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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. 

 

 

 

__________________________________ 

Lára Björk Sigurðardóttir 



                                                                                                                                                 

ii 
 

Ágrip 

Vaxtargeta lamba er mjög flókinn eiginleiki sem markast af bæði erfða- og umhverfisþáttum. 

Til erfðaþáttanna teljast mjólkulagni og móðureiginleikar ásamt vaxtargetu einstaklingsins 

sjálfs en umhverfisþættirnir takmarkast aðallega við fóðrun og beit móður og lambs ásamt 

heilsufari lambsins. Í ræktunarstarfinu er sífellt verið að taka tillit til fleiri eiginleika og 

vaxtargeta lamba er einn af þeim eiginleikum sem hefur fengið aukna athygli síðustu ár.   

 

Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi vetrar- og sumarbeitar ef horft er á vöxt, 

vefjahlutföll, fallþunga auk fleiri eiginleika sauðfjárins. Flestar þær tilraunir hafa einblínt á 

áhrif móður ásamt umhverfisþáttunum. Lítið hefur verið horft á áhrif föður í þessu samhengi. 

 

Í þeirri tilraun sem gerð var á Presthólum í Öxarfirði sumarið 2008 var lögð áhersla á áhrif 

föður á vaxtargetu lamba. Í ljós kom að föðuráhrif eru meiri við fæðingarþunga heldur en 

síðari vigtanir. Bændur ættu að geta séð hvaða lömb taka snemma við sér og verða þung að 

haustinu með því að vigta lömbin fyrripart júnímánaðar. Þau lömb sem þá eru orðin þung 

verða það að öllum líkindum líka að haustinu.  

 

Mikill breytileiki er á milli hrúta þar sem greinilegt er að sumir lambahópar geta nýtt sér 

afréttarbeit að fullu og vaxa þar best en aðrir hópar nýta hana illa, koma léttir af fjalli og þurfa 

bötun að hausti til að fullnýta vaxtargetu sína. Sumir hrútar henta því til kynbóta sem slátur-

hrútar, gefa lömb sem sýna gríðarlegan uppbótarvöxt í haustbötuninni og ná mikilli þyngdar-

aukningu en eru jafnframt þurftarfrek. Aðrir hrútar gefa lömb sem henta betur til kynbóta í 

stofninum, lömbin þroskamikil og væn eftir afréttarbeit.  

 

Lykilorð: sauðfé, vaxtargeta, lifandi þungi, faðerni 
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Þakkir og tileinkunn 

Fyrst og fremst vil ég þakka leiðbeinanda mínum Jóhannesi Sveinbjörnssyni fyrir alla þá hjálp 

sem hann veitti mér við vinnu þessa verkefnis auk ómældrar þolinmæði á meðan vinnslu þess 

stóð. Einnig langar mig að þakka föður mínum Sigurði Árnasyni og móður minni Bryndísi 

Öldu Jónsdóttur fyrir hugmyndina að þessu verkefni auk allrar vinnunnar sem þau lögðu í 

gagnasöfnunina ásamt Árna Sigurðssyni, Lindu Margréti Sigurðardóttur og Andra Rafni 

Kristjánssyni sem einnig fá þakkir fyrir vel unnið verk. Án þeirra hefði þetta verkefni aldrei 

orðið að veruleika. Eyjólfur Kristinn Örnólfsson á þakkir skildar fyrir að útvega gögn sem 

nýttust í niðurstöður verkefnisins. Álfheiði Marinósdóttur og Þórunni Eddu Bjarnadóttur vil 

ég þakka fyrir veittan stuðning og sveigjanleika á erfiðum tímum. Ríkharði Brynjólfssyni 

þakka ég yfirlesturinn. 

 

Síðast en ekki síst vil ég þakka sambýlismanni mínum Maríusi Snæ Halldórssyni fyrir gríðar-

legan stuðning og endalausa þolinmæði meðan á skrifum mínum stóð.   
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1 Inngangur 

Landbúnaður á Íslandi hefur um aldir byggt að miklu leyti á sauðfjárrækt. Ræktunarsaga 

sauðfjár á sér langa sögu og ræktunarmarkmið hafa tekið stórfelldum breytingum á þessum 

tíma. Íslenska sauðkindin hefur gengið í gegnum ýmsar þrengingar frá því land byggðist bæði 

vegna náttúruhamfara og sjúkdóma sem hafa orsakað miklar sveiflur í stofnstærð. Nokkrar til-

raunir hafa verið gerðar á innflutningi nýrra fjárkynja með afleitum árangri, alvarlegir sjúk-

dómar hafa fylgt í kjölfarið sem leitt hafa til stórtæks niðurskurðar með tilheyrandi skerðingu 

á erfðafjölbreytileika stofnsins. Hér á landi er því aðeins eitt sauðfjárkyn, hið íslenska, og tak-

markast ræktunarmöguleikar þar af leiðandi við þetta eina kyn.  

 

Áður fyrr var sauðfé lítið sem ekkert fóðrað á veturna heldur látið beita sér þegar veðurguð-

irnir leyfðu (Jóhannes Sveinbjörnsson, 1996) en á þeim tíma voru helstu nytjar ull, mör, kjöt 

og mjólk (Jónas Jónsson, án árs). Með nýjum ræktunartilburðum og tæknivæðingu breyttust 

áherslur í sauðfjárrækt og menn fóru að einbeita sér að bættum kjötgæðum (Stefán Sch. Thor-

steinsson, 2002). Nytjarnar ull, mör og mjólk viku fyrir kjötræktun og nýir ræktunartilburðir 

ásamt auknum fóðurstyrk hafa ýtt undir framfarir í kynbótum sem valdið hafa miklum breyt-

ingum á vaxtarlagi íslensks sauðfjár og stóraukið framleiðni þess (Jón Viðar Jónmundsson & 

Sigurgeir Þorgeirsson, 1997).  

 

Áherslur kynbótastarfsins eru nú orðnar víðtækari og tekið er tillit til fleiri eiginleika innan 

sauðfjárstofnsins. Einn er sá eiginleiki sem fengið hefur aukna athygli síðustu ára en það er 

vaxtargeta lamba. Með því að auka vaxtargetuna geta bændur aukið afurðir fjárins og þar af 

leiðandi aukið afkomu búanna svo um munar. Það hefur sýnt sig að íslenski sauðfjárstofninn 

býður upp á mikla möguleika þessu tengt þar sem mikill breytileiki er á milli búa og land-

svæða hvað vænleika varðar (Bændasamtök Íslands, 2008). Hins vegar er alls ekki auðvelt að 

stjórna þessum eiginleika vegna þess hve margir áhrifaþættir geta spilað þar inn í, bæði 

tengdir erfðum og umhverfi.  
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1.1 Helstu áhrifaþættir á vaxtargetu 

1.1.1 Erfðaáhrif 

Vaxtargeta lamba markast af erfða- og umhverfisþáttum. Erfðaþættirnir eru annars vegar 

móðuráhrif, það er mjólkurlagni og móðureiginleikar móður og hins vegar erfðabundin 

vaxtargeta lambsins. Rannsóknir hafa bent til þess að erfðasamhengi vaxtargetu einstakling-

sins sjálfs og mjólkurlagni móðurinnar sé neikvætt og er það talin megin ástæðan fyrir því af 

hverju einstaklingsúrval fyrir auknum þunga lamba hafi ekki skilað meiri árangri en raun ber 

vitni (Jón Viðar Jónmundsson & Sigurgeir Þorgeirsson, 1997). Þessu til rökstuðnings má 

benda á að afurðir eftir á með lambi hafa aukist um 7-8 kg á rúmlega 50 ára tímabili sam-

kvæmt upplýsingum úr skýrsluhaldi fjárræktarfélaganna (Jón Viðar Jónmundsson, samtal 16. 

nóvember 2008). En vegna þess hve erfitt er að greina í sundur erfða- og umhverfisáhrif þessu 

tengt er nánast ómögulegt að vita, án frekari rannsókna, hvort að þessar framfarir séu mest 

megnis vegna bættrar fóðrunar á tímabilinu eða hvort að kynbótastarf síðastliðinna áratuga sé 

farið að skila sér hægt og sígandi, nema hvoru tveggja sé. Jafnframt ber að vekja athygli á því 

að erfðaframfarir á eiginleikunum frjósemi og mjólkurlagni í sauðfjárstofninum hafa verið 

mjög litlar á síðastliðnum áratugum (Þorvaldur Árnason & Jón Viðar Jónmundsson, 2007) og 

því virðist sem stíft einstaklingsúrval á auknum þunga hafi stuðlað að aukinni vaxtargetu en 

framfarir í mjólkurlagni áa hafi verið litlar. Það er því nauðsynlegt að veita mjólkurlagni meiri 

eftirtekt til þess að draga úr þeim neikvæðu erfðaáhrifum sem aukin vaxtargeta getur haft þar 

á.  

1.1.2 Umhverfisáhrif 

Umhverfisþættirnir takmarkast aðallega við fóðrun og beit móður og lambs ásamt heilsufari 

lambsins sem getur endurspeglað fóðurnýtingu þess. Ástand móðurinnar við burð hefur mikil 

áhrif á vöxt lambanna því það gefur til kynna hversu mikinn forða hún getur mjólkað af sér á 

mjaltaskeiðinu. Auk þess skiptir fóðrun hennar sem og beit á mjaltaskeiðinu miklu máli fyrir 

það hversu vel hún heldur nytinni og þar af leiðandi mjólkurframboði fyrir lömbin. Magn og 

gæði þess fóðurs og beitar sem lambinu býðst skiptir talsverðu máli fyrir vaxtargetu þess, sér-

staklega þegar móðurmjólkin fer að þynnast og lambið þarf að afla sér fæðu á annan hátt 

(Jóhannes Sveinbjörnsson, samtal 17. september 2008).  

 

Eftir því sem skepnan eldist og vex breytist bygging hennar og þar af leiðandi vefjahlutföll til 

þess að mæta mismunandi þörfum varðandi umhverfið, hreyfingu, fóður, æxlun og fjölgun. 
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Samfara þessum breytingum þá breytast fóðurþarfirnar alveg frá fæðingu til fullorðinsaldurs. 

Hjá nýfæddum skepnum er beinahlutfallið mjög hátt en fer smám saman minnkandi á móti 

því sem hlutdeild vöðva eykst. Þá er mikilvægt að fóðrið innihaldi nóg prótein sem nýtist til 

vaxtar skepnunnar svo vöðvauppbygging og þroski fari eðlilega fram en jafnframt þarf að 

gæta að á orkufóðrun samhliða svo örverur vambarinnar geti nýtt próteinið sem best. Á þessu 

tímabili er fóðurnýtingin einnig best því skepnan borgar fyrir fóðrið með auknum vöðvum. 

Þegar skepnan nálgast fullan þroska hækkar fituinnihald skrokksins og forðafita getur mynd-

ast ef fóðrun er umfram viðhaldsþarfir. Við aukna fitusöfnun þá hægir á vöðvasöfnun og 

fóðurnýtingin verður lakari vegna þess að orkan úr fóðrinu fer að hluta til í fitusöfnun sem 

leiðir til lakari samsetningu vefjahlutfalla og minni átlyst (Þórey Bjarnadóttir, Jóhannes 

Sveinbjörnsson & Emma Eyþórsdóttir, 2006b). Það hefur sýnt sig að hrútar byrja seinna að 

safna fitu en gimbrar en þegar því stigi í þroskaferlinum er náð þá bæta bæði kynin við sig fitu 

álíka hratt (Searle & Griffiths, 1976). En þess ber að geta að ef samanburður er gerður á lömb-

um við sama lífþunga kemur í ljós að lömb sem hafa arfgerð til meiri þunga fullþroskuð vaxa 

almennt hraðar og hafa hærra vöðva- og beinahlutfall og minni fitu en lömb sem hafa arfgerð 

til minni þunga fullþroskuð (Searle & Griffiths, 1976, Wood o.fl., 1980). Til þess að ræktunin 

verði því sem hagkvæmust er mikilvægt að flokka snemmþroska lömbin frá hinum og lóga 

þeim áður en fitusöfnun hefst að einhverju marki og rækta skepnur sem hafa mikinn þunga 

fullþroskaðar á stöðum þar sem sprettutíminn er stuttur.  

 

1.2 Arfgengi vaxtareiginleika 

Það hversu sterkt eiginleikar ganga í erfðir á milli kynslóða er mjög breytilegt. Þar af leiðandi 

er misjafnlega erfitt að rækta ákveðna eiginleika sem sóttst er eftir. Eftir því sem arfgengi 

eiginleika er hærra því auðveldara er að rækta viðkomandi eiginleika. Vaxtareiginleikar, eins 

og þeir sem hér um ræðir, hafa alla jafna frekar hátt arfgengi, h2 = 0,15-0,41 (Safari, Fogarty 

& Gilmour, 2005). Þess vegna er tiltölulega auðvelt að rækta þá samanborið við frjósemis-

eiginleika sem flest allir hafa mjög lágt arfgengi (Árni Brynjar Bragason, án árs) og framfarir 

skila sér hægt.  

 

Meðalarfgengi fæðingar- og fráfæruþunga við 3-4 mánaða aldur er álíka hátt (0,15-0,23 – fer 

eftir kynjum) en arfgengi virðist vaxa með hækkandi aldri gripsins (Safari, Fogarty & Gil-

mour, 2005). Þetta bendir til þess að erfðaáhrif koma sífellt meira fram eftir því sem gripirnir 

eldast. Það eru margir þættir sem geta haft áhrif á fæðingar- og fráfæruþunga, bæði tengdir 
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móður- og umhverfisáhrifum. En eftir því sem gripurinn eldist því sterkar koma fram þeir 

eiginleikar sem arfgerð hans stendur fyrir.  

 

Eftir því sem lömbin eldast, þroskast og verða sjálfstæðari, því minni áhrif hafa mæðurnar á 

vöxt þeirra. Þetta kemur til vegna þess að arfgengi móðuráhrifa á lifandi þunga lamba lækkar 

með aldri. Við fæðingar- og fráfæruþunga er arfgengi móðuráhrifa á bilinu 56-76% af heildar-

arfgengi en hríðfellur eftir fráfærur og mælist þá um 30%, þá eru umhverfisáhrifin orðin víð-

tækari (Safari, Fogarty & Gilmour, 2005). Arfgengi móðuráhrifa á lifandi þunga lamba er 

hærra í kjötkynjum heldur en í ullar- og tvínytjakynjum (Safari, Fogarty & Gilmour, 2005) og 

fyrir vikið eru móðuráhrifin talsverð á vaxtarþætti íslenska sauðfjárkynsins.  

 

1.3 Fyrri rannsóknir 

Flestar þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á vaxtargetu lamba bæði hér á landi og erlendis 

snúast aðallega um að kanna móðuráhrif auk ýmissa fóðrunar- og umhverfisþátta. Lítið sem 

ekkert hefur verið horft á áhrif feðra í þessu samhengi. 

 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á fóðrun áa á meðgöngu. Í einni slíkri sem gerð var á 

Shropshire ám í Danmörku árið 2006 var athugað hvaða áhrif það hefði á vöxt lamba að fóðra 

móður annað hvort samkvæmt fóðurþörfum eða takmarka fóður við hana (einungis 60% af 

fóðurþörfum) síðustu 6 vikur meðgöngunnar. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að lömbin undan 

ánum sem fengu takmarkað fóður voru marktækt (P = 0,01) léttari við burð (3,1 ± 0,1 kg) en 

lömbin undan þeim ám sem fóðraðar voru samkvæmt fóðurþörfum (4,1 ± 0,1 kg) (Tygesen, 

Harrison & Therkildsen, 2007). Þessar niðurstöður benda til þess að lömb undan ám sem fá 

takmarkað fóður nái ekki eins miklum þroska og vaxi ekki eins vel í móðurkviði og lömb 

undan ám sem fóðraðar eru samkvæmt fóðurþörfum. Auk þess má leiða líkur að því að fóstur-

þroski gangi mun nærri sveltum ám og forði þeirra komi til með að rýrna talsvert sem kemur 

niður á mjólkurlagni þeirra og þar af leiðandi vöxt lambanna fyrstu vikum eftir burð á meðan 

aðalfæða þeirra er móðurmjólkin. Einnig er skert fóðrun á síðustu vikum fyrir burð talin draga 

úr þroska júgursins sem kemur niður á því framboði mjólkur sem stendur lömbunum til boða 

(Freer & Dove, 2002).  

 

Auk þess geta stök næringarefni og þar af leiðandi fóðursamsetning haft gríðarleg áhrif á vöxt 

og þroska bæði júgurs og lambs viðkomandi áa. Þessu til rökstuðnings er nýleg rannsókn á 
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kalsíummagni í fóðri áa en kalsíum er það næringarefni sem hefur hvað mest áhrif á mjólkur-

magn og –gæði. Þessi rannsókn var gerð á Awassi ám í Jórdaníu árið 2007. Í ljós kom að 

kalsíum eykur mjólkurframleiðslu og orkusamsetningu mjólkurinnar, mjólkurfita eykst með 

auknu kalsíummagni, efnaskiptaorka eykst ásamt því að fitusýrusamsetning mjólkurinnar 

verður heppilegri, það er meira af ómettuðum, löngum fitusýrum. Þessar breytingar og fleiri 

til eiga sér stað þrátt fyrir að átgeta ánna breytist ekki neitt (Titi & Obeidat, 2008). Samkvæmt 

þessum niðurstöðum verður meiri og betri mjólk til staðar fyrir lömbin sem leiðir til betri 

vaxtar.  

 

Hér á landi takmarkast afurðir sauðfjár fyrst og fremst við frjósemi áa og fallþunga dilka sem 

endurspegla vaxtargetuna. Fóðrun sauðfjár í kringum fengitímann og á meðgöngunni hefur 

mikil áhrif á frjósemi fjárins sem og á fæðingarþunga lamba en fallþungi dilka ræðst aðallega 

af sumarbeitinni, það er magn og gæði þess gróðurs sem í boði er auk þess sem erfðir spila þar 

inn í (Bjarni P. Maronsson, 2002). En fleira kemur til en bara fóðrun á meðgöngu þegar verið 

er að meta umhverfisáhrif á vaxtargetu lamba. Miklu máli skiptir að nýta vaxtargetuna alveg 

frá fæðingu fram að slátrun (Bjarni P. Maronsson, 2002). Einn af þeim þáttum er að hleypa 

fénu út eins fljótt og hægt er að vorinu (Þórey Bjarnadóttir, Jóhannes Sveinbjörnsson & 

Emma Eyþórsdóttir, 2006a) og geta boðið upp á orku- og próteinríka beit yfir beitartímabilið. 

Hér á landi byggist sumarbeit sauðfjár að mestu leyti á hálendisbeit og beinn tilkostnaður 

bænda við aðalkjötframleiðsluna er því í flestum tilfellum lítill. En hálendisbeitin ýtir aðeins 

undir hraðan vöxt lamba yfir hásumarið þegar sprettutíðin er sem best (frá byrjun júlí til miðs 

ágústs) (Þórey Bjarnadóttir & fl., 2006a), eftir það fellur meltanleiki beitarinnar mjög hratt 

(Ólafur Guðmundsson & Ólafur R. Dýrmundsson, 1989) og næringargildið er oft orðið of lágt 

til að fullnægja þörfum lamba til eðlilegs vaxtar (Ingvi Þorsteinsson og Gunnar Ólafsson, 

1965). Það er því mikilvægt að taka lömbin heim af afréttarbeitinni áður en gróður þar veldur 

vaxtarskerðingu lambanna og geta þá boðið þeim sem á þurfa að halda upp á orku- og prótein-

ríka beit á láglendi.  

 

Í þessu samhengi er oft talað um bötun lamba að hausti, er þá átt við þann uppbótarvöxt sem 

lömb geta sýnt ef þau eru vel fóðruð á orku- og próteinríkri beit. Lömb sem orðið hafa fyrir 

vaxtarskerðingu yfir sumarið geta sýnt ótrúlegan uppbótarvöxt ef þau fá fóður sem uppfyllir 

þeirra fóðurþarfir (Tygesen & fl., 2007). Jafnframt ýtir próteinrík fæða eins og kál undir hag-

kvæmari vefjahlutföll skrokksins, það er vöðvar aukast hlutfallslega meira en fita (Þórey 

Bjarnadóttir & fl., 2006b). Hérlendis hafa verið gerðar margar tilraunir með haustbötun slátur-
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lamba. Sú fóðurtegund sem virðist bæta mestu við fallþunga lamba er grænfóðurbeit enda er 

grænfóður mjög próteinrík fæða. Því næst kemur áborin háarbeit og svo nýræktarbeit þar á 

eftir, að síðustu er svo úthagabeit sem bætir minnstu við fallþunga þeirra (Halldór Pálsson og 

Ólafur R. Dýrmundsson, 1979). Sýnt hefur verið fram á að vefjahlutföll lamba sem beitt er á 

grænfóður í 4-7 vikur fyrir slátrun eru svipuð og vefjahlutföll lamba sem beitt er á úthaga ef 

samanburður fer fram við jafnan fallþunga (Sigurgeir Þorgeirsson, Stefán Sch. Thorsteinsson 

& Guðjón Þorkelsson, 1990). Próteinsnautt fóður líkt og á mýrlendi gerir lítið annað en að 

viðhalda fallþunga, á slíkri beit er einnig hætt við því að hlutdeild fitu aukist á kostnað vöðva 

í skrokknum. Til að sporna við þessu og fullnýta vaxtargetu lambanna fram að slátrun má 

beita þeim á grænfóður frá miðjum ágúst með þeim skilyrðum þó að þau séu ekki orðin það 

þroskamikil að þau fitni óhóflega, þeim lömbum ber að slátra fyrr (Sigurgeir Þorgeirsson & fl. 

1990). Grænfóðurbeit hentar vel þar sem slátrað er snemma en ekki er talin ástæða til að beita 

snemmfæddum lömbum sem ganga á þurrlendum úthaga á grænfóður til bötunar vegna þess 

að þau eru orðin nokkuð eldri og þroskameiri. En til þess að grænfóðurbeitin gagnist sem best 

er nauðsynlegt að draga úr skitu með því að bjóða lömbunum upp á úthagabeit og/eða túnbeit 

með. Jafnframt ber að hafa ormasmit í huga en hægt er að draga úr því með því að minnka 

beitarálagið, til dæmis með því að beita landið aðeins einu sinni á ári (Sigurgeir Þorgeirsson 

& fl., 1990). Þessu til rökstuðnings má nefna samanburðartilraunir sem gerðar voru á Hesti 

1979 þar sem bornar voru saman háarbeit og kálbeit. Niðurstöður tilraunanna sýndu fram á að 

framfarir á friðaðri há og kálbeit voru jafn miklar, 2-3 kg í fallþunga á 34 dögum. En þar sem 

háarspilda hafði verið beitt fyrr um sumarið var árangurinn mun lélegri þrátt fyrir að upp-

skeran væri næg. Það kemur til vegna lélegra fóðurgildis gróðursins ef spilda er beitt fyrr um 

sumarið auk þess sem ormasmit verður einnig meira (Halldór Pálsson, Ólafur Guðmundsson 

& Stefán Sch. Thorsteinsson, 1981).  

1.4 Tilurð verkefnis 

Ástæðan fyrir gerð þessa verkefnis er rakin aftur til ársins 2005 þegar lömb undan hrútinum 

Byl frá Presthólum sýndu ótrúlega yfirburði í vænleika og hagstæðum vefjahlutföllum þar á 

bæ. Þessi lömb virtust hafa gríðarlega vaxtargetu, sýndu mikinn uppbótarvöxt að haustinu og 

stórbættu kjötprósentu sína. Í framhaldi af þessu fóru af stað vangaveltur meðal heimilis-

manna um þann breytileika sem til staðar er milli hrúta af mismunandi ættum og hversu sterkt 

þessi erfðaáhrif endurspeglast í vaxtargetu lambanna. Þar með var búið að leggja drög að 

verkefni sem lítið hefur verið fengist við áður í sauðfjárrækt á Íslandi og höfðaði til áhuga-

sviðs höfundar.  
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1.5 Markmið verkefnisins 

Markmið verkefnisins er í raun þríþætt, þ.e. 

 Að kanna áhrif feðra á vaxtargetu lamba (erfðaáhrif) 

 Að meta föðuráhrif á svörun lamba við annars vegar kálbeit og hins vegar háarbeit 

 Að meta áhrif feðra á uppbótarvöxt lamba á kálbeit 

Unnið var að mestu út frá gögnum sem safnað var á Presthólum í Núpasveit en stuðst var við 

gögn frá Hesti í Borgarfirði til samanburðar. Vonast er til að afrakstur verkefnisins verði 

skýrar tillögur um það hvernig nýta megi betur ýmsar upplýsingar úr skýrsluhaldinu til að 

vinna enn markvissar en áður að auknum fallþunga sláturlamba.  
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2 Efni og aðferðir 

2.1 Gögn 

Gögn þessarar ritgerðar fengust úr tilraun sem sett var upp á Presthólum í Núpasveit árið 2008 

ásamt sambærilegum gögnum frá fjárræktarbúinu Hesti í Borgarfirði. Tilraunin á Presthólum 

var sett þannig upp að valdir voru fimm hrútar, að mestu óskyldir, tveir frá Presthólum (Safír 

og Rúbín), tveir frá Bjarnastöðum (Ísi og Bruni) og einn úr Hafrafellstungu (Andvari). Alls 

voru um 15-18 ám haldið undir hvern hrút fyrir miðjan desember 2007 og miðað var við að 

hver hrútur myndi skila að lágmarki 24 lömbum, fæddum tvílembingum, sem kæmu til upp-

gjörs í þessu verkefni. Ærnar báru svo um mánaðarmótin apríl-maí 2008.  

 

Tilraunin byggðist upp á vigtunum þar sem lömbin voru flest öll vigtuð fjórum sinnum. Fyrsta 

vigtun fór fram strax eftir burð, önnur vigtun var 1-2 vikum eftir burð (fór eftir því hvernig á 

stóð hverju sinni), þriðja vigtun var strax og lömbin komu af afrétti og fjórða vigtun var 

tveimur vikum síðar. Út frá þessum vigtunartölum var gagnasafninu skipt í 4 tímabil, það er 

tímabil 1, 2, 3, og 4. Fyrsta tímabil nær yfir þyngdaraukningu frá fæðingu að annarri vigtun, 

annað tímabil nær yfir þyngdaraukningu frá annarri vigtun að þeirri þriðju, þriðja tímabil nær 

yfir þyngdaraukningu frá þriðju vigtun að þeirri fjórðu og fjórða tímabil nær svo yfir þyngdar-

aukningu frá burði að fjórðu og síðustu vigtuninni. Í hverju tímabili kom svo fram hve langt 

tímabilið var í dögum, þynging í kg og g og þyngingu í g/dag.  

 

Af þeim ám sem haldið var undir hrútana fimm reyndust nokkrar geldar, einlembdar og þrí-

lembdar sem féllu þá sjálfkrafa út úr tilrauninni því eingöngu átti að vinna með tvílembur til 

þess að auðvelda úrvinnslu gagnanna og auka marktækni. Auk þess var nokkuð um afföll á 

lömbum, bæði á sauðburði og yfir sumarið svo að ekki komu öll lömbin sem lagt var af stað 

með í upphafi til uppgjörs. Einnig voru nokkur lömb seld strax í september svo að fjórða vigt-

unin fékkst ekki, nokkur lömb heimtust seint svo að þriðja og fjórða vigtunin fékkst ekki og 

nokkur lömb fóru framhjá við fjórðu vigtun.  

 

En hjá þeim lömbum sem hafa fallþunga en vantar lífþunga í fjórðu vigtun var hægt að reikna 

lífþungann. Það var gert með því að finna meðallífþunga hrúta annars vegar og gimbra hins 

vegar undan hverjum hrút sem höfðu bæði lífþunga í fjórðu vigtun og fallþunga. 
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Meðallífþunganum var svo deilt upp í meðalfallþungann og fékkst þá fallprósenta sem deilt 

var upp í fallþunga lambanna fyrir hvort kyn um sig.  

 

Út frá þessum gögnum voru svo gerð tvö gagnasöfn. Annað gagnasafnið innihélt vigtunartölur 

þeirra lamba sem höfðu verið vigtuð í öll fjögur skiptin en hitt gagnasafnið tók tillit til þeirra 

lamba sem höfðu vigtunartölur á hverju tímabili fyrir sig. Seinna gagnasafnið var sett upp til 

að reyna að fá meiri marktækni því það innihélt stærri lambahópa. Gagnasöfnunum var svo 

skipt í tvennt, það er annars vegar gimbrar og hins vegar hrútar. Auk þess fengu feðurnir 

fimm hver sinn tölustaf svo hægt væri að keyra gögnin í gegnum tölfræðilíkönin. Notaðir 

voru tölustafir frá 1 og upp í 5 þar sem Andvari var númer 1, Rúbín númer 2, Safír númer 3, 

Ísi númer 4 og Bruni númer 5.  

 

Gögnin sem fengin voru frá fjárræktarbúinu Hesti í Borgarfirði eru frá árinu 2006. Sam-

bærilegt gagnasafn var búið til úr upplýsingunum frá Hesti en þar var einungis unnið með þrjú 

tímabil. Fyrsta tímabilið nær frá burði fram að fjallrekstri (6. júlí), annað tímabilið nær frá 

fjallrekstri að fyrstu haustvigtun (22. september) og þriðja tímabilið nær frá burði fram að 

fyrstu haustvigtun. Ekki var hægt að gera uppgjör á kál- og háarbeit lambanna þar sem ein-

ungis minni lömbin voru sett á kál. Alls voru 9 hrútar frá Hesti notaðir í niðurstöðurnar þar 

sem hver hrútur fékk sitt númer líkt og í Presthólagögnunum.  

2.2 Aðferðir 

Við tölfræðiuppgjörið var stuðst við forritið Minitab. Gerð voru tvenns konar tölfræðipróf á 

bæði gagnasöfnin, annars vegar einsþáttar fervikagreining (One Way ANOVA) og hins vegar 

línuleg aðhvarfsgreining fyrir ójafnan fjölda (General Linear Model, GLM). Bæði tölfræði-

prófin voru notuð til þess að skera úr um hvort og hve mikið feðraáhrifin koma fram í saman-

burðarhópunum fimm hvað þyngd og vaxtargetu varðar og hvort faðerni skýri mismunandi 

uppbótarvöxt lambahópanna ásamt vaxtargetu á káli annars vegar og háarbeit hins vegar.  

 

Breytiþátturinn fyrir tölfræðilíkönin var faðerni lambahópanna. Línulega aðhvarfsgreiningin 

fyrir ójafnan fjölda var notuð umfram einsþáttar fervikagreininguna til þess að kanna hvort 

ósamræmi samanburðarhópanna vegna affalla um vorið og sumarið hefðu áhrif á niður-

stöðurnar sem það og gerði. Því voru niðurstöður GLM notaðar til uppgjörs í þessu verkefni. 

Kyn lamba og fjöldi daga í hverju tímabili voru notaðar sem hliðarbreytur í GLM tölfræði-

líkaninu.  
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Fundnar voru meðaltalstölur sem unnið var með fyrir hvern hrút á hverju tímabili og í hverri 

vigtun út frá gagnasöfnunum tveimur, það er meðaltal af þunga eða vexti þeirra lamba sem til-

heyra hverju tímabili. 

 

Forritið Microsoft Excel var notað við gerð taflna og mynda.  
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3 Niðurstöður 

3.1 Presthólar 

3.1.1 Vöxtur á 1. tímabili 

Í 1. töflu má sjá meðaltalstölur lambahópanna í 1. og 2. vigtun ásamt þyngingu á 1. tímabili, 

fjölda daga í 1. tímabili og vöxt lamba í 1. tímabili. 2. tafla sýnir hins vegar marktækni og 

skýringarhlutfall lambahópanna fimm, með meiru. Þess ber að geta að meðaltalsvigtun hvers 

lambahóps hefur tvær mismunandi tölfræðilegar niðurstöður vegna þess að ekki var unnið 

með sömu lömbin í hverju tímabili eins og fram kemur í kaflanum efni og aðferðir. Það skal 

tekið fram að fyrsta vigtun fór fram 27. apríl til 7. maí og önnur vigtun frá 10. – 12. maí.  

 

1. tafla sýnir samanburð á fyrstu tveimur vigtunum lambahópanna fimm ásamt vexti þeirra á 

1. tímabili. Þar kemur í ljós að lambahópurinn undan Andvara hefur minnstu fæðingar-

þyngdina (3,52 kg), lambahópurinn undan Bruna þá mestu (4,05 kg) og lambahópurinn undan 

Ísi fylgir þar fast á eftir (3,85 kg). Við fyrstu vigtunina fékkst mjög marktækur munur á milli 

feðra (P = 0,025) en þær niðurstöður eru birtar í 2. töflu. Það bendir til þess að feðurnir eru að 

skila misþungum lambahópum um burð. Feðurnir Rúbín og Safír eru að gefa lömb með svip-

aða fæðingaþyngd en marktækur munur er á milli Andvara og Ísis annars vegar og Andvara 

og Bruna hins vegar. Samtals þá skýra feðurnir rétt tæplega fimmtung af heildarbreytileika 

fæðingarþyngdar lambahópanna. Kyn lambanna var einnig tekið inn í tölfræðilíkanið vegna 

ójafns fjölda hrúta og gimbra. Í ljós kom mjög marktækur munur (P = 0,013) milli kynja enda 

voru gimbrarnar alltaf léttari en hrútarnir við fæðingu. Þess ber að geta að vegna mismunandi 

fjölda vaxtardaga í hverju tímabili milli lambahópa var ekki hjá því komist að taka tillit til 

þess í tölfræðilíkaninu enda reyndist munurinn mjög marktækur (P=0,001). Lambahópurinn 

undan Andvara fékk flesta vaxtardaga á tímabilinu, 11 talsins en lambahópurinn undan Bruna 

fékk fæsta daga til vaxtar eða 7 talsins.  

 

Við aðra vigtun fékkst ekki marktækur munur milli feðra (P = 0,055) því efri og neðri 

skekkjumörk þeirra skarast. Hrútarnir Andvari, Rúbín, Safír og Bruni gáfu lambahópa með 

svipaða þyngd (6,15-6,53) en lambahópurinn undan Ísi var mun þyngri (7,07 kg). Það var því 

aðeins Ísi sem skilaði marktækt þyngri lömbum en hinir hrútarnir við 2. vigtun. Skýringar-

hlutfall feðranna er talsvert lægra fyrir aðra vigtun eða 11,83% enda umhverfisáhrifin orðin 
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meiri. Líkt og í fyrstu vigtun þá fékkst marktækur munur á milli kynja (P = 0,02) því gimbrar-

nar voru alltaf léttari en hrútarnir.  

 

Hvað vöxt lambahópanna á 1. tímabili varðar þá fékkst ekki marktækur munur á milli lamba-

hópa (P = 0,313). Þrátt fyrir það þá þyngdust lömbin undan Ísi mest eða um 337,7 g/dag og 

lömbin undan Safír minnst eða 288,45 g/dag (tekið var mið af fjölda vaxtardaga á tímabilinu).  

 

1. tafla. Yfirlit yfir meðaltalstölur fyrir 1. vigtun, 2. vigtun, þyngingu á 1. tímabili, fjölda 

daga í 1. tímabili og vöxt á 1. tímabili fyrir hvern hrút, ásamt tilheyrandi staðal-

skekkjum.  

1. vigtun, 

kg

staðal‐

skekkja

2. vigtun, 

kg

staðal‐

skekkja

þynging á 1. 

tímabili, kg

fjöldi daga í 

1. tímabili

vöxtur á 1. 

tímabili, g/dag

staðal‐

skekkja

Andvari 3,52 0,10 6,50 0,19 2,97 11 310,46 19,49

Rúbín 3,70 0,11 6,50 0,19 2,80 8 330,47 17,95

Safír 3,61 0,10 6,15 0,20 2,54 8 288,45 17,16

Ísi 3,85 0,11 7,07 0,21 3,22 10 337,70 20,59

Bruni 4,05 0,11 6,53 0,21 2,49 7 298,19 20,41  

 

2. tafla. Yfirlit yfir skýringarhlutfall og marktæknimörk fyrir breyturnar kyn lambs, 

fjölda daga í tímabili og feður á niðurstöður 1. og 2. vigtunar ásamt vexti á 1. tímabili. 

Breytiþáttur

Frí‐

tölur

Skýringar‐

hlutfall (R
2
) % P‐gildi

Skýringar‐

hlutfall (R
2
) % P‐gildi

Skýringar‐

hlutfall (R
2
) % P‐gildi

Kyn lambs 1 4,09 0,013 4,80 0,020 1,13 0,260
1. tímab. ‐ fj.daga 1 8,84 0,001 4,20 0,026 2,94 0,082
Faðir 4 19,99 0,025 11,83 0,055 3,90 0,313
Skekkja 97
Alls 103 32,92 20,83 7,97

Vöxtur á 1. tímabili1. vigtun 2. vigtun

 

 

3.1.2 Vöxtur á 2. tímabili 

Töflur 3 og 4 eru sambærilegar töflum 1 og 2 nema þær sýna bara niðurstöður næsta tímabils, 

þ.e. tímabil 2 ásamt vigtunum 2 og 3. Þess ber að geta að þriðja vigtun fór fram dagana 23. og 

24. september.  

 

Meðaltalstölur fyrir 2. vigtun eru þær sömu og hér að ofan en marktækni milli lambahópanna 

(P = 0,011) er örlítið meiri við 2. vigtun á 2. tímabili en þar var (P = 0,055). Ástæðan er sú að 
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þeir lambahópar sem notaðir voru til uppgjörs í tímabili 2 hafa sýnt meiri mismun sín á milli 

en lambahóparnir í tímabili 1.  

Hvað 3. vigtun varðar þá fékkst ekki marktækur munur á milli lambahópanna (P = 0,308). Það 

bendir því til þess að lambahóparnir fimm koma nokkuð svipaðir af fjalli um haustið. En þrátt 

fyrir að niðurstöðurnar eru ekki marktækar þá sést það greinilega að lömbin undan Rúbín 

(43,62 kg) og Safír (43,27 kg) virðast geta nýtt afréttarbeitina mun betur en hin lömbin og 

koma talsvert þyngri til baka. Auk þess sýna þau mun meiri vöxt á 2. tímabili heldur en 

lambahóparnir undan Andvara, Ísi og Bruna. Lambahópurinn undan Andvara kemur lang-

léttastur af afréttinum (41,63 kg) en þar eru lömbin með minnstu staðalskekkjuna (0,85 kg) og 

eru þ.a.l. jöfnust að þyngd. Alls staðar fékkst marktækur munur á milli kynja innan hvers 

lambahóps.  

 

Hvað skýringarhlutfall feðranna á vigtununum varðar þá fer það lækkandi með aldri lamb-

anna, það er feðurnir virðast skýra mest af breytileika fæðingarþyngdarinnar en áhrif þeirra 

fara ört minnkandi eftir því sem umhverfisáhrifin verða meiri.  

 

3. tafla. Yfirlit yfir meðaltalstölur fyrir 2. vigtun, 3. vigtun, þyngingu á 2. tímabili, fjölda 

daga í 2. tímabili og vöxt á 2. tímabili fyrir hvern hrút, ásamt tilheyrandi staðal-

skekkjum. 

2. vigtun, 

kg

staðal‐

skekkja

3. vigtun, 

kg

staðal‐

skekkja

þynging á 2. 

tímabili, kg

fjöldi daga í 

2. tímabili

vöxtur á 2. 

tímabili, g/dag

staðal‐

skekkja

Andvari 6,50 0,19 41,63 0,85 35,14 136 263,53 5,90

Rúbín 6,50 0,19 43,62 0,91 37,12 135 280,19 5,41

Safír 6,15 0,20 43,27 1,02 37,12 135 272,41 6,37

Ísi 7,07 0,21 42,57 0,91 35,50 135 261,29 5,92

Bruni 6,53 0,21 42,32 0,92 35,79 134 262,59 6,07  

 

4. tafla. Yfirlit yfir skýringarhlutfall og marktæknimörk fyrir breyturnar kyn lambs, 

fjölda daga í tímabili og feður á niðurstöður 2. og 3. vigtunar ásamt vexti á 2. tímabili. 

Breytiþáttur

Frí‐

tölur

Skýringar‐

hlutfall (R
2
) % P‐gildi

Skýringar‐

hlutfall (R
2
) % P‐gildi

Skýringar‐

hlutfall (R
2
) % P‐gildi

Kyn lambs 1 8,00 0,007 6,99 0,020 5,45 0,050

2. tímab. ‐ fj.daga 1 0,01 0,920 2,05 0,152 4,58 0,028

Faðir 4 11,68 0,011 7,45 0,308 12,12 0,087

Skekkja 85

Alls 91 19,69 16,49 22,15

2. vigtun 3. vigtun Vöxtur á 2. tímabili
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3.1.3 Vöxtur á 3. tímabili 

Töflur 5 og 6 eru sambærilegar töflum 1, 2, 3 og 4 nema þær sýna bara niðurstöður næsta 

tímabils, það er tímabil 3 ásamt vigtunum 3 og 4. Þess ber að geta að fjórða og síðasta vigt-

unin fór fram dagana 7. – 8. október.  

 

Meðaltalstölur fyrir 3. vigtun eru þær sömu og hér að ofan en marktækni þeirra (P = 0,723) er 

mun minni á milli lambahópanna en þar var (P = 0,308). Ástæðan er sú að þeir lambahópar 

sem notaðir voru til uppgjörs í tímabili 3 hafa verið líkari að þyngd en lambahóparnir í tíma-

bili 2 og öryggismörk þeirra hafa því skarast.  

 

Í 4. vigtun var heldur ekki marktækur munur á milli lambahópanna (P = 0,892). Það bendir 

því til þess að lambahóparnir fimm sýna svipaða bötun eftir afréttarbeitina. Þrátt fyrir að 

niðurstöðurnar séu ekki marktækar þá má lesa út úr þeim að lömbin undan Andvara bata sig 

langmest og vaxa alveg gríðarlega á þessu tímabili. Tímabilið er ekki nema tvær vikur og 

Andvaralömbin ná að þyngjast um 5,54 kg, þau eru því að vaxa um rúm 341 g/dag. Þessar 

niðurstöður benda til þess að lambahópurinn undan Andvara hefur mun lengri vaxtarkúrfu en 

hinir hóparnir. Þrátt fyrir að þau vaxi minnst á tímabili 2 (lengsta tímabilinu) þá ná þau að 

bæta það upp með uppbótarvexti að haustinu þegar þau komast á gott beitiland. Lamba-

hópurinn undan Rúbín hefur allt annan vaxtarferil. Sá hópur nær að nýta afréttarbeitina best 

og vex mest á henni af öllum hópunum (280,19 g/dag). En þegar hópurinn kemur á betri beit 

þá hægir á vextinum og þau eru ekki að vaxa nema um 167,26 g/dag.  

 

5. tafla. Yfirlit yfir meðaltalstölur fyrir 3. vigtun, 4. vigtun, þyngingu á 3. tímabili, fjölda 

daga í 3. tímabili og vöxt á 3. tímabili fyrir hvern hrút, ásamt tilheyrandi staðal-

skekkjum. 

3. vigtun, 

kg

staðal‐

skekkja

4. vigtun, 

kg

staðal‐

skekkja

þynging á 3. 

tímabili, kg

fjöldi daga í 

3. tímabili

vöxtur á 3. 

tímabili, g/dag

staðal‐

skekkja

Andvari 41,63 0,85 47,17 0,96 5,54 14 341,11 40,08

Rúbín 43,62 0,91 45,57 1,19 1,94 15 167,26 50,45

Safír 43,27 1,02 46,63 1,20 3,36 14 258,55 54,42

Ísi 42,57 0,91 46,12 1,13 3,55 14 274,94 46,84

Bruni 42,32 0,92 45,30 1,07 2,98 14 258,82 46,56  
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         1.mynd. Breyting á vaxtarhraða lambahópanna á Presthólum eftir tímabilum 

6. tafla. Yfirlit yfir skýringarhlutfall og marktæknimörk fyrir breyturnar kyn lambs, 

fjölda daga í tímabili og feður á niðurstöður 3. og 4. vigtunar ásamt vexti á 3. tímabili. 

Breytiþáttur

Frí‐

tölur

Skýringar‐

hlutfall (R
2
) % P‐gildi

Skýringar‐

hlutfall (R
2
) % P‐gildi

Skýringar‐

hlutfall (R
2
) % P‐gildi

Kyn lambs 1 5,20 0,029 7,45 0,013 0,68 0,370

3. tímab. ‐ fj.daga 1 0,03 0,880 0,00 0,995 1,69 0,216

Faðir 4 2,95 0,723 2,19 0,892 9,15 0,127

Skekkja 81

Alls 87 8,18 9,64 11,52

3. vigtun 4. vigtun Vöxtur á 3. tímabili

 

 

Eins og sjá má á 1. mynd er vaxtarhraði lambahópanna mjög breytilegur eftir tímabilum. Tals-

verður munur er strax við fæðingu og fyrstu tvær vikurnar en eftir afréttarbeitina er eins og 

ákveðnu hámarki sé náð og hóparnir ná mjög svipaðri þyngd. Svo á haustbeitinni kemur fram 

gríðarlegur munur á uppbótarvexti hópanna. Lömbin undan Andvara ná sér mjög vel á strik 

eftir að hafa hægt talsvert á vextinum í afréttinum en lömbin undan Rúbín ná sér ekki á strik 

aftur og vöxtur þeirra snarminnkar á haustbeitinni. Vaxtarhraði lamba undan Safír fellur jafnt 

og þétt á milli tímabila og hóparnir undan Ísi og Bruna ná sér ekki af stað aftur svo neinu 

nemi.   
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3.1.4 Vöxtur á 4. tímabili 

Töflur 7 og 8 eru sambærilegar fyrri töflum nema þær sýna meðaltalstölur fyrir 1. og 4 vigtun 

ásamt niðurstöðum á öllu vaxtartímabilinu, þ.e. tímabili 4. 

 

Í 7. töflu má sjá að lambahópurinn sem fæddist léttastur, undan Andvara, óx mest (275,57 

g/dag) á vaxtartímabilinu og verður þyngsti hópurinn (47,17 kg). Þar er það uppbótar-

vöxturinn sem skilar lömbunum svona góðri vigt. En lambahópurinn sem fæddist þyngstur, 

undan Bruna, óx minnst (256,66 g/dag) á vaxtartímabilinu og endar sem léttasti hópurinn 

(45,30 kg), rétt tæpum 2 kg léttari en sá þyngsti. Af þessum má leiða líkur að því að lömbin 

undan Andvara taki sinn þroska ekki að fullu út fyrr en haustar en hinir hóparnir virðast 

þroskast mun fyrr sem leiðir til þess að það hægir á vexti þeirra.  

 

Þessar niðurstöður gefa vissulega vísbendingar um mismunandi vaxtarkúrfur lambahópa 

undan mismunandi hrútum þrátt fyrir að vera ekki allar marktækar.   

 

7. tafla. Yfirlit yfir meðaltalstölur fyrir 1. vigtun, 4. vigtun, þyngingu á 4. tímabili, fjölda 

daga í 4. tímabili og vöxt á 4. tímabili fyrir hvern hrút, ásamt tilheyrandi staðal-

skekkjum. 

1. vigtun, 

kg

staðal‐

skekkja

4. vigtun, 

kg

staðal‐

skekkja

þynging á 4. 

tímabili, kg

fjöldi daga í 

4. tímabili

vöxtur á 4. 

tímabili, g/dag

staðal‐

skekkja

Andvari 3,52 0,10 47,17 0,96 43,64 161 275,57 6,24

Rúbín 3,70 0,11 45,57 1,19 41,87 158 263,44 7,64

Safír 3,61 0,10 46,63 1,20 43,02 157 268,41 7,22

Ísi 3,85 0,11 46,12 1,13 42,27 179 263,61 7,31

Bruni 4,05 0,11 45,30 1,07 41,25 155 256,66 6,69  

 

8. tafla. Yfirlit yfir skýringarhlutfall og marktæknimörk fyrir breyturnar kyn lambs, 

fjölda daga í tímabili og feður á niðurstöður 1. og 4. vigtunar ásamt vexti á 4. tímabili. 

Breytiþáttur

Frí‐

tölur

Skýringar‐

hlutfall (R
2
) % P‐gildi

Skýringar‐

hlutfall (R
2
) % P‐gildi

Skýringar‐

hlutfall (R
2
) % P‐gildi

Kyn lambs 1 2,99 0,023 3,40 0,092 3,88 0,107

4. tímab. ‐ fj.daga 1 0,27 0,571 0,00 0,981 24,76 0,000

Faðir 4 21,89 0,000 5,98 0,303 5,37 0,343

Skekkja 90

Alls 96 25,15 9,38 34,01

1. vigtun 4. vigtun Vöxtur á 4. tímabili
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           2. mynd. Meðalvöxtur lambahópanna á Presthólum frá burði til síðustu vigtunar. 

Til að auðvelda samanburð á meðalvexti lambahópanna fimm yfir allt tilraunatímabilið voru 

niðurstöðurnar einnig settar fram á myndrænan hátt. Á mynd 2 má sjá að lömbin undan And-

vara vaxa að meðaltali mest á dag en lömbin undan Bruna minnst. Þar er það uppbótar-

vöxturinn sem skilur hópana að og þar af leiðandi geta þeirra til að nýta góða beit eftir að hafa 

verið á lélegri beit á afrétti. Það sem skilar Rúbín og Safír þó þetta hátt er geta lamba þeirra til 

að nýta afréttarbeitina en þessir tveir lambahópar uxu lang best þar og komu allt að 1,5 – 2 kg 

þyngri af afréttinum en hinir hóparnir. Geta lambahópsins til vaxtar undan Ísi var hins vegar 

lökust á afréttinum en hann sýndi þó ágætan uppbótarvöxt á móti.   
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3.2 Hestur 

3.2.1 Vöxtur á 1. tímabili 

Í 9. töflu. má sjá yfirlit yfir niðurstöðurnar fyrir Hesthrútana. Þar sem fleiri lömb voru undan 

hverjum hrút fengust mun öruggari niðurstöður en fyrir Presthólagögnin enda var fyrirfram 

ákveðinn hópur á Presthólum notaður í niðurstöðurnar en á Hesti var hægt að nota öll lömbin 

vegna þess að þar eru öll lömb vigtuð.   

 

Ef gögnin á Hesti eru borin saman við gögnin á Presthólum má sjá að fæðingarþungi Hest-

lambanna er örlítið meiri, 3,95 kg að meðaltali en 3,75 kg á Presthólum. Sömu sögu er að 

segja um staðalskekkjuna. Hvað hrútana sjálfa varðar þá er nánast sami þungamunur á milli 

þyngsta og léttasta lambahópsins á Presthólum (0,53 kg) og á Hesti (0,49 kg). Hóparnir 

virðast því vera nokkuð sambærilegir til að byrja með.  

 

Ekki er hægt að bera 2. vigtun saman þar sem 2. vigtun á Hesti fór fram 6. júlí í stað 10. – 12. 

maí á Presthólum og lömbin á Hesti því orðin mun eldri við aðra vigtun. En vegna þess að töl-

fræðiforritið tók tillit til dagafjölda í hverju tímabili er hægt að bera vöxt lambanna saman á 

milli bæja. Líkt og 9. tafla segir til um þá uxu lömbin á Hesti um 257-288 g/dag á þessu fyrsta 

tímabili en á Presthólum um 288-338 g/dag. Lambahóparnir á Hesti virðast því vaxa jafnar en 

á Presthólum en ekki eins hratt á þessu tímabili.  

 

Skýringarhlutfall feðranna er meira fyrir 1. vigtun en 2. vigtun eins og fram kemur í 10. töflu 

og er það líklega vegna meiri umhverfisáhrifa á lömbin fyrir 2. vigtun. Þetta er sambærilegt 

niðurstöðunum á Presthólum. En skýringarhlutfall feðranna á Hesti er talsvert lægra en á 

Presthólum og er ástæðan sennilega sú að umhverfisáhrifin vega þyngra á Hesti vegna þess að 

þar var ekki búinn til ákveðinn tilraunahópur sem fékk sömu eða sambærilega meðferð líkt og 

gert var á Presthólum. Marktæknin var hins vegar mun meiri á Hesti eins og áður hefur komið 

fram.  
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9. tafla. Yfirlit yfir meðaltalstölur fyrir 1. vigtun, 2. vigtun, þyngingu á 1. tímabili, fjölda 

daga í 1. tímabili og vöxt á 1. tímabili fyrir hvern hrút, ásamt tilheyrandi staðal-

skekkjum. 

1. vigtun, 

kg

staðal‐

skekkja

2. vigtun, 

kg

staðal‐

skekkja

þynging á 1. 

tímabili, kg

fjöldi daga 

í 1. tímabili

vöxtur á 1. 

tímabili, g/dag

staðal‐

skekkja

Bruni 4,20 0,09 18,97 0,29 14,77 54 275,06 6,03

Brunnur 3,95 0,10 18,55 0,31 14,60 51 279,25 6,57

Freri 3,82 0,09 18,15 0,30 14,33 54 268,50 6,33

Ís 3,74 0,08 17,21 0,27 13,48 52 257,56 5,63

Kveikur 3,97 0,10 19,76 0,32 15,79 56 288,61 6,86

Köstur 4,11 0,09 18,47 0,29 14,36 54 268,65 6,14

Óðinn 3,71 0,10 18,12 0,34 14,41 54 270,74 7,09

Raftur 4,17 0,08 18,97 0,27 14,79 51 284,46 5,65

Rosti 3,93 0,10 18,26 0,32 14,33 51 274,60 6,83  

 

10. tafla. Yfirlit yfir skýringarhlutfall og marktæknimörk fyrir breyturnar kyn lambs, 

fjölda daga í tímabili og feður á niðurstöður 1. og 2. vigtunar ásamt vexti á 1. tímabili. 

 

Breytiþáttur

Frí‐

tölur

Skýringar‐

hlutfall (R
2
) % P‐gildi

Skýringar‐

hlutfall (R
2
) % P‐gildi

Skýringar‐

hlutfall (R
2
) % P‐gildi

Kyn lambs 1 2,33 0,005 1,72 0,000 4,21 0,000
1. tímab. ‐ fj.daga 1 6,74 0,000 67,08 0,000 3,4 0,001

Faðir 8 9,36 0,000 7,09 0,001 6,35 0,018
Skekkja 265

Alls 275 18,43 75,89 13,96

1. vigtun 2. vigtun Vöxtur á 1. tímabili

 

 

3.2.2 Vöxtur á 2. tímabili 

Í 11. töflu má sjá vöxt lambahópanna á 2. tímabili. Þriðja vigtun á Hesti fór fram á svipuðum 

tíma og 3. vigtun á Presthólum, eða 22. september. Þá voru lambahóparnir á Hesti á bilinu 

34,34-39,63 kg að þyngd. Hóparnir eru því mun ólíkari en á Presthólum þar sem einungis 2 kg 

munaði á þyngsta og léttasta hópnum. Jafnframt má lesa út úr 11. töflu að lömbin undan Ís 

voru léttust þegar þeim var sleppt á fjall og komu einnig léttust af fjalli. Munurinn hafði þó 

aukist á milli lambahópsins undan Ís og hinna hópanna frá því um vorið. Þyngsti hópurinn í 2. 

vigtun var undan Kveik og sá hópur kom einnig þyngstur af fjalli. Það er því greinilegt að 

lömbin undan Ís hafa ekki eins mikla vaxtargetu og hinir hóparnir við þessar aðstæður. 

Gaman hefði verið að geta séð hvernig þungatölurnar hefðu þróast ef lömbin hefðu komist í 

kálbeit.  
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Skýringarhlutfall feðranna eykst frá 2. vigtun til þeirrar 3. og marktæknin einnig. Við 3. 

vigtun er skýringarhlutfallið 12,50% við marktæknimörkin P = 0,000 eins og sjá má í 12. 

töflu. Þessar niðurstöður eru þvert á það sem kom út úr gögnunum á Presthólum, þar fór skýr-

ingarhlutfallið lækkandi með hverri vigtun. Hluti af ástæðunum gætu legið í staðalskekkjunni 

því hún er talsvert hærri á Presthólahrútunum, sennilega vegna færri lamba í hverjum lamba-

hópi.  

 

11. tafla. Yfirlit yfir meðaltalstölur fyrir 2. vigtun, 3. vigtun, þyngingu á 2. tímabili, 

fjölda daga í 2. tímabili og vöxt á 2. tímabili fyrir hvern hrút, ásamt tilheyrandi staðal-

skekkjum. 

2. vigtun, 

kg

staðal‐

skekkja

3. vigtun, 

kg

staðal‐

skekkja

þynging á 2. 

tímabili, kg

fjöldi daga 

í 2. tímabili

vöxtur á 2. 

tímabili, g/dag

staðal‐

skekkja

Bruni 18,97 0,29 37,89 0,63 18,92 108 251,21 4,43

Brunnur 18,55 0,31 37,69 0,69 19,13 108 254,58 4,83

Freri 18,15 0,30 37,00 0,67 18,86 108 248,87 4,66

Ís 17,21 0,27 34,34 0,59 17,13 108 229,96 4,14

Kveikur 19,76 0,32 39,63 0,72 19,87 108 263,70 5,00

Köstur 18,47 0,29 37,37 0,65 18,90 108 249,38 4,52

Óðinn 18,12 0,34 37,24 0,75 19,11 109 252,43 5,32

Raftur 18,97 0,27 38,90 0,59 19,93 108 263,45 4,14

Rosti 18,26 0,32 37,45 0,57 19,19 108 253,87 5,02  

 

12. tafla. Yfirlit yfir skýringarhlutfall og marktæknimörk fyrir breyturnar kyn lambs, 

fjölda daga í tímabili og feður á niðurstöður 2. og 3. vigtunar ásamt vexti á 2. tímabili. 

 

Breytiþáttur

Frí‐

tölur

Skýringar‐

hlutfall (R
2
) % P‐gildi

Skýringar‐

hlutfall (R
2
) % P‐gildi

Skýringar‐

hlutfall (R
2
) % P‐gildi

Kyn lambs 1 1,72 0,024 8,70 0,000 10,45 0,000

2. tímab. ‐ fj.daga 1 0,07 0,644 0,45 0,219 0,15 0,476

Faðir 8 7,09 0,007 12,50 0,000 12,13 0,000

Skekkja 265

Alls 275 8,88 21,65 22,73

2. vigtun 3. vigtun Vöxtur á 2. tímabili
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   3.mynd. Breyting á vaxtarhraða lambahópanna á Hesti eftir tímabilum. 

Eins og fyrir niðurstöður Presthólahrútanna er hér myndræn framsetning á því hvernig vaxtar-

hraði lambahópanna á Hesti breytist á milli tímabila. Lambahóparnir eru ótrúlega jafnir og 

vöxtur þeirra virðist falla mjög svipað á milli tímabila. Hér sést greinilega að lamba-hópurinn 

undan Ís vex talsvert hægar en hinir hóparnir og hægir enn frekar á sér á seinna tímabilinu. 

Vöxtur lambahópsins undan Óðni fellur hins vegar minnst á milli tímabila. 

 

3.2.3 Vöxtur á 3. tímabili 

Ef horft er á allt tímabilið fyrir Hesthrútana kemur í ljós að lömbin undan Ís vaxa lang minnst. 

Lambahópurinn undan Bruna sem fæddist þyngstur missti forskot sitt á hina hópana og 

þyngdist álíka mikið og þeir. En hópurinn undan Rafti virðist hafa haldið sínu forskoti í 

fæðingarþyngd ágætlega og þyngist næst mest af þessum 9 hópum.  

 

Skýringarhlutfall feðranna á vöxt lambahópa sinna á 3. tímabili er 12,60 við marktækni-

mörkin P = 0,000. Það er því greinilegt að feðurnir hafa talsverð áhrif á vaxtargetu lambanna 

og skýra talsvert af breytileikanum. Móður- og umhverfisáhrifin segja greinilega ekki allt um 

vöxt lambanna, erfðirnar spila líka sterkt inn í.   
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13. tafla. Yfirlit yfir meðaltalstölur fyrir 1. vigtun, 3 vigtun, þyngingu á 3. tímabili, 

fjölda daga í 3. tímabili og vöxt á 3. tímabili fyrir hvern hrút, ásamt tilheyrandi staðal-

skekkjum. 

1. vigtun, 

kg

staðal‐

skekkja

3. vigtun, 

kg

staðal‐

skekkja

þynging á 3. 

tímabili, kg

fjöldi daga 

í 3. tímabili

vöxtur á 3. 

tímabili, g/dag

staðal‐

skekkja

Bruni 4,20 0,09 37,89 0,63 33,69 132 255,93 4,34

Brunnur 3,95 0,10 37,69 0,69 33,74 129 259,06 4,73

Freri 3,82 0,09 37,00 0,67 33,18 132 252,61 4,56

Ís 3,74 0,08 34,34 0,59 30,60 130 234,56 4,06

Kveikur 3,97 0,10 39,63 0,72 35,66 134 268,86 4,94

Köstur 4,11 0,09 37,37 0,65 33,27 132 253,53 4,42

Óðinn 3,71 0,10 37,24 0,75 33,52 133 255,08 5,11

Raftur 4,17 0,08 38,90 0,59 34,73 129 267,42 4,07

Rosti 3,93 0,10 37,45 0,57 33,52 129 257,87 4,92  

 

14. tafla. Yfirlit yfir skýringarhlutfall og marktæknimörk fyrir breyturnar kyn lambs, 

fjölda daga í tímabili og feður á niðurstöður 1. og 3. vigtunar ásamt vexti á 3. tímabili. 

 

Breytiþáttur

Frí‐

tölur

Skýringar‐

hlutfall (R
2
) % P‐gildi

Skýringar‐

hlutfall (R
2
) % P‐gildi

Skýringar‐

hlutfall (R
2
) % P‐gildi

Kyn lambs 1 2,33 0,007 8,70 0,000 10,42 0,000

3. tímab. ‐ fj.daga 1 5,94 0,000 17,18 0,000 0,14 0,498

Faðir 8 9,36 0,000 12,50 0,000 12,60 0,000

Skekkja 265

Alls 275 17,63 38,38 23,16

1. vigtun 3. vigtun Vöxtur á 3. tímabili
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       4.mynd. Meðalvöxtur lambahópanna á Hesti frá burði til síðustu vigtunar. 

Á 4. mynd má sjá samanburð lambahópanna undan Hesthrútunum fyrir heildartímabilið, það 

er frá burði til haustvigtunar. Þar stendur hópurinn undan Kveik efstur og vex um rétt tæplega 

270 g/dag að meðaltali en hópurinn undan Ís vex ekki um nema rúmlega 230 g/dag að meðal-

tali. Hinir hóparnir raða sér svo á milli Kveiks og Íss.  
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3.3 Samanburður á kál- og háarbeit 

Þar sem ekki fengust marktækar niðurstöður fyrir samanburð á þeim lömbum sem fengu kál 

og þeim sem ekki fengu kál þótti ekki ástæða til þess að birta skýringarhlutfall ásamt mark-

tækni hér. Þrátt fyrir það eru niðurstöðurnar forvitnilegar.  

 

Lömbin voru valin tilviljanakennt á kál- og háarbeit. Í ljós kom að lambahópurinn undan 

Andvara sem fór á kál var þyngstur en léttastur af þeim sem ekki fór á kál. Vöxtur Andvara-

hópsins var mun meiri á hánni en á kálinu sem er mjög sérkennilegt í alla staði. Enginn annar 

hópur sýndi þessar niðurstöður og erfitt að útskýra það frekar nema með fleiri tilraunum. Upp-

gjörið fyrir lambahópinn undan Bruna var alveg öfugt við Andvara. Þar var hópurinn sem fór 

á kálið 3 kg léttari en sá sem fór á hánna, bötun kállambanna var ágæt, rétt tæp 294 g/dag, en 

lömbin sem fóru á hánna uxu mjög lítið og lang minnst af öllum hópunum eða rétt rúm 87 

g/dag.  

 

15. tafla. Sýnir samanburð á þunga og vexti þeirra lamba sem annars vegar fóru á kál-

beit á og hins vegar þeirra sem ekkert kál fengu á 3. tímabili. 

3. vigtun, 

kg

staðal‐

skekkja

4. vigtun, 

kg

staðal‐

skekkja

þynging á 3. 

tímabili, kg

fjöldi daga 

í 3. tímabili

vöxtur á 3. 

tímabili, g/dag

staðal‐

skekkja

Andvari 42,34 0,87 47,17 1,09 4,83 14 338,71 47,78

Rúbín 41,23 1,19 43,60 1,51 2,37 15 175,38 65,90

Safír 42,14 1,14 46,36 1,44 4,22 14 265,67 63,08

Ísi 41,43 1,50 46,26 1,89 4,83 14 331,29 82,92

Bruni 41,89 0,87 45,24 1,09 3,35 14 293,98 47,92

3. vigtun, 

kg

staðal‐

skekkja

4. vigtun, 

kg

staðal‐

skekkja

þynging á 3. 

tímabili, kg

fjöldi daga 

í 3. tímabili

vöxtur á 3. 

tímabili, g/dag

staðal‐

skekkja

Andvari 40,29 1,50 45,76 1,89 5,47 14 392,37 120,40

Rúbín 43,03 2,00 44,99 2,51 1,96 14 147,33 160,00

Safír 44,96 1,93 47,49 2,43 2,53 14 187,27 154,72

Ísi 43,17 1,13 47,34 1,42 4,17 14 297,60 90,64

Bruni 44,36 1,82 45,58 2,29 1,22 14 87,04 146,12

Lömb sem fóru á kál

Lömb sem ekki fóru á kál

 

 

Á mynd 5 er samanburður lambahópanna sem fengu kál og þeirra sem ekki fengu kál settur 

fram á myndrænan hátt.  Þar sést að allir lambahóparnir, nema undan Andvara, sýna meiri 

vöxt ef þeir fá kál með háarbeitinni en Andvaralömbin hafa meiri getu til að nýta háarbeitina 
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5. mynd. Samanburður lambahópa sem fengu kál umfram háarbeit og þeirra sem bara     
fengu há. 

eingöngu og vaxa betur af henni en kálinu. Mestu munar um kálbeitina hjá lambahópnum 

undan Bruna en það voru lömbin sem fæddust þyngst. Minnstu munar um kálbeitina hjá 

hópnum undan Andvara en það voru lömbin með minnstu fæðingarþyngdina.   
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4 Umræður 

Breytileiki íslenska sauðfjárins hvað viðkemur vöxt og aðlögun hefur löngum verið talinn 

mikill og niðurstöður þessarar rannsóknar virðast renna enn frekari stoðum undir þá stað-

reynd. Rannsóknin sem gerð var á Presthólum sumarið 2008 sýndi gríðarlegan breytileika í 

vaxtareiginleikum mismunandi lambahópa. Þar virðist ekki allt fengið með því að kappala 

ærnar á meðgöngunni þannig að þær eignist stór og þung lömb, heldur getur það hreinlega 

komið niður á lifandi þunga lambanna að haustinu. Það er því hinn gullni meðalvegur sem 

sigrar enn á ný líkt og fyrri rannsóknir sýna sem meðal annars eru raktar að hluta í inngangi 

þessarar ritgerðar.  

4.1 Fæðingarþungi, vigtun 1 

Þar sem að afurðir sauðfjár hér á landi takmarkast fyrst og fremst við frjósemi áa og fallþunga 

dilka er til mikils að vinna með góðu vetrar- og sumareldi fjárins. Vetrareldið skiptir miklu 

máli fyrir frjósemi fjárins sem og fæðingarþunga en sumarbeitin er sá umhverfisþáttur sem 

mest áhrif hefur á fallþunga dilka að hausti (Bjarni P. Maronsson, 2002). Ef niðurstöður 

þessarar rannsóknar eru skoðaðar með það í huga má draga þær ályktanir að vetrareldi á Hesti 

sé meira en á Presthólum og þess vegna fæðast lömbin þar þyngri. En þrátt fyrir það þá ná þau 

ekki eins mikilli þyngd eftir afréttarbeitina og lömbin á Presthólum. Þar skilja 2 kg hópana að 

ef léttasti hópurinn á Presthólum er borinn saman við þyngsta hópinn á Hesti. Lömbin á Hesti 

vaxa þar af leiðandi ekki eins hratt og lömbin á Presthólum og sýna ekki eins mikla vaxtar-

getu. Ástæðuna fyrir því er erfitt að finna út frá þessari tilraun þar sem aðstæður á bæjunum 

eru ekki sambærilegar og afréttarbeit ólík og því ekki hægt að fullyrða neitt nema með frekari 

rannsóknum á þessum sviðum.  

 

Þessi rannsókn sýndi þó fram á að mikill fæðingarþungi skilar ekki endilega miklum þunga að 

haustinu. Lambahóparnir sem fæddust þyngstir eru ekki endilega þyngstir að haustinu. Vetrar-

fóðrun virðist því hafa lítil áhrif á fallþunga miðað við sjálfa sumarbeitina eins og við mátti 

búast. Það er því meira fengið með betri vor- og sumarfóðrun heldur en mikilli og góðri 

vetrarfóðrun sem leitt getur til mikils fæðingarþunga og ef til vill burðarerfiðleika.  
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4.2 Vigtun 2 

Á Presthólum fór önnur vigtun fram 1-2 vikum eftir fæðingu lambahópanna. Á þessum stutta 

tíma hafði þungamunur léttasta og þyngsta lambahópsins aukist um helming á Presthólum frá 

því sem var við 1. vigtun og enn þá meira á Hesti enda lengra tímabil. Þungi lamba 3-4 vikum 

eftir burð virðist gefa góða forspá um endanlegan fallþunga. Þetta kom í ljós í niðurstöðum 

Hestgagnanna. Þar voru þyngstu lömbin við 2. vigtun einnig þyngst eftir afréttarbeit og létt-

ustu lömbin við 2. vigtun voru léttust eftir afréttarbeit. En á Presthólum fór 2. vigtun fram það 

snemma að ekki var enn hægt að sjá hvaða lömb myndu sýna mikinn vöxt og hver lítinn. Með 

því að vigta lömbin fyrripart júnímánaðar væri hægt að taka frá þau lömb sem þá væru farin 

að sýna lítinn vöxt og ala þau heimavið og þá jafnvel á káli síðsumars og á góðri beit. Þannig 

mætti jafnvel auka fallþunga þeirra að haustinu. Þau lömb sem taka seinna við sér flokkast 

líklega undir seinþroska lömb en með því að hafa fyrir þau próteinríka og góða beit sem upp-

fyllir fóðurþarfir þeirra væri ef til vill hægt að flýta fyrir þroska þeirra og þar með auka 

vöxtinn. 

4.3 Vigtun 3 – eftir afréttarbeit 

Við 3. vigtun á Hesti kom í ljós að lambahópurinn undan Kveik óx að meðaltali mest á tíma-

bili 2. Sá hópur varð tæpu 1 kg þyngri en næsti hópur og var einnig þyngstur við 2. vigtun. 

Lambahópurinn undan Rafti sýndi næstmestan vöxt á þessu sama tímabili. Sama mynstur var 

að sjá hjá lambahópnum undan Rúbíni frá Presthólum en hann er einmitt undan Rafti. Það er 

því engu líkara en að vaxtargetumynstur gangi sterkt í erfðir. Jafnframt þá eru lambahóparnir 

undan Rafti og Rúbíni með minnstu staðalskekkjuna á tímabilinu þrátt fyrir að hafa vaxið 

mest á þessu títtnefnda tímabili 2. Þessir hópar eru því einna jafnastir eftir afréttarbeitina og 

virðast geta nýtt sér hana betur en hinir hóparnir. Þrjár ástæður geta verið fyrir þessu, í fyrsta 

lagi gætu lömbin undan Rúbíni og Rafti verið mun fljótþroskaðari en lömbin í hinum 

hópunum, og þá sérstaklega lömbin undan Andvara, og taka sinn þroska fyrr út á afréttar-

beitinni, í öðru lagi þá gæti vöxtur þeirra hafa verið farinn að dragast saman vegna lélegrar 

beitar á afréttinum þegar á leið, gróður farinn að falla og í þriðja lagi hafa þau ekki eins mikla 

getu til að sýna góða bötun á góðri beit.  

Léttasti hópurinn á Hesti var undan Ís en sá hópur var með næst minnstu fæðingarþyngdina 

svipað og hjá hópnum undan Andvara. Lambahóparnir á Hesti sýndu meiri breytileika í þyngd 

og rúmlega 5 kg skildu þyngsta og léttasta hópinn að þar en á Presthólum munaði ekki nema 

rétt um 2 kg á þyngsta og léttasta hópnum. Það virðist því að afréttarbeitin ýti undir mikinn 
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vöxt þeirra lambahópa sem taka sinn þroska tiltölulega snemma út. En aftur á móti þeir hópar 

sem eru seinþroskaðari eru líklega ekki komnir á topp vaxtarkúrfu sinnar þegar gróður á af-

rétti er sem bestur og ná því ekki að nýta hann eins vel. Þessir hópar þurfa því mjög góða og 

próteinríka beit að haustinu til þess að ná fullum þroska og geta þá tekið gríðarlegan 

vaxtarkipp.  

4.4 Vigtun 4 – eftir haustbötun 

Hesthrútarnir hafa engar upplýsingar um vigtun eftir haustbötunina og eru þar af leiðandi ekki 

með í þessu uppgjöri.  

 

Eftir haustbötunina varð algjör viðsnúningur á lambahópunum. Léttasti lambahópurinn af af-

réttinum var undan Andvara, 41,63 kg. Sá hópur óx langmest á haustbeitinni og þyngdist um 

rúmlega 5,5 kg og aðeins 14 daga tímabili. Það samsvarar þyngingu um 341 g/dag. Þrátt fyrir 

að lambahópurinn undan Andvara hafi vaxið langmest þá sýndi hann einnig langminnstu 

staðalskekkjuna og því jafnasti hópurinn þrátt fyrir mesta vöxtinn. En hópurinn undan Rúbíni 

óx minnst á haustbeitinni og þyngdist ekki um nema 1,94 kg á tímabilinu. Þessi hópur kom 

þyngstur af afréttinum og óx hraðast þar eins og áður hefur komið fram. Vaxtargeta lamba-

hópsins undan Rúbín á haustbeitinni er rúmlega helmingi minni en lambahópsins undan 

Andvara.  

 

Eftir miklar vangaveltur yfir 4. vigtuninni má segja að lömbin undan Ísi og Bruna séu ekki 

vænleg til ræktunar sem sláturlömb á Presthólum því þau koma tiltölulega létt af afréttinum 

og svara haustbötuninni frekar illa þar. Lömbin undan Rúbín og Safír henta ágætlega til 

sláturræktunar sem og kynbóta á Presthólum, ekki síst þar sem vaxtartíminn er stuttur, því þau 

koma þung af afréttinum og gætu farið beint til slátrunar. Lömbin undan Andvara þurfa haust-

bötun og svara henni líka alveg gríðarlega vel. Þessi lömb myndu því líklega henta ágætlega 

til ræktunar sem sláturlömb eftir bötun en væru jafnframt þurftafrek. Þrátt fyrir það myndi trú-

lega borga sig að rækta kál og hafa góða háarbeit með handa þeim að haustinu því ef þau 

þyngjast um rúmlega 5 kg á hálfum mánuði væri kálið og túnræktunin fljót að borga sig fyrir 

bóndann, ekki síst ef þau gætu fengið að vera lengur á kálinu.  
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4.5 Haustbötun, kál- og háarbeit 

Til þess að meta mismunandi getu lamba til vaxtar á kálbeit annars vegar og háarbeit hins 

vegar var lömbum undan hverjum hrút skipt í tvo hópa, annar hópurinn fékk kál ásamt háar-

beit og hinn hópurinn fékk eingöngu háarbeit. Við uppgjör á niðurstöðunum kom í ljós að 

hrútarnir sem voru í tilrauninni á Presthólum skiptust í þrjá hópa. Það sem einkenndi einn 

hópinn er góður vöxtur á ræktuðu landi, þeim hópi tilheyra Andvari og Ísi, einn hópurinn óx 

vel á afréttarbeitinni, þeim hópi tilheyra Rúbín og Safír en Bruni virðist vera einn á báti með 

frekar lélegan vöxt bæði á afrétti og á ræktuðu landi enda hefur hann lakasta vaxtarhraðann ef 

horft er á allt tímabilið. Ef lambahóparnir undan Andvara og Bruna eru bornir saman á þessu 

tímabili þá virðast þeir sýna algjörlega gagnstæða eiginleika. Andvaralömbin fæddust léttust 

en sýndu gríðarlega bötun eftir afréttarbeitina, hvort sem var á káli eða eingöngu há, en 

Brunalömbin fæddust þyngst, misstu forskot sitt mjög fljótt og sýndu þar að auki mun lakari 

bötun eftir afréttarbeitina. Þess ber þó að geta að lambahóparnir undan Andvara og Bruna geta 

verið á mismunandi stað í þroskaferlinum sem skýrir stóran hluta af breytileikanum milli 

lambahópa þeirra. Það þarf því hver að gera það upp við sig hvorn hrútinn þeir myndu telja 

vænlegri til undaneldis, allt eftir því hvaða eiginleikar eru taldir æskilegir. 

 

Hvað Andvara og Ísi varðar þá virðast þeir gefa lömb sem vaxa mun betur á kálbeitinni og 

þarf í raun að bata til þess að nýta vaxtargetu þeirra sem best, þetta á sérstaklega við um 

Andvara. Þann hrút væri beinlínis hægt að rækta með það að leiðarljósi að bata lömb að 

hausti, ekki síst ef afréttarbeit telst ekki fullnægja þörfum lambanna. Bylur, faðir Andvara, 

sýndi þessa sömu takta. Lömbin undan honum komu létt af afréttinum en uxu alveg gríðarlega 

á ræktuðu landi að haustinu og fóru þar fram úr hinum og sýndu mestan fallþunga eftir allt 

saman. Fróðlegt væri í þessu samhengi að kanna hvernig þeim lömbum sem vaxa mjög hratt á 

haustbötuninni reyðir af síðar á lífleiðinni með tillit til aukins álags á liði og bein. Koma þau 

til með að gefa sig snemma í liðamótum eða ná þau að styrkja sig til jafns við aukinn þunga. 

 

Svo virðist sem lambahóparnir sem vaxa mest á afréttarbeitinni vaxi minnst á haustbötuninni. 

Líkleg ástæða er sú að þessi lömb taka sinn þroska að mestu út yfir hásumarið á afréttar-

beitinni og séu þar af leiðandi farin að hægja á vexti. Hrútarnir Rúbín og Safír sýna þetta 

mynstur vel og þeirra lambahópum ætti því að vera hagstæðast að lóga sem fyrst eftir göngur. 

Þannig er hægt að spara sér kálið og auka hagkvæmni búrekstrarins.  
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Ef arfgerðir þeirra hrúta sem teknir voru fyrir í þessarri rannsókn eru skoðaðar með tillit til 

vaxtar má segja að arfgerðir hrútanna Andvara, Ísis og Bruna sem voru í tilrauninni á Prest-

hólum ásamt arfgerðum Hesthrútanna Íss, Kastar og Frera orsaki hægan vöxt lambahópa 

þeirra á afrétti sökum seinþroska miðað við hina hópana. Gróður á afrétti virðist þar af leið-

andi ekki uppfylla fæðuþörfum þessarra lambahópa, sennilega vegna þess að hraður vöxtur 

lambanna fer það seint af stað að gróður er byrjaður hægja á vexti og tapa próteininnihaldi 

sínu. Lömbin virðast því ekki vaxa jafnhliða gróðrinum. Hins vegar þá valda arfgerðir Prest-

hólahrútanna Rúbíns og Safírs ásamt arfgerðum Hesthrútanna Kveiks og Rafts snemmþroska 

sem stuðlar að hröðum vexti og góðri nýtinu afréttargróðurs. Á þeim tímapunkti sem þessi 

lambahópar vaxa sem mest er gróðurinn sennilega líka í sem örustum vexti og uppfullur af 

próteini og öðrum næringarefnum sem valda miklum vexti lambanna. Út frá þessum niður-

stöðum má sjá að þau lömb sem eru seinþroska geta ekki nýtt afréttarbeitina eins vel og 

snemmþroska hóparnir og þurfa því á góðri og próteinríkri haustbeit að halda til að ná fullum 

vexti og þroska. Best væri að taka þessi lömb fyrr heim til að koma í veg fyrir of mikla 

vaxtarskerðingu sem seinkar vexti þeirra enn frekar. Snemmþroska lömbunum má aftur á móti 

reikna með að lóga strax og þau koma af afrétti því þau virðast ekki svara haustbötuninni eins 

vel og þau seinþroska. Snemmþroska lömbin eru farin að safna meiri fitu fyrr á kostnað 

vöðvavaxtar og borga því ekki eins vel fyrir haustbeitina og seinþroska lömbin þar sem 

vöðvavöxtur er enn í fullum gangi. Þess ber þó að geta að snemmþroska lömb henta að öllum 

líkindum betur til kynbóta þar sem minni tilkostnaður er af þeim.  
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5 Ályktanir 

Þar sem að vor- og sumarbeit vega meira í fallþunga að hausti heldur en vetrarfóðrunin þá er 

hægt að spara sér mikla og dýra vetrarfóðrun með því að fóðra einungis samkvæmt fóðurþörf-

um. Lömb sem fæðast hæfilega stór þola fæðinguna sennilega betur og ná sér fyrr af stað 

heldur en stór lömb sem eru lengi vel dösuð eftir fæðinguna. Þarna er líklegt að bændur geti 

sparað stórfé ef þeir fóðra hæfilega en gera þá bara betur við féð að vorinu og hleypa því eins 

fljótt og hægt er út svo það komist í nýgræðinginn sem fyrst (Ólafur R. Dýrmundsson og 

Ólafur Guðmundsson, 1987).  

 

Með því að vigta lömb fyrripart júnímánaðar væri ef til vill hægt að auka fallþunga þeirra 

lamba sem þá sýna lakari vöxt en jafningjar þeirra. Lömbunum yrði þá haldið heimavið og 

alin á góðri beit, til dæmis kálbeit seinni part sumars með aðgang að góðri háarbeit og jafnvel 

úthaga.  

 

Afréttarbeit virðist ýta undir mikinn vöxt þeirra lambahópa sem taka sinn þroska tiltölulega 

snemma út eins og fyrri rannsóknir hafa einnig leitt í ljós. Þessir fljótþroska hópar ná líklegast 

að nýta gróðurinn á meðan hann er í sem örustum vexti og þar af leiðandi uppfullur af nær-

ingarefnum. En þeir hópar sem eru seinþroskaðari og hafa ekki náð eins miklum vexti og 

snemmþroska lömbin, eru ef til vill í fullum vexti þegar gróður er farinn að hægja á vexti og 

jafnvel falla seinni part sumars. Seinþroskaðir hópar þurfa því góða og próteinríka beit að 

haustinu til þess að bæta sér upp próteintapið yfir sumarið til að geta klárað vaxtarferil sinn og 

náð fullum þroska.  

 

Mismunandi arfgerðir ýta undir mismunandi eiginleika og viðhalda breytileika innan sauðfjár-

stofnsins. Arfgerð sem skráir fyrir snemmþroska lömbum veldur hröðum vexti á afrétti miðað 

við arfgerð sem skráir fyrir seinþroska lömbum en jafnframt þá svara snemmþroska lömb 

haustbötun ekki eins vel vegna þess að þau hafa tekið sinn vöxt og þroska að mestu út yfir há-

sumarið. Snemmþroska lömbin eru jafnframt þurftaminni því vöxtur þeirra byggist upp af 

gróðri á afrétti en ekki háar- og kálbeit eins og seinþroska lambanna.  
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Viðauki 1 

Upplýsingar um ættir hrútanna sem voru í tilrauninni á Presthólum. 

 

Rúbín 07-411 

Faðir: Raftur 05-966 frá Hesti 

Móðir: 03-303 frá Presthólum 

 

Bruni 06-154 

Faðir: Papi 04-964 frá Bjarnastöðum 

Móðir: Bið 00-070 frá Bjarnastöðum 

 

Andvari 06-100 

Faðir: Bylur 04-430 frá Presthólum 

Móðir: Sigurrós 03-056 frá Hafrafellstungu 

 

Safír 07-409 

Faðir: Kroppur 05-993 frá Hagalandi 

Móðir: 00-710 frá Presthólum 

 

Ísi 07-156 

Faðir: Brasi 05-440 frá Bjarnastöðum 

Móðir: 03-320 frá Bjarnastöðum 
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Viðauki 2 

1. tafla. Yfirlit yfir fjölda lamba undan hverjum hrút á hverju tímabili á Presthólum 
 

1. tímabil 2. tímabil 3. tímabil 4. tímabil

Hrútar 11 12 14 14

Gimbrar 12 11 11 11

Alls 23 23 25 25

Hrútar 9 11 7 6

Gimbrar 11 9 8 10

Alls 20 20 15 16

Hrútar 14 9 8 11

Gimbrar 9 6 5 7

Alls 23 15 13 18

Hrútar 7 7 8 8

Gimbrar 10 10 10 10

Alls 17 17 18 18

Hrútar 8 6 6 8

Gimbrar 13 12 12 13

Alls 21 18 18 21

Andvari

Rúbín

Safír

Ísi

Bruni

 
 
2. tafla. Yfirlit yfir fjölda lamba undan hverjum hrút á hverju tímabili á Hesti. 
 

1. tímabil 2. tímabil 3. tímabil

Hrútar 8 8 8

Gimbrar 26 26 26

Alls 34 34 34

Hrútar 10 10 10

Gimbrar 18 18 18

Alls 28 28 28

Hrútar 16 16 16

Gimbrar 14 14 14

Alls 30 30 30

Hrútar 20 20 20

Gimbrar 18 18 18

Alls 38 38 38

Hrútar 12 12 12

Gimbrar 14 14 14

Alls 26 26 26

Hrútar 18 18 18

Gimbrar 14 14 14

Alls 32 32 32

Hrútar 14 14 14

Gimbrar 10 10 10

Alls 24 24 24

Hrútar 20 20 20

Gimbrar 18 18 18

Alls 38 38 38

Hrútar 9 9 9

Gimbrar 17 17 17

Alls 26 26 26

Óðinn

Raftur

Rosti

Bruni

Brunnur

Freri 

Ís

Kveikur

Köstur
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Viðauki 3 

1. tafla. Yfirlit yfir fervikasummu og meðalfervik allra vigtananna og vaxtartímabilanna á 

Presthólum.  

Breytiþáttur

Frí‐

tölur

Fervikasumma 

SS

Meðalfervik 

MS

Fervikasumma 

SS

Meðalfervik 

MS

Fervikasumma 

SS

Meðalfervik 

MS
Kyn lambs 1 0,85 1,38 2,97 3,92 4.981,00 8.152,00
1. tímab. ‐ fj.daga 1 6,95 2,77 8,12 3,59 17.656,00 19.624,00
Faðir 4 2,52 0,63 6,72 1,68 30.585,00 7.646,00
Skekkja 97 21,02 0,22 67,72 0,70 614.731,00 6.337,00
Alls 103 31,33 85,53 667.954,00

Breytiþáttur

Frí‐

tölur

Fervikasumma 

SS

Meðalfervik 

MS

Fervikasumma 

SS

Meðalfervik 

MS

Fervikasumma 

SS

Meðalfervik 

MS
Kyn lambs 1 4,59 5,35 118,85 76,65 4.567,90 2.311,70
2. tímab. ‐ fj.daga 1 0,15 0,01 42,44 28,27 4.942,50 2.917,80
Faðir 4 9,80 2,45 66,24 16,56 4.917,60 1.229,40
Skekkja 85 59,28 0,70 1.152,67 13,56 49.669,00 584,30
Alls 91 73,81 1.380,21 63.796,90

Breytiþáttur

Frí‐

tölur

Fervikasumma 

SS

Meðalfervik 

MS

Fervikasumma 

SS

Meðalfervik 

MS

Fervikasumma 

SS

Meðalfervik 

MS
Kyn lambs 1 76,24 73,59 146,03 125,94 62.533,00 30.931,00
2. tímab. ‐ fj.daga 1 0,44 0,34 0,02 0,00 57.275,00 59.157,00
Faðir 4 30,92 7,73 21,46 5,37 281.995,00 70.499,00
Skekkja 81 1.208,13 14,92 1.569,41 19,38 3.084.947,00 38.086,00
Alls 87 1.315,72 1.736,92 3.486.751,00

Breytiþáttur

Frí‐

tölur

Fervikasumma 

SS

Meðalfervik 

MS

Fervikasumma 

SS

Meðalfervik 

MS

Fervikasumma 

SS

Meðalfervik 

MS

Kyn lambs 1 0,43 1,09 108,68 71,99 6.363,30 2.445,90

2. tímab. ‐ fj.daga 1 0,02 0,07 0,27 0,01 32.385,40 31.200,70

Faðir 4 5,73 1,43 122,09 31,52 4.217,90 1.054,50

Skekkja 90 18,43 0,20 2.232,66 24,80 83.191,40 924,30

Alls 96 24,62 2.463,11 126.058,00

4. vigtun

2. vigtun

3. vigtun

Vöxtur á 4. tímabili1. vigtun 4. vigtun

3. vigtun

1. vigtun Vöxtur á 1. tímabili2. vigtun

Vöxtur á 2. tímabili

Vöxtur á 3. tímabili
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2. tafla. Yfirlit yfir fervikasummu og meðalfervik allra vigtananna og vaxtartímabilanna á 

Hesti. 

Breytiþáttur

Frí‐

tölur

Fervikasumma 

SS

Meðalfervik 

MS

Fervikasumma 

SS

Meðalfervik 

MS

Fervikasumma 

SS

Meðalfervik 

MS

Kyn lambs 1 1,35 2,04 19,51 20,10 13.991,00 15.174,00
1. tímab. ‐ fj.daga 1 5,82 5,64 986,03 918,34 14.766,00 12.555,00
Faðir 8 8,25 1,03 33,43 4,18 22.727,00 2.841,00
Skekkja 265 68,20 0,26 330,11 1,25 317.304,00 1.197,00
Alls 275 83,61 1.369,09 368.788,00

Breytiþáttur

Frí‐

tölur

Fervikasumma 

SS

Meðalfervik 

MS

Fervikasumma 

SS

Meðalfervik 

MS

Fervikasumma 

SS

Meðalfervik 

MS

Kyn lambs 1 19,51 24,21 415,11 450,44 22.730,40 22.787,70
2. tímab. ‐ fj.daga 1 0,66 1,01 22,28 22,58 319,00 332,10
Faðir 8 101,47 12,68 652,42 81,55 27.674,90 3.459,40
Skekkja 265 1.247,45 4,71 3.943,74 14,88 172.446,80 650,70
Alls 275 1.369,09 5.033,55 223.171,10

Breytiþáttur

Frí‐

tölur

Fervikasumma 

SS

Meðalfervik 

MS

Fervikasumma 

SS

Meðalfervik 

MS

Fervikasumma 

SS

Meðalfervik 

MS

Kyn lambs 1 1,35 1,93 415,11 443,05 21.484,10 22.331,00
3. tímab. ‐ fj.daga 1 5,42 4,97 974,87 864,71 602,50 286,50
Faðir 8 7,98 1,00 541,95 67,74 27.496,40 3.437,10
Skekkja 265 68,87 0,26 3.101,61 11,70 164.533,00 620,90
Alls 275 83,61 5.033,55 214.116,00

3. vigtun

3. vigtun

1. vigtun 2. vigtun Vöxtur á 1. tímabili

2. vigtun Vöxtur á 2. tímabili

1. vigtun Vöxtur á 3. tímabili
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