fósturlömbum á þessum tíma. Helstu orsakir lambadauða við þriggja vikna aldur 

voru svelti og lungnabólga. Sama hlutfall fósturlamba og ekki fósturlamba drapst af völdum 

sveltis, en færri fósturlömb drápust úr lungnabólgu. Skýringin er líklega sú að yfirleitt eru 

heilbrigð lömb valin sem fósturlömb og eru síður viðkvæm fyrir lungnabólgu. Ekki er því 

hægt að rekja aukinn lambadauða fósturlamba til þessara þátta, en stafar hann sennilega af 

lægri fæðingarþunga þeirra, en léttari lömb eru oftar valin sem fósturlömb. Þegar lambadauði 

var skoðaður yfir lengra tímabil, frá fæðingu fram að 120. degi þeirra, kom í ljós að lífslíkur 

fósturlamba voru 14% minni en lamba er gengu undir mæðrum sínum. Ekki var hægt að skýra 

þennan mun, en mælt var með endurskoðun á framkvæmd við undirvenjur á þeim stað er 

rannsóknin fór fram. Val á þyngri og hraustari fósturlömbum gæti aukið lífslíkur þeirra og um 

leið hafa léttari lömbin frekar hjá raunmóður, þar sem líklegt er að hún auki lífslíkur þeirra 

fyrstu dagana (Snowder & Knight, 1995). 
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2.6. Vöxtur lamba 

Vaxtargeta lambsins og mjólkurlagni móður þess, eru þeir tveir eiginleikar sem haustþungi 

samanstendur af (Jón Viðar Jónmundsson & Sigurgeir Þorgeirsson, 1997). Þessir eiginleikar 

eru því gríðarlega mikilvægir þar sem afurðir sauðfjárræktar ákvarðast að stórum hluta af 

haustþunga og frjósemi eins og áður hefur komið fram (Bjarni P. Maronsson, 2002). 

Mjólkurlagni er eiginleiki móður til að sjá ungviði sínu fyrir næringu (móðureiginleikar) en 

vaxtargeta er geta lambsins til vaxtar og myndar svokölluð bein áhrif á haustþunga. Sýnt hefur 

verið fram á neikvætt erfðasamhengi þessara eiginleika, svo val fyrir auknum þunga hefur 

ekki skilað þeim árangri sem ætlast var til. Eru það því bæði umhverfis- og erfðafræðilegir 

þættir sem hafa áhrif á haustþunga lamba (Jón Viðar Jónmundsson, 1981) og hafa 

umhverfisþættir oft mikið að segja um vaxtargetu þeirra (Sigurgeir Þorgeirsson & Stefán Sch. 

Thorsteinsson, 1991). Með umhverfisáhrifum er t.d. átt við veðurfar á vaxtartímabilinu og er 

það úrkoma og hitastig sem er stærsti áhrifavaldurinn. Hefur veðráttan annars vegar bein áhrif 

á þrif lambanna og mæður þeirra, og hins vegar áhrif á gróður (Stefán Sch. Thorsteinsson, 

Halldór Pálsson & Sigurgeir Þorgeirsson, 1982).  

 

Mjög mikilvægt er að lamb nái að fullnýta vaxtargetu sína yfir sumartímann, og til þess þarf 

að vera til staðar gott beitarland, með mikinn og góðan beitargróður (Bjarni P. Maronsson, 

2002). Ef skortur er á beit þá mun ærin taka af holdum sínum til að geta fætt lambið svo að 

vöxtur þess haldi áfram (Williams, Geytenbeek & Allden, 1976). Ein ástæða fyrir því að 

bændur reka fé sitt til beitar á hálendi yfir sumarið er sú að vöxtur lamba á hálendi er að 

jafnaði meiri en lamba á láglendi. Þetta á aðallega við um fyrri hluta sumars, en vöxtur þeirra 

er orðinn svipaður í lok ágústmánaðar (Ólafur Guðmundsson, 1981a, 1981b). En góð beit 

hefur einnig áhrif á mjólkurlagni ánna og er orkuþörf þeirra aldrei meiri en strax eftir burð og 

fyrstu vikur mjaltaskeiðsins (Ólafur Guðmundsson, Emma Eyþórsdóttir & Ólafur G. 

Vagnsson, 1997). Vöxtur lamba er alast upp að mestum hluta upp án móðurmjólkur er minni 

en þeirra lamba er alast upp á mjólk, jafnvel þótt þau bíti gras í tvöfalt meira magni. Aukið át 

þeirra vegur því ekki upp á móti þeim skort á mjólk sem lambið hefur þolað (Williams o.fl., 

1976). Hjá einlembdum ám er taka við einu fósturlambi, er vöxtur fósturlambanna að 60 daga 

aldri sá sami og vöxtur raunlambsins, að því gefnu að ærin sættist við fósturlambið og að 

lömbin séu jafn stór (Basiouni & Gonyou, 1988). Lömb er hafa lágan fæðingarþunga vaxa 

yfirleitt hægar fyrstu dagana en stærri lömb. Efnaskiptaferlar í líkama þeirra þurfa lengri 

aðlögunartíma eftir fæðingu til að koma af stað hröðum vexti (Greenwood o.fl., 2002). En 
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sýnt hefur verið fram á að haustþungi fósturlamba er minni en lamba er ólust upp hjá móður 

sinni og skiptir þá ætterni fósturlambsins ekki máli. Ástæður er þó ekki nefndar. Hins vegar 

skiptir ætterni fósturmóður máli  ef að undirvenjur eiga að takast (Snowder & Knight, 1995). 

 

2.7. Staða þekkingar á vanhöldum hérlendis 

Engar upplýsingar eru til um samanburð á vanhöldum fósturlamba og lamba er ganga undir 

mæðrum sínum hérlendis. Lítið hefur verið skrifað um vanhöld almennt, en Páll 

Zóphóníasson (1938) var fyrstur til að gera það og taldi vanhöld vera mjög mikil. Fyrsta 

rannsóknin á vanhöldum var framkvæmd árið 1971, en þar voru vanhöld 41.824 lamba 

skoðuð hjá 2ja vetra ám og eldri. Niðurstöður þeirrar rannsóknar gáfu til kynna 5,7% vanhöld 

frá fæðingu til hausts, þar sem flest lömb drápust á sauðburði (2,3%). Hins vegar voru 

vanhöld úr gögnum frá fjárræktarfélögum á þessum tíma 4,8%. Voru lífslíkur lamba er gengu 

undir gemlingum 15,4% minni en annarra lamba. Orsök fyrir vanhöldum var m.a. talin vera af 

völdum rándýra, þar sem heimskautarefurinn (tófan), svartbakur, hrafn og haförn gegna 

stærstu hlutverki. Einnig voru kuldi og votviðri talin vera orsök, sem og vatnspyttir og ár 

(Stefán Aðalsteinsson o.fl., 1971). 

 

Jón Viðar Jónmundsson (1975) komst að þeirri niðurstöðu að heildarvanhöld lamba að hausti 

voru 4,93% á grundvelli gagna úr skýrsluhaldi fjárræktarfélaganna 1970-1971. Var munur í 

vanhöldum á milli búa. Vanhöld þrílembinga voru mest, en minnst hjá einlembingum. Einnig 

fékkst sú niðurstaða að vanhöld eru mest hjá yngstu og elstu ánum.  

 

Upplýsingar um vanhöld frá skýrsluhaldi fjárræktarfélaganna voru aftur tekin saman árið 

1983. Gögnin voru frá árunum 1981 til 1982 og skv. þeim voru vanhöld að hausti rétt tæplega 

6%, þar sem rétt um 2% lamba drápust á sauðburði og lítið færri vantaði um haust. Helsta 

ástæða fyrir miklum vanhöldum í fæðingu var talin vera vegna of lítils eða mikils 

fæðingarþunga, en ekki var gefin skýring á vanhöldum að hausti (Jón Viðar Jónmundsson, 

1983). 

 

Þess ber að geta að fyrirgreindar niðurstöður á vanhöldum byggja á fjölda fæddra lamba og 

lamba til nytja 
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Að lokum skoðaði Jón Viðar Jónmundsson (2009) gögn frá árunum 1998-2006 en Hallfríður 

Ósk Ólafsdóttir (2004) hafði einnig skoðað gögn frá árunum 1998-2002, og fengu þau 

svipaðar niðurstöður. Hlutfall lamba er fæddust dauð var 2,52% og hlutfall fæddra lamba er 

drapst á sauðburði var 1,5%. Heildarvanhöld lamba er drápust eftir sauðburð fram til slátrunar 

voru 2,26%. Sum þessara lamba skiluðu sér til nytja, en höfðu týnt einstaklingsnúmeri sínu og 

töldust þess vegna til vanhalda. Nokkur munur var á vanhöldum milli landsvæða þó hann hafi 

ekki verið mikill. Ekki var um tilviljunarkennt úrtak að ræða og því erfitt að slá því föstu 

hvort munurinn hafi verið raunverulegur. Áhrif umhverfisþátta, s.s. búskaparhátta á 

lambavanhöld voru rædd og mikilvægi þeirra áréttað. Aukin vanhöld voru tengd við aukna 

frjósemi og hærra hlutfall gemlingslamba en áður (Jón Viðar Jónmundsson, 2009). 
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3. Markmið verkefnis 
Aldrei hefur verið gerð úttekt á því hérlendis hvort það skiptir máli fyrir þrif lamba að ganga 

undir fósturmóður í stað eigin móður. Slík úttekt getur ef til vill varpað ljósi á hvort 

fósturlömb þrífast verr en þau lömb er ganga undir eigin mæðrum, mögulega vegna lakari 

tengsla móður og lambs. Meginmarkmið verkefnisins er því að bera saman þrif og afdrif 

lamba sem ganga undir fósturmæðrum og lamba sem ganga undir eigin mæðrum.  

 

Rannsóknarspurningar eru eftirtaldar: 

1. Er marktækur munur á vexti fósturlamba og lamba er ganga undir eigin mæðrum, þar 

sem vöxtur er mældur frá fæðingu til júníloka? 

2. Er marktækur munur á vexti fósturlamba og lamba er ganga undir eigin mæðrum, þar 

sem vöxtur er mældur frá fæðingu til fyrsta vigtunardags í lok september? 

3. Er marktækur munur á lífþunga fósturlamba og lamba er ganga undir eigin mæðrum? 

4. Er munur á vanhöldum að vori og hausti hjá fósturlömbum og þeim lömbum er ganga 

undir eigin mæðrum? 
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4. Efni og aðferðir 

4.1. Hópar 

Til að hægt væri að bera saman fósturlömb og lömb sem ganga undir eigin mæðrum sínum 

(„ekki fósturlömb“) þurfti að mynda samanburðahæfa hópa. Var sú leið farin að mynda fjóra 

hópa, einn núll hóp eða viðmiðunarhóp sem innihélt lömb er gengu undir mæðrum sínum, og 

þrjá aðra hópa sem innihéldu fósturlömb. Í 1. töflu má sjá nánari skýringu á þessum hópum. 

 

1. tafla. Skýringar á flokkun lamba eftir hópum. 

Hópur   Skýring               

0 Viðmiðunarhópur- Ærlömb fædd tvílembingar, er alast upp sem tvílembingar hjá eigin móður 

1 Fósturlömb - Ærlömb fædd tvílembingar, er alast upp sem tvílembingar hjá fósturmóður 

2 Fósturlömb - Gemlingslömb fædd tvílembingar, er alast upp sem tvílembingar hjá fósturmóður 

3 Fósturlömb - Ærlömb fædd þrílembingar, er alast upp sem tvílembingar hjá fósturmóður 

 

4.2. Gögn frá tilraunabúinu Hesti 

Gögn fengust úr bókhaldi Landbúnaðarháskóla Íslands fyrir tilraunabúið á Hesti í Borgarfirði 

frá árunum 2007-2012 og innihéldu alls 6.859 lömb. Upplýsingar voru um einstaklingsnúmer 

lamba, fæðingardag lambs, fæðingarþunga lambs, kyn, tegund lambs (burður, gekk), afdrif 

lamba að vori og um haust (sjá 2. töflu), vöxt lambs frá fæðingu fram að fjallrekstri, númer 

móður, númer fósturmóður, afdrif lamba að hausti (sjá 2. töflu), vigtardagsetningu, lífþunga 

og fleiri breytur er ekki voru notaðar við uppgjör gagnanna.  

 

2. tafla. Kóðar yfir afdrif lamba frá Hesti, vor og haust. 

Kóði Skýring - Vor   Skýring - Haust     

1 Fætt dautt     Slátrað       

2 Deyr í fæðingu   Sett á       

3 Deyr eftir fæðingu að fjallrekstri Selt       

4 Deyr eftir fjallrekstur   Vantar heimtur / drepst um haustið 

5 Móðurlaust / afbrigðilegt         

6 Vanið undir aðra á           

7 Vanið undir gemling           

8 Gemlingslamb vanið undir gemling         

9 Gemlingslamb vanið undir á          
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Hreinsa þurfti gögnin með tilliti til skilgreininga á hópum í 1. töflu. Valin voru úr þau lömb 

sem uppfylltu skilyrði sem sett voru um hópana á grundvelli upplýsinga um tegund lambs og 

afdrif vor. Ef skráningar stönguðust á var færslu um viðkomandi lamb eytt. Öll lömb á Hesti 

eru vigtuð við fæðingu og öll lömb sem til næst eru vigtuð aftur í lok júní áður en féð er flutt á 

afrétt. Vöxtur fram að fjallrekstri (mánaðarmót júní/júlí) var reiknaður og skráður í g/dag 

(Vöxtur 1). Einnig var reiknaður vöxtur frá fæðingu fram að fyrstu haustþungamælingu um 

25. september (Vöxtur 2). Óeðlilegar mælingar er féllu ekki innan normaldreifingar voru 

einnig teknar út. Aldur móður og/eða fósturmóður var fundinn út frá fæðingarári og afurðaári 

og aldur lamba í dögum við fyrstu haustþungamælingu. Var ánum skipt upp í 5 aldursflokka 

eftir árgöngum 2ja til 5 vetra og sex vetra ær og eldri voru settar í sama flokk (6+). Vanhöld 

voru skilgreind út frá því hvort lömb skiluðu sér að hausti og flokkuð eftir því hvort þau 

vantaði á heimtur eða drápust um haustið. Eftir stóðu þá 4.306 lömb í gagnasafni frá Hesti 

með a.m.k. eina þungamælingu (fæðingarþungi/vorþungi/haustþungi). 

 

Gögnin í heild sinni fyrir hreinsun voru einnig skoðuð út frá lambadauða að vori (kóðar 3 og 

4). Ekki var unnt að notast við hópaskiptingu þar sem oft vantaði skráningu á burður og gekk, 

þar sem lömbin hafa líklegast drepist snemma á sauðburði. Voru þau lömb valin úr sem höfðu 

lifað af burð og þeim skipt upp í tvo hópa, fósturlömb og lömb er gengu undir mæðrum sínum 

(ekki fósturlömb). Eins voru lömbin flokkuð eftir því hvort þau drápust um vor (kóðar 3 og 4) 

eða voru rekin á úthaga. Innhélt þessi hluti gagnanna 6.578 lömb.   

4.3. Aðferðir við fóstrun lamba að Hesti 

Upplýsingar í eftirfarandi kafla fengust frá Eyjólfi K. Örnólfssyni (munnleg heimild, 9. apríl 

2013). 

 

Sauðburður á Hesti hefst í kringum mánaðamótin apríl og maí. Fósturtalning hefur áður farið 

fram og því er búið að flokka ær eftir fjölda lamba. Þannig er að miklu leyti ljóst fyrirfram 

hvaða ær eiga að verða fósturmæður og undan hverjum þarf að taka. Þó hliðrast sú áætlun oft 

til þegar sauðburður rennur upp vegna dauðfæddra lamba og eins ef að það er ekki til 

aukalamb til að venja undir. Þau lömb sem verða fósturlömb eru oftast þrílembingar, 

tvílembingar undan gemlingum og önnur lömb þar sem móðir drepst, hafnar eða getur ekki 

alið lambið. Þegar fósturlömb eru valin úr systkinahópi (þrílembingar), þá er yfirleitt horft til 

stærðar og lambið sem sker sig úr tekið. Tilhneigingin er oftast sú að taka léttustu lömbin og 

verða þau að fósturlambi. Einnig er horft til kyns, en gimbrar eru frekar valdar sem 
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fósturlömb vegna þess að hrútar fara í afkvæmarannsóknir. Markmiðið er því að allar ær 

gangi með tvö lömb og allir gemlingar með eitt að sauðburði loknum.  

  

Algengasta aðferðin sem notuð er á Hesti við að venja lamb undir á, felst í því að 

fósturlambið er sett undir verðandi fósturmóður stuttu áður en hún ber sínu eigin lambi. 

Verður hún þó að hafa hafið burð þegar hún fær fósturlambið. Er þá fósturlambið bleytt með 

volgu vatni, legvatni hellt yfir það og það síðan sett til fósturærinnar. Legvatninu er safnað 

saman á sauðburði og því er ekki endilega vökvinn frá sjálfri fósturánni notaður. Um korter til 

hálftími líður frá því að ær fékk fósturlamb, þar til hún ber sínu eigin lambi. Þessi aðferð hefur 

yfirleitt tekist en gæta þarf þess að fósturlambið sé ekki mjög svangt svo það drekki ekki allan 

broddinn frá ófædda lambinu, en einnig að það sé ekki fullmett til að tryggja sog og 

tengslamyndun. Önnur aðferð er sú að lömb eru tekin strax og þau fæðast, áður en móðir þess 

nær að sleikja það, og sett til fósturmóður. Í þessum tilfellum er oftast í lagi að verðandi 

fósturmóðir sé þegar borin. Ein aðferð til viðbótar sem er þó lítið notuð á Hesti (3-5 lömb á 

ári), er að flá dauða lambið og setja skinnið á fósturlambið. Dauða lambið er þá yfirleitt eldra 

en sólarhringsgamalt. Ef tvílembdur gemlingur og einlemba bera á sama tíma, eru stundum 

bæði lömbin frá gemlingnum og þeim víxlað við einlembingslambið. Það er gert til að 

samræma stærð lambanna, þar sem tvílembingsgemlingslömb eru oft lítil og passa ef til vill 

síður sem fósturlömb með stórum einlembings ærlömbum. Þessi víxlaðferð er einnig stundum 

notuð þegar smáir þrílembingar eiga í hlut.  

 

Lömbin eru um vikugömul þegar þau eru sett út á tún. Flest lömbin fara því út 10.-20. maí og 

eru á heimatúninu til 10. júní en þá eru þau rekin í úthaga fyrir ofan Hest. Um mánaðamótin 

júní og júlí er allt fé rekið á hús og öll lömb vigtuð. Því næst er féð keyrt inn í Oddstaðarétt og 

rekin þaðan inn fyrir fjallgirðingu á afrétt. Smölun fer svo fram um miðjan september og 

lömbin eru tekin undan ánum þegar þau koma heim. Í kringum 25. september eru lömbin 

vigtuð, flokkuð og valin lömb sett í fyrstu slátrun. Önnur lömb eru látin bíða slátrunar á 

heimatúni eða kálbeit, eða eru sett á/seld til lífs (kóðar 2 og 3 í afdrif haust).   

4.4. Gögn frá skýrsluhaldi BÍ 

Með aðstoð Bændasamtaka Íslands fengust gögn úr Fjárvís, frá 22 sauðfjárbúum víðs vegar af 

landinu. Fjárbúin voru valin með það í huga að töluverður fjöldi lamba sé vaninn undir 

fósturmæður á hverju vori. Gögnin eru frá árunum 2007-2011 og innihéldu alls 95.374 lömb. 

Upplýsingar um númer bús, einstaklingsnúmer lamba, ártal, fæðingardag lambs, kyn, burð 
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(fjöldi lamba í systkinahópi), hvernig lambið gekk undir (fjöldi lamba í systkinahópi), númer 

móður, númer fósturmóður, vigtardagsetningu, lífþunga, uppgjörshóp (tími slátrunar) og fleiri 

breytur er ekki voru notaðar við uppgjör gagnanna. Einnig fylgdu með útskýringar yfir afdrif 

á sauðburði og að hausti til (sjá 3. töflu). Aðrar upplýsingar um bæina voru ekki fyrir hendi, 

s.s. hvernig aðferðum var beitt við að venja undir á hverjum stað, hvar féð gekk að sumri til 

og annað slíkt.  

 
3. tafla. Kóðar yfir afdrif lamba vor og haust í skýrsluhaldi BÍ. 

Kóði  Skýring         

1 Lambið slátrað       

2 Lamb sett á til lífs       

3 Lamb selt til lífs       

4 Lamb fórst um haustið     

5 Lamb vantar af fjalli       

6 Lamb ómarktækt til einkunnar (á bara við um 2007) 

7 Lamb bíður slátrunar     

8 Lamb fæddist dautt       

9 Lamb drapst í fæðingu     

10 Lamb drapst á sauðburði     

 

Þurfti að hreinsa gögnin með tilliti til fyrrgreindra hópa í 1. töflu og valin voru úr þau lömb 

sem uppfylltu skilyrði sem sett voru um hópana á grundvelli upplýsinga um tegund lambs og 

afdrif vor. Ef skráningar stönguðust á var færslu um viðkomandi lamb eytt. Óeðlilegar 

mælingar er féllu ekki innan normaldreifingar voru einnig teknar út auk þess sem tekin voru 

út lömb þar sem skráningu á einstaklingsnúmeri móður vantaði.   

 

Eftir stóðu þá 60.792 lömb. Var tilheyrandi hópanúmer skráð á hvert lamb og aldur þess 

reiknaður út frá fæðingardegi og vigtunardegi. Aldur móður lambs var reiknaður út frá 

einstaklingsnúmeri og afurðaári sem og fósturmóður þar sem við átti. Var ánum skipt upp í 

aldursflokka líkt og gert var við gögnin frá Hesti. Vanhöld voru skilgreind og flokkuð eftir því 

hvort lömb skiluðu sér að hausti eða vantaði á heimtur/drápust um haustið. Við úrvinnslu 

gagna vantaði skráningar á breytum í sumum tilfellum, breyttist því fjöldi lamba, allt eftir því 

hvað verið var að athuga.  

 

4.5. Tölfræðileg úrvinnsla 

Tölfræðileg úrvinnsla var framkvæmd í SAS Enterprise Guide ®4.2 (©2006-2008, SAS 

Institute inc.). Töflur og myndrit voru sett fram í Microsoft Office Excel ® 2007. Við 



16 

 

samanburð á vexti (Hestgögn eingöngu) og lífþunga milli hópa var notuð fjölþátta 

fervikagreining fyrir ójafnan fjölda (GLM) og Tukey-Kramer próf. Notast var við eftirfarandi 

þrjú líkön við greiningu á breytileika milli hópa. Þau innihéldu breytiþættina árgangur lambs, 

fæðingarþungi, lambahópar, aldur móður, kyn og aldur lamba, uppgjörshópa og bú. Voru 

líkönin breytileg eftir gögnum og uppgjöri. 

 

Líkön: 

Vöxtur 1/Vöxtur 2: 

yiklmn = ári +kynk + aldmodl + hópurm + b1(xiklmn- ) + eiklmn 

 

Lífþungi (Hestgögn): 

yiklmn = ári +kynk + aldmodl + hópurm + b1(xiklmn-  ) + b2(ziklmn- ) + eiklmn 

 

Lífþungi (skýrsluhald BÍ): 

yijklmpn = ári + búj + kynk + aldmodl + hópurm + vigtunp + b2(zijklmpn- ) + eijklmpn 

 

Þar sem breytiþættir eru: 

y = vöxtur eða lífþungi lamba 

ári = árgangur lamba; i = 2007-2012 (Hestur); 2007-2011 (BÍ) 

búj = bú í gögnum BÍ; j = 1..........22 

kynk = kyn lambs; k = 1,2 

aldmodl = aldur móður; l = 2,3,4,5,6 

hópurm = hópur lamba; m = 0,1,2,3 

vigtunp = uppgjörshópur þunga; p = 1,2,3,4,5,9 

b1= línulegt aðhvarf á fæðingarþunga, kg (x) – (Hestur) 

b2= línulegt aðhvarf á aldur lambs, dagar (z) 

n = 1............fjöldi lamba  

 e = tilviljanakennd skekkja 

 

Við uppgjör lífþunga úr gögnum frá skýrsluhaldi BÍ var ekki hægt að notast við 

fæðingarþunga þar sem hann er ekki skráður. Við samanburð á vanhöldum fósturlamba og 

lamba er gengu undir mæðrum sínum var notast við kjí-kvaðratpróf (e. Chi-square test). Líkur 

á marktekt við tölfræðiuppgjör miðast við 95% öryggismörk.  
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5. Niðurstöður 

5.1. Lýsandi tölfræði 

Reiknuð var lýsandi tölfræði fyrir beinan meðalvöxt. Hrútar uxu hraðar en gimbrar yfir bæði 

tímabilin og voru þeir einnig fleiri. Gimbrar voru fleiri en hrútar í öllum fósturhópunum 

þremur, en voru þær jafnmargar hrútum í viðmiðunarhópnum (niðurstöður ekki birtar). Í 4. og 

5. töflu má sjá yfirlit yfir meðaltöl Vaxtar 1 og 2 skipt eftir hópum, þar sem staðalfrávik, 

lægsta og hæsta gildi eru birt.     

 

4.tafla. Bein meðaltöl á vexti lamba á Hesti í g/dag (öll ár), staðalfrávik, lægsta og hæsta gildi, skipt eftir hópum. 

Hópur
1) 

Fjöldi (n) Vöxtur 1 (g/dag) Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 

0 3.560 292,08 42,89 110,34 333,89 

1 60 274,66 41,24 145,28 365,22 

2 128 264,95 45,74 110,94 369,23 

3 172 284,17 43,37 165,31 414,04 

Alls 3.920 290,58       
1) Sjá 1. töflu. 

 

5.tafla. Bein meðaltöl á vexti lamba á Hesti í g/dag (öll ár), staðalfrávik, lægsta og hæsta gildi, skipt eftir hópum. 

Hópur
1) 

Fjöldi (n) Vöxtur 2 (g/dag) Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 

0 3.526 246,43 33,56 110,56 385,61 

1 52 247,87 32,64 181,25 339,04 

2 117 238,42 34,36 157,86 323,53 

3 163 241,73 35,49 143,94 346,90 

Alls 3.858 246,01       
1) Sjá 1. töflu. 

 

Hjá bæði Vexti 1 og Vexti 2 reyndust gemlingslömb er ólust upp hjá fósturmóður (hópur 2) 

vera með lægstan meðalvöxt. Hjá Vexti 1 var það viðmiðunarhópur (hópur 0) sem var með 

mestan meðalvöxt, en hjá Vexti 2 voru það ærtvílembingar er ólust upp hjá fósturmóður. 

 

Einnig var reiknuð lýsandi tölfræði fyrir beinan meðallífþunga. Í gögnunum frá Hesti reyndist 

hann mestur hjá ærtvílembingum er ólust upp hjá fósturmóður, en þó var meðallífþungi hjá 

viðmiðunarhópi nánast sá sami. Minnstur meðallífþungi reyndist hjá gemlingstvílembingum 

en í þeim hópi er hæsta mæling 47 kg, á meðan hæsta mæling er 58 kg hjá viðmiðunarhópi. 

Staðalfrávik var hæst hjá ærþrílembingum er ólust upp hjá fósturmóður. Mikill munur er á 

fjölda á milli hópa og er viðmiðunarhópur með flestu skráðu upplýsingarnar um lífþunga (sjá 

6. töflu). Meðallífþungi fyrir öll gögnin (3.858 lömb) var 38,0 kg. 
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6.tafla. Bein meðaltöl lífþunga lamba á Hesti, staðalfrávik, lægsta og hæsta gildi, skipt eftir hópum. 

Hópur
1) 

Fjöldi (n) Lífþungi, kg Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 

0 3.526 38,11 5,07 19 58 

1 52 38,44 4,96 30 54 

2 117 35,49 4,97 25 47 

3 163 37,25 5,47 22 55 

Alls 3.858 38,00       
1) Sjá 1. töflu. 

 

Beinn meðallífþungi úr skýrsluhaldi BÍ reyndist mestur hjá lömbum er ólust upp hjá móður 

sinni (viðmiðunarhópur) en minnstur hjá gemlingslömbum er ólust upp hjá fósturmóður (sjá 

7. töflu). Breytileiki á mælingum var mikill innan viðmiðunarhóps þar sem hann innihélt bæði 

lægsta og hæsta gildið. Þó voru staðalfrávik hæst hjá þrílembingum er ólust upp hjá 

fósturmóður.   

 

7.tafla. Bein meðaltöl lífþunga lamba úr skýrsluhaldi BÍ, staðalfrávik, lægsta og hæsta gildi, skipt eftir hópum. 

Hópur
1) 

Fjöldi (n) Lífþungi, kg Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 

0 48.314 41,81 5,61 13 88 

1 925 40,57 5,65 19 61 

2 1.115 39,32 5,29 15 57 

3 2.654 41,22 5,77 17 63 

Alls 53.008 41,71       
1) Sjá 1. töflu. 

 

Meðalfæðingarþungi 4.306 lamba var skoðaður með tilliti til kyns og hópa og var hann meiri 

hjá hrútum en gimbrum (upplýsingar ekki birtar). Einnig var meðalfæðingarþunginn meiri hjá 

lömbum er ólust upp hjá eigin móður en hjá fósturlömbum. Þegar hann var greindur niður í 

hópa reyndist fósturhópurinn er innihélt gemlingslömb vera með lægstan 

meðalfæðingarþunga en lömb er ekki voru fósturlömb með mestan (sjá mynd 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Meðalfæðingarþungi 4.306 lamba í kg og staðalskekkja eftir hópum. 
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5.2. Niðurstöður tölfræðiuppgjörs 

5.2.1 Vöxtur  

Niðurstöður á leiðréttum meðalvexti frá Hesti eru birtar í 8. og 9. töflu.   

 

Við tölfræðiuppgjör á Vexti 1 reyndust til nothæf gögn yfir 3.920 lömb. Einungis reyndist 

marktækur munur vera á vexti milli ærtvílembinga (minnstur meðalvöxtur) og ærþrílembinga 

(mestur meðalvöxtur) sem ólust upp hjá fósturmóður. Módelið útskýrir 15,15% af 

breytileikanum. 

   
8. tafla. Meðaltöl minnstu kvaðrata (LS means) fyrir Vöxt 1 eftir hópum, ásamt 95% öryggismörkum*  

      95% öryggismörk   

Hópur
1) 

Fjöldi (n) Vöxtur 1, g/dag Lægri Hærri   

0 3.560 291,39
ab

 289,99 292,79   

1 60 279,19
a
 269,05 289,32   

2 128 286,33
ab

 278,99 293,66   

3 172 295,88
b
 289,75 302,00   

a,b Þar sem ólíkir bókstafir koma fyrir er marktækur munur (p<0,05)   
*Leiðrétt fyrir áramun, fæðingarþunga, aldri móður og kyni lambs 
1) Sjá 1. töflu. 

 

 

Við tölfræðiuppgjör á Vexti 2 reyndust til nothæf gögn yfir 3.858 lömb. Ekki reyndist 

marktækur munur á milli hópa. Minnstur var meðalvöxtur fyrir lömb er ólust upp hjá eigin 

móður, en mestur fyrir gemlingsfósturlömb. Módelið útskýrir 17,97% af breytileikanum. 

 
9. tafla. Meðaltöl minnstu kvaðrata (LS means) fyrir Vöxt 2 eftir hópum, ásamt 95% öryggismörkum* 

      95% öryggismörk   

Hópur
1) 

Fjöldi (n) Vöxtur 2, g/dag Lægri Hærri   

0 3.526 246,04 244,96 247,12   

1 52 250,44 242,11 258,77   

2 117 250,90 245,06 256,75   

3 163 248,90 244,09 253,71   
*Leiðrétt fyrir áramun, fæðingarþunga, aldri móður og kyni lambs 
1) Sjá 1. töflu. 
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5.2.2 Lífþungi 

Niðurstöður tölfræðiuppgjörs á gögnunum frá Hesti sýndu að viðmiðunarlömbin voru léttust 

að jafnaði en gemlingsfósturlömb þyngst. Til voru nothæf gögn yfir 3.858 lömb og reyndist 

ekki marktækur munur á milli hópa (sjá 10. töflu). Módelið útskýrir 31,34% af 

breytileikanum. 

 

10. tafla. Meðaltöl minnstu kvaðrata (LS means) fyrir lífþunga eftir hópum frá Hesti, ásamt 95% öryggismörkum*  

      95% öryggismörk   

Hópur
1) 

Fjöldi (n) Lífþungi, kg Lægri Hærri   

0 3.526 38,00 37,85 38,15   

1 52 38,59 37,44 39,75   

2 117 38,75 37,94 39,57   

3 163 38,40 37,73 39,06   
*Leiðrétt fyrir áramun, fæðingarþunga, aldri móður, aldri og kyni lambs 
1) Sjá 1. töflu. 

 

 

 

Niðurstöður tölfræðiuppgjörs fyrir lífþunga úr skýrsluhaldi BÍ yfir 42.403 lömb eru birt í 11. 

töflu. Niðurstöður sýndu að gemlingsfósturlömb voru léttust en lömb úr viðmiðunarhópi voru 

þyngst. Marktækur munur var á milli allra hópanna nema milli viðmiðunarhóps og 

ærtvílembingum er ólust upp hjá fósturmóður. Módelið útskýrir 37,47% af breytileikanum. 

 

 
11. tafla. Meðaltöl minnstu kvaðrata (LS means) fyrir lífþunga eftir hópum úr skýrsluhaldi BÍ, ásamt 95% 

öryggismörkum*  

      95% öryggismörk 

Hópur
1) 

Fjöldi (n) Lífþungi, kg Lægri Hærri 

0  38.459 39,65
ab

 39,45 39,85 

1  778 39,45
b
 39,09 39,81 

2  999 37,33
c
 37,01 37,66 

3  2.167 38,44
d
 38,17 38,71 

a,b,c,d Þar sem ólíkir bókstafir koma fyrir er marktækur munur (p<0,05) 
*Leiðrétt fyrir áramun, aldri móður, uppgjörhópa, búa, aldri og kyni lambs 
1) Sjá 1. töflu. 
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5.2.3 Vanhöld 

Tíðni á vanhöldum lamba að vori (kóðar 3 og 4) frá Hesti var skoðuð með kjí-kvaðratprófi. 

Marktækur munur var á afdrifum lamba eftir því hvort um var að ræða fósturlömb eða lömb 

er ólust upp hjá móður sinni (sjá 12. töflu). Vanhöld að vori til voru alls 4,17%. Af 

heildarfjölda lamba er drápust um vorið voru 25,18% fósturlömb.  

 

 12.tafla. Tíðni yfir vanhöld lamba að vori frá Hesti, flokkuð eftir uppruna lambs (χ2=41,6493;p<0,001). 

  Ekki fósturlömb Fósturlömb Alls  

Lifðu af sauðburð 5.548 (96,44%) 756 (91,64%) 6.304 

Drápust fram að/eftir fjallrekstur  

(kóðar 3 og 4 vor) 
205 (3.56%) 69 (8.36%) 274 

Alls 5.753 825 6.578 

 

 

Niðurstöður kjí-kvaðratprófs á gögnum frá Hesti gáfu til kynna að enginn marktækur munur 

er á afdrifum lamba að hausti til eftir því hvort um fósturlömb eða ekki fósturlömb var að 

ræða. Vanhöld voru alls 4,41%. Var aðeins hærra hlutfall fósturlamba er skilaði sér ekki eða 

drapst um haustið, heldur en lamba er gengu undir mæðrum sínum. Hlutfall fósturlamba af 

heildarvanhöldum var 10,53% (sjá 13. töflu). 

 

13. tafla. Tíðni yfir vanhöld lamba að hausti frá Hesti, flokkuð eftir uppruna lambs (χ2= 0,4862;p>0,05).  

  Ekki fósturlömb Fósturlömb Alls  

Heimtist um haust 3.744(95,66%) 372(94,90%) 4.116 

Vantar heimtur/drapst um haustið (kóði 4) 170 (4,34%) 20 (5,10%) 190 

Alls 3.914 392 4.306 

 

Samkvæmt niðurstöðum úr kjí-kvaðratprófi á gögnum úr skýrsluhaldi BÍ er marktækur munur 

á afdrifum lamba eftir því hvort um fósturlömb eða ekki fósturlömb var að ræða. Alls voru 

skráningar til um afdrif 59.104 lamba og voru vanhöld alls 0,90%. Voru 1,36% fósturlamba er 

skiluðu sér ekki heim eða drápust um haustið, en aðeins 0,86% lamba er gengu undir 

raunmóður. Fósturlömb voru 13,67% af heildarvanhöldum að hausti til (sjá 14. töflu).  
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14. tafla. Tíðni yfir vanhöld lamba að hausti úr skýrsluhaldi BÍ, flokkuð eftir uppruna lamb 

(χ2=13,9375;p<0,01). 

  Ekki fósturlömb Fósturlömb Alls  

Heimtist um haust 53.291 (99,14%) 5.279 (98,64%) 58.570 

Vantar heimtur/drapst um 

haustið (kóðar 4 og 5) 
461 (0,86%) 73 (1.36%) 534 

Alls 53.752 5.352 59.104 

 

Áhrif af aldri móður á heimtur lamba af fjalli eða dauða þeirra að hausti voru könnuð og 

gögnin úr skýrsluhaldi BÍ skoðuð á þrenns konar hátt. Fyrir fósturlömb (5.352 lömb), fyrir 

lömb er gengu undir mæðrum sínum (53.752 lömb) og í lokin fyrir öll lömbin saman (hópar 0, 

1, 2 og 3). Komu ekki fram marktæk tengsl samkvæmt niðurstöðum kjí-kvaðratsprófs 

(p>0,05). Yngstu ærnar virtust skila lömbum sínum örlítið verr heim en þær eldri og er 

munurinn undir 1%.  
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6. Umræður 

6.1. Vöxtur 

Bein meðaltöl vaxtar gáfu til kynna að gemlingslömb fædd tvílembingar er ólust upp hjá 

fósturmóður hefðu minnstan meðalvöxt, bæði fyrri hluta sumars og fram á haust (sjá 4. og 5. 

töflur). Lömb er fæðast mjög smá hafa minni vöxt fyrstu dagana eftir fæðingu en stærri lömb 

(Greenwood o.fl., 2002) og helst það í hendur við niðurstöður á meðalfæðingarþunga 

fósturlamba, en gemlingsfósturlömb voru léttust af hópunum. Auk þess voru fleiri en hrútar í 

þeim hópi. Á móti var vöxtur lamba er ólust upp hjá raunmóður áberandi mestur fyrri hluta 

sumars en fæðingarþungi þeirra var einnig mestur. Vöxtur fram á haust var mestur hjá 

ærtvílembingum er ólust upp hjá fósturmóður, en þó uxu lömb úr viðmiðunarhópi svipað. Þau 

lömb voru hvað líkust af hópunum fjórum, þau fæddust ærtvílembingar, voru aldnir upp sem 

slíkir og var fæðingarþungi þeirra einnig svipaður (368,01 g meiri hjá viðmiðunarhópi). Eini 

munurinn er sá að annar hópurinn ólst upp sem fósturlömb. Vöxtur ærþrílembinga er ólust 

upp hjá fósturmóður lá á milli hinna hópanna. Fæðingarþungi þeirra var næstminnstur sem og 

vöxtur fram á haust, en vöxtur þeirra fyrrihluta sumars var næst mestur.  

 

Margt getur haft áhrif á vöxt lamba (Sigurgeir Þorgeirsson & Stefán Sch. Thorsteinsson, 

1991) og leiðrétta þurfti fyrir áhrifum er gætu skekkt samanburð á milli hópa. Þetta var gert  

til að reyna að einangra þau áhrif er stöfuðu af undirvenju lamba undir fósturmæður, ef slík 

áhrif væru til á annað borð. Aldursdreifing ánna var misjöfn milli fósturflokka og er líklegt að 

frammistaða þeirra sé best á miðjum aldri (Hight & Jury, 1970; Southey o.fl., 2004). Einnig 

eru aðeins góðar ær valdar sem fósturmæður skv. Eyjólfi K. Örnólfssyni (munnleg heimild, 9. 

apríl 2013) sem hefur mögulega áhrif á fósturflokkana. Línuleg leiðrétting var þá ef til vill 

ekki besta leiðin til að taka burtu þau áhrif og því var farin sú leið að setja aldur móður í 

flokka. Marktæk áhrif fundust milli ára, fæðingarþunga, aldursflokka og kyn lambs. 

Niðurstöður tölfræðiuppgjörs á leiðréttum Vexti 1 gáfu ekki til kynna að munur væri á vexti 

fósturlamba og lamba er ólust upp hjá eigin móður (sjá 8. töflu). Marktækur munur fannst 

einungis á milli ærtvílembinga (minnstur meðalvöxtur) og ærþrílembinga (mestur 

meðalvöxtur) er ólust upp hjá fósturmóður. Hjá Vexti 2 var ekki marktækur munur á milli 

hópa en þar var viðmiðunarhópur með minnstan meðalvöxt, en gemlingstvílembingar með 

mestan (sjá 9. töflu).  
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Áður hefur komið fram að vöxtur fyrstu daga eftir fæðingu tengist fæðingarþunga 

(Greenwood o.fl., 2002) og leiðrétting fyrir fæðingarþunga í líkani fyrir bæði Vöxt 1 og 2 

gæti hugsanlega tekið í burtu mun milli fósturlamba og ekki fósturlamba, þar sem 

fósturlömbin voru léttari. Þessi möguleiki var kannaður og líkanið keyrt án þess að taka mið 

af fæðingarþunga. Reyndist sá grunur á rökum reistur hjá Vexti 1, þar sem marktækur munur 

fannst á milli viðmiðunarhóps og tveggja fósturhópa, ærtvílembinga og gemlingstvílembinga. 

Einnig fannst marktækur munur á milli gemlingstvílembinga og ærþrílembinga er ólust upp 

hjá fósturmóður. Munur á milli hópa hjá Vexti 2 jókst einnig þó svo að sá munur væri ekki 

marktækur, en gemlingstvílembingar og ærþrílembingar voru með minnstan meðalvöxt og 

ærtvílembingar er ólust upp hjá fósturmóður með mestan (niðurstöður ekki birtar). 

Skýringahlutfallið lækkaði í báðum tilfellum. Höfðu lömbin ekki fengið misjafna meðferð 

(s.s. kálbeit, túnbeit) fram að fyrstu haustþungamælingu sem notuð var til þess að reikna út 

Vöxt 2. Virðist sem vaxtarmunur fósturlamba og ekki fósturlamba sé aðallega til kominn 

vegna þess að fósturlömbin voru léttari til að byrja með, en hverfur sá munur þegar lömbin 

eldast.  

 

Þó er hægt að velta fyrir sér hvort tengsl móður og lambs séu minni í fósturtilfellum og 

fósturlambið beri því skarðan hlut frá borði af þeim sökum. Er mögulegt að fósturlambið líði 

svelt áður en fósturmóðirin sættir sig við það að fullu? Aukinn dauði fósturlamba fyrstu 3 

vikur eftir burð hefur verið tengdur við fæðingarþunga (Snowder & Knight, 1995) og tapa 

léttari lömb mögulega oftar baráttunni um sog og nærast því síður. Hvort aðferðum við 

undirvenju sé að einhverju leyti um að kenna þeim vaxtarmun sem er  á milli lamba, er 

vandasamt að segja til um. Aðferðir sem notaðar hafa verið á Hesti við undirvenju 

fósturlamba hafa reynst árangursríkar, en þar er oftast notast við legvatn. Flestar ærnar taka 

strax við fósturlambinu og er reynt að hafa lömbin jafnstór (Eyjólfur K. Örnólfsson, munnleg 

heimild, 9. apríl 2013). Skv. Basiouni & Gonyou (1988) ætti vöxtur fósturlamba er alast upp 

sem tvílembingar með jafnstóru lambi, ekki að vera frábrugðinn fóstursystkini, ef ærin sættist 

við lambið á annað borð. Þetta styður þá kenningu að munur á vexti lambahópa fyrstu 

vikurnar sé rakinn til muns á fæðingarþunga, en erfitt er að útiloka áhrif frá móður og skortur 

á tengslum þeirra á milli. Munur á stærð systkina (fósturlambs og móðurlambs) var ekki 

skoðaður en upplýsingar um fæðingarþunga hópanna  gefa til kynna að stærðarmunur sé á 

fóstursystkinum.  
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Væri áhugavert að bera saman vöxt lamba á fleiri sauðfjárbúum, en gögnin úr skýrsluhaldi BÍ 

nýttust ekki þar sem haustþungi var einungis mældur eftir að lömbin höfðu hlotið misjafna 

meðferð. Auk þess var enginn fæðingarþungi skráður né vöxtur fyrripart sumars.  

6.2. Lífþungi 

Lífþungi lamba á Hesti miðast við fyrstu haustþungamælingu sem fer fram í kringum 25. 

september en fram að þeim tíma fengu öll lömb sömu meðferð (Eyjólfur K. Örnólfsson, 

munnleg heimild, 9. apríl 2013). Bein meðaltöl fyrir lífþunga þessara lamba gáfu til kynna að 

ærtvílembingar er ólust upp hjá fósturmóður hefðu mestan meðallífþunga, en var 

meðallífþungi viðmiðunarhóps (ekki fósturlömb) nánast sá sami. Minnstur var meðallífþungi 

hjá gemlingstvílembingum er ólust upp hjá fósturmóður (sjá 6. töflu). Haldast þessi beinu 

meðaltöl í hendur við bein meðaltöl yfir Vöxt 2, enda er sá vöxtur reiknaður út frá lífþunga. 

Mælingar yfir bein meðaltöl lífþunga úr skýrsluhaldi BÍ eru hærri en lífþungamælingar á 

Hesti og er þungaskipting milli hópa ekki sú sama. Viðmiðunarhópur hefur mestan 

meðallífþunga og ærþrílembingar er ólust upp hjá fósturmóður koma þar á eftir. 

Gemlingstvílembingarnir eru þó einnig með lægstan meðallífþunga (sjá 7. töflu). Erfitt er að 

bera þessi gagnasöfn saman þar sem lömb úr skýrsluhaldi BÍ hafa fengið misjafna meðferð 

þegar lífþungamælingin fer fram og eru þær misjafnar eftir búum.  

 

Við tölfræðiuppgjör á lífþunga lamba frá Hesti var farin svipuð leið og hjá vexti þar sem reynt 

var að einangra þann breytileika sem liggur á milli hópa. Sömu aldursflokkar móður voru 

notaðir og áður og höfðu þeir marktæk áhrif. Eins fundust marktæk áhrif milli ára, 

fæðingarþunga, kyns og aldur lambs. Niðurstöður sýndu engan marktækan mun á milli hópa 

og var viðmiðunarhópurinn með minnstan meðallífþunga en gemlingsfósturlömb með mestan 

(sjá 10. töflu). Kannað var hvort fæðingarþungi hefði áhrif á lífþunga. Var hann því tekinn út 

úr líkaninu líkt og gert var við uppgjör á vexti. Munur á milli hópa varð marktækt meiri, þar 

sem skipting milli hópa var sú sama og hjá Vexti 2 (niðurstöður ekki birtar). 

 

Við uppgjör á leiðréttum lífþunga úr skýrsluhaldi BÍ var notast við líkan þar sem tekið var 

einnig tillit til uppgjörshópa og búa. Líkanið innihélt ekki leiðréttingu fyrir fæðingarþunga þar 

sem slíkar mælingar voru ekki til staðar. Ekki reyndist unnt að kanna víxlhrif milli 

uppgjörshóps og bús þar sem gögnin leyfðu það ekki vegna ósamræmis í notkun á 

uppgjörsnúmerum á milli búa. Niðurstöður gáfu marktækan mun á milli allra hópanna nema 

milli viðmiðunarhóps (mestur lífþungi) og ærtvílembinga er ólust upp hjá fósturmóður (næst 
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mestur). Eru þessar niðurstöður (sjá 11. töflu) ekki í samræmi við niðurstöður lífþunga á 

Hesti, enda um tvær ólíkar mælingar að ræða sbr. meðferðir. Erfitt er að draga ályktun um 

lífþunga úr skýrsluhaldi BÍ vegna þessa, en þó virðast gemlingstvílembingar og 

ærþrílembingar er alast upp hjá fósturmóður vera með minnstan lífþunga.  

 

Í þeirri rannsókn sem Snowder & Knight (1995) gerðu var áherslan á að kanna hvort tegund 

fósturmóður hefur áhrif á lífslíkur og vöxt lamba, en notast var við fjögur sauðfjárkyn. 

Hérlendis höfum við aðeins eitt séríslenskt sauðfjárkyn þar sem hæfileiki ánna til að ala lömb 

upp hefur lítið verið kannaður. Er sá möguleiki fyrir hendi að ærnar hegði sér öðruvísi, annað 

umhverfi er til staðar og veðráttan gjörólík og á þeim stað er rannsóknin var framkvæmd. Allt 

slíkt getur haft áhrif á niðurstöður þegar mæla á vöxt og þunga (Sigurgeir Þorgeirsson o.fl., 

1982). 

 

6.3. Vanhöld 

Til að ná árangri í sauðfjárrækt þarf að vera til gott ræktunarskipulag. Leitast er við að hafa 

frjósemi sem mesta, vöxt sem mestan og kjötgæði sem best. En forsenda fyrir því að framfarir 

og framlegð náist á sviði sauðfjárræktar og í starfsgreinin í heild, er sú að sem flest lömb skili 

sér lifandi að hausti og til slátrunar. Lífslíkur lamba skipta því gríðarlega miklu máli og betri 

skilningur á þeim tengslum sem liggja á bak við er nauðsynlegur til að viðhalda sjálfbærum 

ræktunarstefnum. Helsta ástæða fyrir aukningu á undirvenju lamba undir fósturmæður er 

aukin frjósemi, þar sem þrílembdar ær eru orðnar vani heldur en undantekning eins og var hér 

áður fyrr. En mun aukning í frjósemi samfara aukinni þörf á fósturmæðrum í raun borga sig 

þegar upp er staðið? 

 

Á Hesti er sérstaklega skráð ef lömb drepast eftir fæðingu að fjallrekstri eða eftir fjallrekstur 

(kóðar 3 og 4, sjá 2. töflu). Þessi lömb drepast líklega flest tiltölulega snemma eftir fæðingu 

þar sem oft eru litlar upplýsingar um þau að finna í skýrsluhaldi. Engu að síður er mikilvægt 

að skoða hvort vanhöld séu meiri hjá fósturlömbum að vori til en lömbum sem alast upp hjá 

eigin móður. Íslenskar heimildir á vanhöldum lamba á sauðburði gefa til kynna að um 1,5-2% 

lamba drepist á þessu tímabili en ekki eru til tölur um hlutfall fósturlamba (Stefán 

Aðalsteinsson o.fl., 1971; Jón Viðar Jónmundsson, 1983; Hallfríður Ósk Ólafsdóttir, 2004; 

Jón Viðar Jónmundsson, 2009 ). Niðurstöður yfir lömb frá Hesti sýndu fram á að marktækur 

munur var á afdrifum lamba að vori eftir því hvort um var að ræða fósturlömb eða lömb er 
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ólust upp hjá móður sinni. Búið var að taka út þau lömb er fæddust dauð eða drápust í 

fæðingu. Alls voru 8,36% fósturlamba er drápust á þessum tíma en 3,56% þeirra sem ekki 

voru fósturlömb (sjá 12. töflu). Fósturlömbin virðast því eiga í meiri hættu á að drepast 

snemma vors en hlutfall þeirra af heildardauða lamba var 25,18%. Niðurstöðurnar eru í 

samhengi við niðurstöður Snowder og Knight (1995) en ekki er vitað hvort orsökin liggi í 

fæðingarþunganum eins og áður hefur verið fjallað um. Tengslamyndun móður og lambs 

(fósturlambs) strax í upphafi eykur lífslíkur lambsins (Smith o.fl., 1966) og verður erfiðara að 

mynda slík tengsl eftir því sem lengra líður frá burði fósturmóður (Lévy o.fl., 1991). Val á 

aðferðum við undirvenjur virðist vera lykillinn til að tryggja árangursríka tengslamyndun. 

Líklega er ástæðan samspil á fæðingarþunga, samkeppni við systkinið, lakari tengsl við 

fósturmóður og fleiri þátta.  

 

Gögn frá skýrsluhaldi BÍ innihéldu ekki sambærilega kóða og skýrsluhald frá Hesti. Innihéldu 

þau einungis kóða fyrir lömb er drápust á sauðburði en ekki um vorið. Miklar eyður voru í 

gögnunum um afdrif haust og ef slíkt átti við lömb er tilheyrðu uppgjörshóp númer 9 

(ómarktæk til einkunnar) höfðu þau líklega drepist um vorið. Heildar fjöldi lamba sem talinn 

var hafa drepist um vorið var 4.930 og fósturlömb aðeins 16 af þeim hópi. Samkvæmt þessum 

talningum virðist sem fósturlömb eigi ekki hættu á að drepast frekar á sauðburði. En skoða 

þyrfti hvern bæ fyrir sig, rýna betur í gögnin til að fylla í eyðurnar og tengja þær niðurstöður 

við þær aðferðir sem notaðar eru við undirvenju á hverjum bæ. 

 

Vanhöld að hausti voru skoðuð bæði úr skýrsluhaldi frá Hesti og úr skýrsluhaldi BÍ og 

stönguðust niðurstöður kjí-kvaðratsprófa á (sjá 13. og 14. töflur). Á Hesti var hlutfall á 

vanhöldum fósturlamba (5,10%) svipað og lamba er gengu undir eigin móður (4,34%) og 

fundust engin marktæk tengsl þar á milli. Marktækur munur fannst hins vegar á vanhöldum 

fósturlamba og ekki fósturlamba úr gögnunum frá BÍ. Þar var hlutfall vanhalda mun hærra hjá 

fósturlömbum (1,36%) en hjá lömbum er ólust upp hjá eigin móður (0,86%) eins og sjá má í 

14. töflu. Ef skoðuð eru heildarvanhöld fyrir bæði fósturlömb og ekki fósturlömb, þá voru þau 

4,41% úr skýrsluhald frá Hesti, en 0,90% úr skýrsluhaldi BÍ. Í gögnunum frá Hesti voru mörg 

lömb sem drápust í túnskurðum um haustið, auk þess sem lömb voru notuð í krufningar við 

kennslu í Landbúnaðarháskóla Íslands. Skýrir það ef til vill aukin vanhöld en getur það einnig 

átt við bú í skýrsluhaldi BÍ og er því óumflýjanleg skekkja á gögnunum. Jón Viðar 

Jónmundsson (2009) komst að þeirri niðurstöðu að vanhöld eftir sauðburð fram til slátrunar á 

árunum 1998-2006 voru 2,26%. Nýjustu bráðabirgðaniðurstöður samantektar um 



28 

 

heildarvanhöld lamba að hausti frá árunum 2008-2010 voru á milli 3,7-3,8% eftir sýslum. Er 

þetta meðaltal vanhalda alls, en gátu þau farið allt upp í 5,7% í einstaka sýslum (Emma 

Eyþórsdóttir, munnleg heimild, 4. apríl 2013). Til að skýra þennan mun á heildarvanhöldum 

milli fyrri heimilda og niðurstaðna sem hér fengust úr skýrsluhaldi BÍ voru gögnin skoðuð 

með tilliti til áhrifa af aldri móður á vanhöld að hausti til. Fundust engin marktæk tengsl þar á 

milli og voru vanhöld lítið meiri hjá yngri ám en þeim eldri. En þegar gögnin voru skoðuð í 

heild sinni þar sem veturgamlar ær fengu að fljóta með kom þá í ljós að þær skila lömbum 

sínum síður heim af fjalli auk þess sem lömb þeirra drepast frekar (niðurstöður ekki birtar) 

sbr. niðurstöður Stefáns Aðalsteinssonar o.fl. (1971) og Jóns Viðars Jónmundssonar (2009). 

Þær eiga því stóran þátt í auknum vanhöldum en einnig eru lífslíkur lamba er alast upp sem 

marglembingar minni en einlembinga (Hight & Jury, 1970) og án þeirra í gagnasafninu verða 

vanhöld ef til vill minni. Samkvæmt eldri heimildum eru vanhöld að hausti 5-6%, en þær tölur 

byggja á fjölda fæddra lamba alls og þeirra er koma til nytja (Stefán Aðalsteinsson o.fl., 1971; 

Jón Viðar Jónmundsson, 1972, 1983). 

 

Everett-Hincks o.fl. (2005) gerðu sína rannsókn á sauðfjárbúi þar sem áhersla var lögð á 

ræktun áa með gott og mikið móðureðli. Slíkar ræktunaráherslur eru ef til vill liður í að 

minnka vanhöld, auka lífslíkur fósturlamba og framlegð sauðfjárbúskapar. 

Framlegðaraukningin verður þó ekki mikil þar sem lífslíkur fósturlamba eru 14% minni en 

lamba er ganga undir mæðrum sínum (Snowder & Knight, 1995). Á Hesti voru fósturlömb 

10,53% af heildarvanhöldum að hausti, en úr skýrsluhaldi BÍ voru fósturlömbin 13,67%.  

 

Erfitt er að bera saman erlendar niðurstöður á vanhöldum fósturlamba að hausti við vanhöld 

fósturlamba á Íslandi vegna skorts á rannsóknum. Erlendis steðjar lömbum hætta af ýmsum 

rándýrum en hérlendis eru það helst heimskautarefurinn, svartbakur, hrafn og haförn sem eru 

helsta ógnin af völdum dýra (Stefán Aðalsteinsson o.fl., 1971). Einnig er síbreytilegt veðurfar 

og hrjúft landslag talin vera mikil ógn umhverfisins. Aðferðir við undirvenjur fósturlamba eru 

misjafnar eftir sauðfjárkyni (Alexander o.fl., 1984), landi og aðstæðum svo dæmi séu tekin. 

Sumir bændur fylgjast náið með lömbum sínum og fara yfir fjárhópinn áður en hann er rekinn 

á afrétt meðan aðrir opna einfaldlega hlið frá úthaga/heimatúnum inn á afrétt. En er þá 

möguleiki á því að vanhöld að hausti til séu ofmetin og að í raun drepist mun fleiri lömb nærri 

heimahögum snemma sumars stuttu eftir sauðburð, en finnast aldrei og eru skráð við vanhöld 

um haust?  Þessari og fleiri spurningum er vert að svara, en svo að það sé hægt mætti auka við 
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þessar rannsóknir hérlendis, svo betri og skýrari mynd fengist af þeim veruleika sem á sér 

stað. 
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7. Ályktanir 
Þegar niðurstöður á bæði vexti og lífþunga úr skýrsluhaldi frá Hesti eru dregnar saman má 

álykta að munur sé á milli fósturlamba og lamba er alast upp hjá eigin móður. Liggur sá 

munur í gemlingslömbum og ærþrílembingum er alast upp hjá fósturmóður, en þau lömb eru 

léttust við fæðingu. Viðmiðunarhópur og fóstraðir ærtvílembingar eru svipuð lömb að stærð 

enda fannst hvergi marktækur munur á milli þessara hópa. Erfitt er að segja til um hvort 

aðferðir við undirvenjur hafi áhrif á niðurstöður, þar sem tengsl fósturlambs og fósturmóður 

séu lakari en milli lambs og raunmóður þess. Aðferðirnar sem notaðar eru á Hesti (aðallega 

legvatn) hafa reynst vel þar sem fósturærin hafnar sjaldan fósturlambinu. Allt bendir til þess 

að munurinn liggi í fæðingarþunganum eins og áður var rætt. 

 

Niðurstöður á leiðréttum lífþunga úr skýrsluhaldi BÍ gefa til kynna að fósturlömbin séu léttari 

um haust en lömb er alast upp hjá móður sinni. Þó eru það aðeins tveir fósturhópar sem voru 

marktækt frábrugnir viðmiðunarhópi, en það voru gemlingstvílembingar og ærþrílembingar. 

En marktækur munur fannst þó einnig á milli allra fósturhópanna. Lömbin höfðu hlotið 

misjafna meðferð og reyndist erfitt að taka út áhrif vegna þessa. Einnig var lítið vitað um 

hvaða fósturaðferðum var beitt við undirvenjur á hverjum bæ. Ber því að taka þessar 

niðurstöður með fyrirvara. 

 

Dauði fósturlamba að vori var marktækt meiri en lamba er ólust upp hjá móður sinni og 

virðast því fósturlömb eiga meiri hættu á að drepast snemma vors. Eru þessar niðurstöður í 

samræmi við erlendar niðurstöður, en ekki er vitað hvort orsökina megi finna í 

fæðingarþunganum.  

 

Vanhöld lamba að hausti reyndust misjöfn eftir gagnasöfnum. Ekki kom fram munur á 

vanhöldum úr skýrsluhaldi frá Hesti, hvort sem um var að ræða fósturlömb eða lömb er ólst 

upp hjá eigin móður. Marktækur munur kom hins vegar fram í gögnum frá BÍ, en þar drápust 

fósturlömbin frekar. Heildarvanhöld að hausti voru meiri á Hesti en úr skýrsluhaldi BÍ. Mikill 

dauði lamba í skurðum að hausti skýrir ef til vill hluta af þessum miklu vanhöldum hjá Hesti.  

 

En rannsóknir á þessu sviði eru mjög takmarkaðar og þá sérstaklega á Íslandi. Skoða þyrfti 

betur áhrif fósturaðferða við undirvenjur svo hægt væri að greina hvort aðrar ástæður en 

fæðingarþungi liggi á bak við mun á milli fósturlamba og annarra. Aukin vanhöld fósturlamba 

að hausti þarf einnig að skoða betur og hvaða meðferð lömb fá. Er fósturlömbum frekar 
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slátrað, fá þau frekar kálmeðferð þar sem þau eru léttari eða er jafn hlutfall þeirra sett á til lífs 

og þeirra lamba sem ekki eru fósturlömb? Þessum spurningum og mörgum fleiri þarf að svara 

til að svo skýrari mynd fáist um það hvort undirvenjur lamba borgi sig í raun. 
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