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Yfirlýsing höfundar 

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á gögnum frá tilraunarbúinu Hesti, er 

samið af mér og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri 

prófgráðu.  
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Ágrip 

Þyngd lamba við slátrun er einn af lykilþáttum í afkomu sauðfjárbúa. Umhverfið sem lambið 

lifir og þroskast í hefur mikil áhrif á þyngd lambsins að hausti. Í sauðfjárræktinni eru ákveðin 

umhverfisáhrif sem eru kerfisbundin og er leiðrétt fyrir þeim í kynbótauppgjöri til að fá 

nákvæmara kynbótamat. Þessi umhverfisáhrif eru fæðingarþungi, aldur móður, kyn lambs, 

tegund burðar, aldur lambs og ár. Í þessari ritgerð eru borin saman þrjú líkön með þessum 

breytum, ásamt þyngd og holdastigi mæðra. Markmiðið var að sjá hvað þessir 

umhverfisþættir höfðu mikil áhrif á haustþungann og hve mikið hver þáttur fyrir sig hafði 

áhrif. Í ljós kom að umhverfisáhrifin höfðu töluverð áhrif á haustþungann, en hver þáttur þó 

mismikil.  

Lykilorð: Vöxtur lamba, umhverfisáhrif, haustþungi, fæðingarþungi. 
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1 Inngangur  

Vaxtargeta lamba er eiginleiki sem ræðst bæði af umhverfis- og erfðaþáttum. Bein erfðaáhrif 

er eðli lambsins til vaxtar og eru móðuráhrifin eiginleiki móðurinnar til að sjá lambinu fyrir 

nægri mjólk og þar með næringu. Haustþunginn er notaður til að mæla bæði vaxtargetu lamba 

og móðuráhrifin, er það svo nýtt í ræktunarstarfinu (Jón Viðar Jónmundsson, 1981). 

Eiginleikinn mjólkurlagni áa í kynbótauppgjöri er útreiknað afurðastig þar sem fyrst er leiðrétt 

fyrir ákveðnum kerfisbundnum umhverfisáhrifum fyrir fallþunga lambanna með 

tölfræðilegum aðferðum svo þau séu í samanburðarhæfum hóp. Því næst er frávik frá 

fallþunga reiknað fyrir hvert lamb (Jón Viðar Jónmundsson & Emma Eyþórsdóttir, 2013).  

Markmið verkefnisins er að skilgreina kerfisbundin umhverfisáhrif á haustþunga lamba og 

meta helstu þætti sem hafa áhrif á vöxt þeirra. Þessi þættir eru aldur áa, tegund burðar, kyn og 

aldur lamba, ásamt þyngd og holdastigi mæðra. Möguleiki væri þá á að nýta niðurstöður til að 

ná betri árangri í vexti og þunga lamba.  
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2 Erfðir og umhverfisáhrif 

Íslenska sauðkindin telst til hins svokallaða stuttrófufjár. Þessi sauðfjárkyn voru algeng um 

alla Norðvestur- Evrópu fyrr á tíð, en nú hefur fé af þessum stofni fækkað. Borið saman við 

önnur fjárkyn stendur íslenska sauðkindin vel að vígi hvað varðar frjósemi, mjólkurlagni og 

hvað ærnar eru góðar mæður. Hér á árum áður var ullin verðmætari en kjötið. En í gegnum 

árin hefur verðmæti ullarinnar minnkað og lambakjötið orðið eftirsóttara og verðmætara. 

Sauðfjárbændur leitast við að fá sem mest af dilkakjöti eftir hverja á og ræðst það af frjósemi 

ærinnar og fallþunga lamba. Fallþunginn ræðst aftur á móti af erfðafræðilegri getu lambsins 

til að vaxa og mjólkurlagni ærinnar, sem er einnig erfðaeiginleiki (Árni Brynjar Bragason 

o.fl., 2013). Ein leið til að auka framleiðslumagn kjöts er með kynbótum (Jón Viðar 

Jónmundsson, 1976). Í ræktunarmarkmiðum fyrir íslenska sauðfjárstofninn er talað bæði um 

mjólkurlagni áa og vaxtargetu lamba:  ‘‘Leggja skal áherslu á að auka mjólkurlagni ánna 

þannig að ærin mjólki að lágmarki tveimur bráðþroska lömbum. Hámarka skal vaxtarhraða 

svo æskilegum fallþunga sé náð á sem skemmstum tíma.“ (Landssamtök sauðfjárbænda, 

2012). Svipfar á kynbótamáli er sjáanlegur eða mælanlegur eiginleiki. Mjólkurlagni áa og 

vaxtargeta lamba teljast til svipfarseiginleika. Svipfar samanstendur af tveimur þáttum, 

arfgerð og umhverfisáhrifum. Arfgerðin skilar sér til afkvæma, en ekki umhverfisáhrifin. 

Gripur sem fær góða meðferð og skilar góðum afurðum er ekki endilega góður til undaneldis 

(Jón Viðar Jónmundsson, 1979). Ef hægt er að lágmarka umhverfisáhrifin er hægt að fá 

nákvæmari niðurstöður fyrir erfðaáhrifin og þ.a.l. betra kynbótamat sem nýtist í kynbótastarfi 

(Jón Viðar Jónmundsson & Emma Eyþórsdóttir, 2013). Það hefur sýnt sig að umhverfisáhrif 

hafa gríðarleg áhrif á haustþunga lamba. Það er því nauðsynlegt að leiðrétta fyrir þessum 

áhrifum þegar kynbótagildi og erfðastuðlar gripa eru metnir (Jón Viðar Jónmundsson, 1976).  

2.1 Meðferð áa og vöxtur lamba 

2.1.1 Fóðrun og næring 

Fyrstu mánuði í lífi lambs er góð næring nauðsynleg til að viðhalda hröðum vexti. Vöxtur 

lambsins fer bæði eftir gæðum fóðurs sem lambið fær og í hvaða magni það fær það. 

Genatjáning til vaxtar hefur einnig mikið að segja, ásamt heilsu lambsins og hvað umhverfið 

leyfir þessum genum að tjá sig. Næringarefni eru stór hluti af umhverfisáhrifunum og er því 

mikilvægt að sjá vaxandi lömbum fyrir þessum næringarefnum svo þau nái sem mestri þyngd. 

Fyrstu mánuðina á móðurmjólkin mestan þátt í því að veita lambinu helstu næringarefnin sem 

það þarf á að halda til þess að ná góðum vexti (Þórey Bjarnadóttir, 2006). Mjólkin hefur mjög 
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hátt orkugildi þar sem hún inniheldur hátt hlutfall fitu og próteins, sérstaklega í byrjun 

mjaltaskeiðsins. Á 3-4 viku mjaltaskeiðsins nær mjólkurframleiðslan hjá ánni hámarki og fer 

síðan minnkandi þar á eftir (Dove, 1988). Á þeim tíma eykst næringarþörf lambsins og verður 

aðal næringaruppsprettan á seinni hluta vaxtarskeiðsins úr plöntugróðri, ásamt 

móðurmjólkinni (Dove, 1988).  

2.1.2 Áhrif fóðrunar á fósturþroska 

Fóðrun áa á meðgöngutímanum er mjög mikilvæg, því hún hefur áhrif á lífslíkur og vöxt 

fósturs og fæðingarþunga lambanna (Tryggvi Eiríksson o.fl., 1983). Á fyrri hluta 

meðgöngunnar er í lagi að fóðra ærnar á viðhaldsfóðri því fóstrið tekur ekki út mikinn vöxt á 

fyrsta þriðjungi meðgöngunnar. Þarf móðirin því ekki eins mikla orku á þeim tíma (Guðrún 

Lárusdóttir, 1991). Næringarþarfir áa aukast gríðarlega á síðasta þriðjungi meðgöngutímans,  

því 80% af vexti fósturins fer fram á þeim tíma. Orkuþörfin hjá á sem gengur með tvö lömb 

eykst því um meira en 80% og próteinþörfin um 100% síðustu 6 vikur meðgöngutímabilsins 

(Bragi L. Ólafsson 1995; Jóhannes Sveinbjörnsson & Bragi L. Ólafsson, 1999). Erfitt getur 

reynst að uppfylla þessar næringarþarfir með heyi eingöngu, því ærnar eiga erfitt með að éta 

eins og þær þurfa vegna mikils rýmis sem lömbin taka í kviðnum. Fóðrið rennur einnig hraðar 

í gegnum meltingarkerfið sem leiðir til lakari upptöku næringarefna (Gonzalez o.fl., 1985). 

Þarf þá að mæta næringarþörfum þeirra með góðu fóðri og jafnvel fóðurbæti (Robinson, 

1983). Ef ærin fær ekki nægilegt magn af næringarefnum á seinni hluta meðgöngunnar dregur 

það úr fæðingarþunga lambsins (Russel o.fl., 1977), ásamt því að draga úr getu ærinnar til að 

framleiða næga mjólk fyrir lambið sem leiðir til minni þunga að hausti (Lawlor & Hopkins, 

1981). Niðurstöður rannsókna eru ekki samstíga hvort vannæring síðari hluta meðgöngunnar 

hafi mikil áhrif á afurðir búsins eða ekki. Annett o.fl. (2008) fundu það út að ef ærin fær ekki 

nægilegt prótein fyrir burð dragi það úr fæðingarþunga og dró það verulega úr haustþunga. 

Aftur á móti sýndi Tryggvi Eiríksson o.fl. (1983) fram á að lítill munur væri á fæðingarþyngd 

lamba eftir meðferð mæðra á meðgöngutímanum, þ.e. hvað þær fengu margar FE/dag. 

Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að hægt væri að spara fóðrið um miðjan vetur töluvert án þess 

að tap yrði á afurðum, á meðan fóðrun er góð nokkrar vikur fyrir burð. Það er þó sannað að 

síðustu vikur fyrir burð mynda lambsfóstrin brúnan fitukenndan vef sem hjálpar þeim að 

halda á sér hita og komast á legg fyrstu klukkutímana eftir burð (Black, 1983). Lambsfóstur 

sem hafa ekki fengið nægilega næringu á síðari hluta meðgöngunnar mynda minna af þessum 

vef og eru því viðkvæmari fyrir kuldaálagi og hafa minni lífslíkur heldur en lömb sem hafa 

fengið nægilega næringu á fósturstigi (Robinson & McDonald, 1989). 
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2.1.2.1 Fósturþroski 

Hjá sauðfé fer vöxtur fylgjunnar fram fyrstu þrjá mánuði meðgöngutímans, en um 2/3 af 

fæðingarþunga lamba ræðst af stærð fylgjunnar. Næringarefni á meðgöngu hafa þar mikið að 

segja um stærðina, en stærð, líkamsástand og þroski ærinnar telur einnig með. Fóstrið fer ekki 

að vaxa af neinni alvöru fyrr en fylgjan er tilbúin (Robinson et al., 1999). Það er mjög 

mikilvægt að fylgjan sé búin að ná fullum þroska áður en vöxtur fóstursins fer á fullt vegna 

þess að fóstrið fær næringarefnin í gegnum fylgjuna. Ef ærin er vanfóðruð þessa fyrstu 90 

daga meðgöngunnar, vex fylgjan ekki eðlilega sem leiðir til vandamála við burðinn 

(Robinson, & McDonald, 1989). Góð næring snemma á meðgöngunni er einnig mikilvæg 

fyrir myndun vöðvatrefja, því að hún á sér stað snemma á meðgöngunni og hefur einnig áhrif 

á vöxt og þroska vöðva hjá fóstrinu síðar á meðgöngutíma (Robinson,  et al., 1999). 

Vanfóðrun ánna hefur einnig áhrif á beinþroska lamba sem hefur þá áhrif á vöxt þeirra síðar  

(Osgerby et al., 2002).  

2.1.3 Áhrif næringarástands mæðra eftir burð á vöxt lamba 

Eftir burð breytist lífeðlisfræðileg starfsemi ánna og mjólkurframleiðsla þeirra nær hámarki 

og aukast því fóðurþarfir verulega (Stephenson o.fl., 1981). Eins og áður kom fram þá leiðir 

vanfóðrun til minni mjólkurframleiðslu sem leiðir þá til minni lambavaxtar (Stephenson o.fl., 

1981). Vannæring eftir burð leiðir einnig til lakari endingartíma og afurða ærinnar (Gunn, 

1983). Orkuþörf áa á mjólkurskeiðinu er gríðarleg, sérstaklega fyrstu vikurnar eftir burð, en 

fer svo minnkandi þegar líður á sumarið. Magn orku sem ærin þarf ákvarðast af þremur 

þáttum, nyt ánna (kg/dag), efnasamsetningu mjólkurinnar (þá orkuinnihald) og hversu vel 

ærin nýtir  orkuna í fóðrinu til mjólkurframleiðslu. Að meðaltali er orkuþörfin mest hjá 

tvílembum fyrst eftir burð (er meiri hjá fleirlembum), en einlembur þurfa um 40% minni orku 

heldur en tvílembur. Erfitt reynist þó að ná að uppfylla þessar gríðarlegu orkuþarfir því ærin 

nær ekki að innbyrða alla þá orku sem hún þarf á að halda, svo hún leysir það með aukinni 

fitubrennslu og fer þá að leggja af (Jóhannes Sveinbjörnsson & Bragi Líndal, 1999). Þá er 

mikilvægt að haust- og vetrarfóðrun sé góð svo ærin nái að safna holdum fyrir mjólkurskeiðið 

(Jóhannes Sveinbjörnsson & Bragi Líndal Ólafsson, 2013).  Ærnar þurfa þó nægjanlegt magn 

amínósýra úr fóðrinu til þess að geta mjólkað af sér fitu og mjólka þær meira eftir því sem 

hlutfall torleystra próteina er meira í fóðrinu (Robinson, 1987).  

Næringarfræðilega séð þá er betra fyrir lömbin að beita nýbornu ánum á áborin tún að vori 

heldur en að hafa þær á gjöf innanhúss (Þórey Bjarnadóttir, 2006). Þegar úthagi er tilbúinn til 
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beitar reka bændur á fjall eða á láglendismýrar. Sumir bændur nýta heimaland allt sumarið ef 

það er nægjanlegt (Þórey Bjarnadóttir o.fl. 2004). Það hefur verið sýnt fram á það að tegundir 

plantna og þroskastig þeirra hefur áhrif á samsetningu og magn mjólkur sem ærin framleiðir 

(Addis o.fl., 2005). Gríðarlegur munur er á plöntufjölbreytni milli landssvæða og er gróðurinn 

fjölbreyttari á hálendi heldur en á láglendi (Ólafur Guðmundsson, 1993). Lömb sem ganga á 

fjalli eru þyngri og skila hærri kjötprósentu við 4-5 mánaða aldur heldur en lömb sem hafa 

gengið á láglendismýrum (Þórey Bjarnadóttir, 2006). Það er vegna þess að vaxtarhraðinn er 

meiri hjá lömbunum sem að ganga á hálendi heldur en hjá þeim sem að ganga á 

láglendismýrum (Ólafur Guðmundsson, 1988). Ástæðan fyrir þessum mun er sú að plöntur 

byrja fyrr að vaxa á láglendismýrum sem þýðir það að þær visna einnig fyrr. Þar að auki er 

plöntufjölbreytileikinn á hálendi mun meiri en í mýrunum. Mýrlendið inniheldur aðallega 

mýrarstör og skyld grös, en á hálendi er blanda af ýmiskonar fjallagróðri, s.s. lyngi, mosum, 

stör og runnum (Ólafur Guðmundsson, 1993). Meltanleiki hálendisplantna er svipaður eða 

jafnvel minni heldur en láglendisplantna. Hins vegar er samsetningin af meltanlegum 

næringarefnum ólík, og gæti það útskýrt meira át og meiri þyngingu á dag hjá lömbum sem 

ganga í fjalllendi (Ólafur Guðmundsson, 1998). Einnig getur ástæðan verið að í mýrlendunum 

þrífast jarðvegssveppir sem geta dregið úr örverustarfsemi í vömbinni sem leiðir til lakari 

fóðurnýtingu (Ólafur Guðmundsson, 1998).  

2.1.4 Lambaþroski 

Hjá búfénaði fer beinvöxtur fyrst fram, vöðvar og fita fylgja þar á eftir í vaxtarskeiðinu 

(Taylor o.fl., 1989). Aldur hefur áhrif á vöðva og fituhlutfall hjá lömbum, því beinvöxtur er 

að mestu búinn að eiga sér stað þegar lömbum er slátrað. Hefur því aldur þeirra við slátrun að 

hausti ekki ýkja mikil áhrif á beinahlutfallið undir venjulegum kringumstæðum 

(D‘Alessandro o.fl., 2013). Lömb með eðlilegan fæðingarþunga hafa meira beinahlutfall 

heldur en fitu og hafa því meiri vaxtarhraða miðað við lömb sem hafa lakari fæðingarþunga. 

Hrútlömb hafa meiri fæðingarþunga heldur en gimbrar, hafa hrútlömbin þ.a.l. meiri getu til 

vaxtar heldur en gimbrarnar. En lítill munur er á vaxtarhraða milli kynja fyrst á 

vaxtarskeiðinu. Gimbrarnar þroskast aftur á móti fyrr og fara í fitusöfnun við frekar ungan 

aldur miðað við hrútlömbin (Halldór Pálsson, 1955; Black, 1983), og hafa hrútlömbin þann 

eftirsótta eiginleika að safna meiri vöðvum heldur en fitu (Wylie o.fl., 1997). 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Gagnasafn 

Unnið var úr skýrsluhaldsgögnum frá tilraunabúi LbhÍ að Hesti í Borgarfirði frá árunum 

2002-2013. Í gagnaskránni voru upplýsingar um 6119 burði, og 9716 lömb. Aðeins voru ær 

eldri en 2 vetra nýttar í úrvinnslu gagna og var gerður sér flokkur fyrir ær 6 vetra og eldri 

(6+). Aldur lamba var reiknaður út sem dagafjöldi milli fæðingardags og vigtunardags. Var 

aðeins unnið með fyrstu vigtun eftir að lömbin komu af fjalli sem er yfirleitt í kringum síðustu 

vikuna í september. Breytan tegund lambs hefur fjóra númeraflokka, og hefur hvert númer 

þrjár tölur. Fyrsta tala flokksins merkir kyn lambs, 1 fyrir karlkyn og 2 fyrir kvenkyn. Önnur 

talan sýnir hversu mörgum lömbum ærin bar. 1 fyrir einlembing og 2 fyrir tvílembing. Síðasta 

tala segir til um hvað mörg lömb gengu undir, 1 fyrir að eitt lamb gekk undir og 2 fyrir tvö 

lömb gengu undir. Þannig þýðir flokkur 122 að lambið er tvílembings hrútur og gengu bæði 

lömbin undir. Öll afbrigðileg lömb voru tekin út. Einnig voru nokkur lömb tekin út sem voru 

óeðlilega gömul, þá fædd utan sauðburðartímans sem var frá 24. apríl til 6. júní, og lömb sem 

voru með óeðlilega mikinn fæðingarþunga.  

3.2 Fjöldi gripa  

Eftir breytingar á gögnunum fækkaði gripum sem voru notuð í greininguna. Fjöldi burða var 

þá 4010, sjá töflu 1, og lömbin voru 7896, sjá töflu 2. Hafa ber þó í huga að flestar mæðurnar 

koma fyrir aftur á milli ára, svo eftir einstaklingsnúmerum voru þær 1717 í heildina. 

Meðalfjöldi lamba á ári eru 658 lömb. Aukning hefur verið á lömbum síðastliðin ár og voru 

lömbin komin uppí 776 árið 2013. Árið 2005 voru lömbin aftur á móti aðeins 552. Ástæðan 

fyrir því er líklega sú að það vantaði upplýsingar um marga gripi frá því ári og eru þeir því 

ekki teknir með í reikninginn.  

Tafla 1.  Fjöldi burða eftir aldri áa í gagnasafninu 

 Aldur móður Fjöldi (n) 

2 1208 

3 1000 

4 773 

5 573 

6+ 456 

Samtals 4010 
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Tafla 2.  Fjöldi lamba eftir burði og kyni 

Tegund lambs n  

 Einlembingshrútar (111) 106  

Tvílembingshrútar (122) 3824  

Einlembingsgimbrar (211) 91  

Tvílembingsgimbrar (222) 3875  

Samtals 7896  

 

3.3 Tölfræðileg greining 

Tölfræðileg greining var unnin með Linear models (fervikagreiningu) í tölfræðiforritinu SAS 

Enterprise Guide 6.1. Könnuð voru áhrif af framleiðsluári, tegund lambs, aldri móður, aldri 

lambs og fæðingarþunga á haustþunga (líkan 1). Einnig voru metin áhrif af þyngd og 

holdastigi mæðranna í nóvember, desember, janúar, febrúar og mars á þunga lamba að hausti. 

Þyngd og holdastig í mars sýndu marktækustu niðurstöðurnar og voru þær breytur því notaðar 

í líkan 2. Einnig voru könnuð víxlhrif milli allra breyta. Víxlhrif milli lambategundar og árs 

annars vegar og aldurs lambs og árs hins vegar voru metin í líkan 3. Víxlhrif milli annarra 

breyta reyndust ekki marktæk. Þriðja líkanið innihélt allar breytur sem úr líkönum 1 og 2 

ásamt marktækum víxlhrifum. Skýringarhlutfall og skekkja voru borin saman milli þessara 

þriggja líkana.  

Hér að neðan má sjá jöfnuna fyrir líkan 1. 

                                                                        

yijkl = Þungi lambs að hausti 

µ = meðal-haustþungi lamba 

ári = framleiðsluár, i= 2002 - 2013 

aldmj = aldurshópur mæðra, j= 2 - 6 

tegk = áhrif af tegund lambs, k= 111, 122, 211, 222 
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b1 = línulegur aðhvarfsstuðull á aldur lambs í dögum (x1) 

b2 = línulegur aðhvarfsstuðull á þyngd móður, kg (x2) 

b3 = línulegur aðhvarfsstuðull á holdastig móður (x3) 

b4 = línulegur aðhvarfsstuðull á fæðingarþunga lambs (x4) 

eijkl = tilviljanakennd skekkja 

Jafnan breyttist svo aðeins fyrir líkan 2 og 3 vegna breyta sem voru notaðar í hana. En 

uppbyggingin sú sama.  
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4 Niðurstöður  

Á mynd 1 má sjá meðal-haustþyngd lambanna eftir árum. Árið 2013 var lakasta árið og árið 

2011 var með mesta meðal-haustþyngd. Eins og má sjá á súluritinu á mynd 1 þá er oft mikill 

munur milli ára. Í þessu verkefni er ekki kannað hver ástæðan fyrir þessum mun er, en hægt er 

að geta sér að veðurfar hafi þarna mikið að segja. Í töflu 3 má sjá meðaltal breytanna sem eru 

með magnbundnum áhrifum. Einnig má sjá lægsta og hæsta gildið.  

 

 
Mynd 1.  Meðalþyngd lamba að hausti eftir framleiðsluárum 

 

Tafla 3.  Meðaltöl, hæsta og lægsta gildi 

 Meðaltal Lægsta gildi Hæsta gildi 

Fæðingarþungi (kg) 3,99 1,5 6 

Aldur lambs (dagar) 139,99 111 169 

Þungi móður mars (kg) 75,27 47 108 

Holdastig móður mars (stig) 3,68 1,00 5,00 

 

Í töflu 4 má sjá leiðrétt meðaltöl fyrir haustþunga eftir lambategund og er marktækur munur á 

milli allra tegundaflokka lamba. Má sjá að einlembingarnir eru að meðaltali 4,64 kg þyngri 

heldur en tvílembingarnir. Einnig má sjá að hrútarnir eru að meðaltali 3,30 kg þyngri en 

gimbrarnar.  

 

36 

37 

38 
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Tafla 4.  Leiðréttur meðal-haustþungi fyrir tegund lambs úr líkani 1 

Tegund lambs 
Þungi 

kg 

 Einlembingshrútar 

(111) 
44,66

a 

Tvílembingshrútar 

(122) 
39,51

b
 

Einlembingsgrimbrar 

(211) 
40,85

c 

Tvílembingsgimbrar 

(222) 
36,72

d 

       Mismunandi bókstafir benda til marktæks munar á milli flokka 

Í töflu 5 koma fram leiðrétt meðaltöl fyrir haustþunga lamba eftir aldri mæðra. Þá eru ær 6 

vetra og eldri marktækt með léttustu lömbin. Marktækur munur er á lömbum 2 vetra og 4 

vetra áa. Ekki er marktækur munur á 2 vetra og 3 vetra ám. Og ekki er marktækur munur á 

milli 5 vetra áa og allra hinna aldurflokkanna. Áhugavert er að sjá að ekki er ýkja mikill 

munur á þunga lambanna eftir aldri ánna.  

Tafla 5.  Leiðréttur meðal-haustþungi fyrir aldur áa 

Aldur áa Þungi kg 

2 40,36
a 

3 40,65
a 

4 40,39
b
 

5 40,48
ab 

6+ 39,78
c 

      Mismunandi bókstafir benda til marktæks munar á milli flokka 

 

Samanburður á niðurstöðum líkana 1 og 2 er sýndur í töflu 6. Stuðullinn fyrir fæðingarþunga í 

líkani 1 segir okkur að fyrir hvert kg sem lambið er þyngra við fæðingu er það 2,485kg 

þyngra að hausti. Staðalskekkjan fyrir fæðingarþunga lambs er aftur á móti töluvert hærri 

heldur en staðalskekkjan fyrir aldur lambs og þyngd og holdastig mæðranna. En 

staðalskekkjan segir okkur hve nákvæmnin er mikil á mati á einstökum gildum.  Stuðullinn 

fyrir aldur lambs segir okkur að lambið er 263 g þyngra fyrir hvern dag sem það er eldra. 

Stuðullinn fyrir þyngd móður er 0,1 sem bendir til þess að lambið sé 100 gr þyngra að hausti 

fyrir hvert kg sem móðirin er þyngri í mars. Holdastig móður ef aftur á móti ekki marktækt í 

líkani 2.   
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Tafla 6. Línulegir aðhvarfsstuðlar á haustþunga samkvæmt líkani 1 og 2, ásamt staðalskekkju og p-

gildum 

 Líkan 1   Líkan 2   

Óháð breyta Stuðull Staðalskekkja p-gildi Stuðull Staðalskekkja p-gildi 

Fæðingarþungi 

(kg)  
2,485 0,094 < 0,0001 -- -- -- 

Aldur lambs 

(dagar) 
0,263 0,007 < 0,0001 0,244 0,008 < 0,0001 

Þyngd móður 

mars (kg) 
-- -- -- 0,100 0,009 < 0,0001 

Holdastig móður 

mars (stig) 
-- -- -- 0,142 0,136 0,298 

 

Þriðja líkanið inniheldur allar breyturnar sem voru keyrðar í gegn í líkani 1 og 2, ásamt 

víxlhrifum milli ‘‘aldurs lamba og árs“ og ‘‘tegund lamba og árs“. Töluverður munur er á 

skýringarhlutfallinu (R
2
) milli líkana, þá er líkan 3 með flestar breytur og með hæsta 

skýringarhlutfallið, eða um 40%. Líkan 1 kemur þar á eftir með um 38% og líkan 2 með 

lægsta, um 33%.  

Í töflu 7 má sjá samanburð á líkönum 1, 2 og 3. 

Tafla 7. Samanburður á líkönum 1, 2 og 3 

 Skýringarhlutfall (R
2
) Frávikshlutfall (CV) 

 

Skekkja (RMSE) 

 

Fjöldi 

lamba 

Líkan 1 0,377 10,673 4,082 7169 

Líkan 2 0,335 11,044 4,221 6965 

Líkan 3 0,399 10,527 4,024 6965 

 

Í líkani 2 má sjá að skýringarhlutfallið lækkar mikið þegar fæðingarþunginn er tekinn út úr 

jöfnunni. Fæðingarþungi hefur því mikil áhrif á haustþunga. Athugunarvert er að í líkani 2 er 

holdastig mæðranna fyrir haustþunga ekki marktækt, aftur á móti er það marktækt í líkani 3 

þar sem allar breyturnar eru teknar með inní reikninginn. Þyngd mæðranna er marktæk í 

líkönunum 2 og 3. Fjöldi lamba í líkani 1 er meiri heldur en í líkönum 2 og 3. En það er vegna 

þess að vönntun var á upplýsingum um þyngd og holdastig mæðra í gögnunum, féllu þau 

lömb því út í líkani 2 og 3.   
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5 Umræður  

Í þessari rannsókn er hægt að sjá hvað kerfisbundnir umhverfisþættir hafa mikil áhrif á 

haustþunga lamba. Jón Viðar Jónmundsson (1976) gerði sambærilega könnun á áhrifum 

kerfisbundinna umhverfisþátta á haustþunga. Fékk hann það út að skýringarhlutfallið væri um 

46%. Þær breytur sem hann notaðist við voru burður (einlembingur eða tvílembingur), aldur 

móður, aldur lambs og kyn.  

Fæðingarþungi virðist hafa mikil áhrif eins og má sjá í töfu 6, þar sem stuðullinn fyrir 

fæðingarþunga er 2,485 og má sjá muninn á líkani 1 og 2 í töflu 7 að skýringarhlutfallið er 

töluvert hærra þegar fæðingarþunginn er tekinn inn í dæmið. Greenwood o.fl. (1998) fundu 

það aftur á móti út að lömb með fæðingarþunga undir 2,9 kg, geta átt möguleika á að ná 

svipuðum haustþunga og lömb með fæðingaþunga yfir 4,3 kg. En það er undir bestu 

mögulegu kringumstæðum, þá ef móðirin mjólkar vel, samkeppni er ekki mikil og náttúruleg 

skilyrði eru góð. Í rannsókn Greenwood o.fl. (1998) kom einnig í ljós að lömbin með lægri 

fæðingarþungann voru lengur að aðlagast lífinu eftir burð og fóru ekki að taka út vöxt að 

neinu viti fyrr en tveimur vikum eftir burð. Houssin og Davicco (1979) sýndu einmitt fram á 

jákvætt samhengi milli fæðingarþunga og möguleika lambsins til að melta móðurmjólkina 

fyrstu vikurnar eftir burð. Sem skýrir hægan vöxt lamba sem eru léttari við fæðingu, því 

meltanleiki fæðunnar er ekki eins góður og hjá lömbum sem eru þyngri við fæðingu.  

Eins og búist var við leiddu niðurstöður þessarar könnunar fram að hrútarnir eru þyngri en 

gimbrarnar.  Rannsókn sem gerð var um vöxt lamba styður þær niðurstöður (Wylie o.fl., 

1997). Kyn hefur einnig áhrif á fæðingarþungann, og eru hrútlömb þyngri heldur en 

gimbrarnar (Eltawil o.fl., 1970).  Einlembingarnir voru einnig þyngri en tvílembingarnir, enda 

eru þeir ekki í samkeppni við systkini um móðurmjólkina. Tvílembingsgimbrarnar eru þ.a.l. 

með lakasta haustþungann. Jón Viðar Jónmundsson (1976) fékk þær niðurstöður að 

einlembingarnir væru 6,99 kg þyngri heldur en tvílembingarnir. Í könnun Jóns athugaði hann 

sér mun á kyni og mun á einlembingum og tvílembingum. Í þessari könnun voru bornir saman 

tegundahópar. Þá var þyngdarmunurinn á einlembingshrútum og tvílembingshrútum 5,15 kg 

og munurinn á einlembingsgimbrum og tvílembingsgimbrum 4,13 kg. Sem gerir að meðaltali 

4,64 kg þyngdarmun á einlembingum og tvílembingum sem er töluvert minni munur en í 

rannsókn Jóns Viðars. Munurinn á kynjum hjá Jóni var sá að hrútarnir voru almennt þyngri 

heldur en gimbrarnar. Þyngdarmunurinn var 2,94 kg. Ef tekin eru meðal þyngdarmunur milli 

einlembingshrúta og gimbra, og tvílembingshrúta og gimbra. Þá er þyngdarmunurinn á 
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kynjunum 3,29 kg, sem er ekki fjarri niðurstöðum Jóns. Önnur rannsókn (Eltawil o.fl., 1970) 

styður þessar niðurstöður og sýnir einnig að tegund burðar hefur næst mest áhrif á fæðingar- 

og haustþungann af umhverfisáhrifunum sem tekin eru fyrir í þessari rannsókn. Aftur á móti 

þá lækkaði stuðullinn fyrir tegund burðar þegar fæðingarþungi reiknaður með. En það er 

vegna þess að einlembingar eru þyngri við burð heldur en tvílembingar (Eltawil o.fl., 1970) 

Í niðurstöðunum um aldur móðurinnar áttu 3 vetra ærnar þyngstu lömbin. Var þó ekki mikill 

munur á lambaþunga milli aldursflokka. Ef niðurstöðurnar eru bornar saman við niðurstöður 

Jóns Viðars Jónmundssonar (1976), þá áttu ær 5 vetra og eldri þyngsta hópinn og tvævetlurnar 

þau léttustu. Í rannsókn Eltawil o.fl. (1970) hafði aldur mæðranna mikið að segja fyrir 

fæðingarþungann, o.þ.a.l. haustþunga lamba. Mæður sem voru 8 vetra eða eldri áttu þyngstu 

lömbin við fæðingu, en lömbin þeirra voru léttari að hausti heldur en mæðranna sem voru 4-7 

vetra. Það gæti stafað af því að þroski móðurkviðs batni með aldrinum, en dragist úr 

mjólkurframleiðslu með aldri. Ástæðan fyrir meiri fæðingarþunga hjá gömlu ánum gæti verið 

sú að eldri ám er frekar fargað heldur en þeim yngri og verða þær bestu því eftir sem gefa 

þyngstu lömbin. Lífslíkur lamba aukast einnig með aldri mæðra (Gama o.fl., 1991).  

Í þessari rannsókn er stuðullinn fyrir aldur lamba 0,263. Það segir okkur að meðalvöxtur á því 

aldursbili sem uppgefið er í gögnunum er 263 gr/dag. Niðurstöður Jóns Viðars 

Jónmundssonar (1976) leiddu í ljós að lömbin þyngdust um 165 gr/dag. Önnur rannsókn 

(Eltawil o.fl., 1970) sýndi mun á tveimur líkönum, þar sem í líkani 1 var fæðingarþungi ekki 

tekinn með inní reikninginn og kom í ljós að lömbin þyngdust um 171 gr/dag. En þegar 

fæðingarþungi er ekki tekinn með inní líkanið er gert ráð fyrir að öll lömb séu jafn þung við 

fæðingu og er því ekki munur á vexti sem er tengdur misjöfnum fæðingarþunga. Í líkani 2, í 

sömu rannsókn, var fæðingarþungi reiknaður með og hækkaði þá stuðullinn fyrir aldur lamba 

í  203 gr/dag. Möguleg útskýring á þessum mun er að mæður sem bera seinna eiga lömb með 

hærri fæðingarþunga heldur en þau sem fæðast snemma. Ær sem bera seinna hagnast frekar af 

því að hagarnir eru tilbúnir þegar þær bera, og fá því góða næringu allt mjaltarskeiðið (Eltawil 

o.fl., 1970). Í þessari rannsókn er stuðullinn fyrir aldur lambs aftur á móti nokkuð svipaður í 

báðum líkönunum. Er þessi munur því ekki til staðar.  

Stuðullinn fyrir þyngd móður sýndi það að lömbin eru 100 gr þyngri að hausti fyrir hvert kg 

sem móðirin er þyngri í mars. Í þessari rannsókn var ekki skoðað hvað hvaða holdastig við 

burð gaf mestan haustþunga. En samkvæmt rannsókn Stefáns Sch. Þorsteinssonar og 

Sigurgeirs Þorgeirssonar (1989) þá var mesti fæðingarþunginn við holdastig 3,7 – 4,0. Ef 
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holdastigið varð meira en 4 dró það úr fæðingarþunganum, o.þ.a.l. úr vaxtarhraða lamba. En 

vaxtarhraði lamba til 6 vikna aldurs ræðst að hluta til af holdastigi áa (Stefán Sch. 

Þorsteinsson & Sigurgeir Þorgeirsson, 1989).   

Veðurfar að sumri getur haft áhrif á uppskeru bænda, bæði magn og gæði, og vöxt grasa á 

hálendi þar sem ærnar og lömbin ganga yfir sumarið. Árið 2013 var einstaklega rigningasamt 

sumar og getur þar kuldi hafa haft áhrif á vöxt lamba. Það kemur fram á vef Veðurstofu 

Íslands, að ef borin eru saman árin 2002 og 2013 á vestur- og suðvesturlandi, þá var sumarið 

2002 frekar þungbúið og úrkoma yfir meðallagi. Sama má segja um árið 2013, þungbúið og 

úrkoma langt yfir meðallagi. Aftur á móti var sumarið 2011 með úrkomu undir meðallagi og 

hiti yfir meðallagi. Sama má segja fyrir árið 2003 þar sem meðal haustþunginn rýkur upp frá 

árinu áður, þá er hiti yfir meðallagi og úrkoma undir meðallagi. Í rannsókn Eltawil o.fl. (1970) 

sem var gerð um umhverfisáhrif á haustþunga lamba, þá voru áhrif af ári mismikil og höfðu 

sum gífurleg áhrif. Árið var einnig mesti áhrifavaldurinn á haustþunga. Tíðarfarið hafði meiri 

áhrif á haustþunga heldur en fæðingarþunga, en veðurfar hefur mikil áhrif á vöxt gróðurs sem 

móðirin nærist á, sem hefur þ.a.l. áhrif á mjólkurlagni ærinnar. Þyngd lambsins við fæðingu  

ræðst aftur á móti af ástandi móðurinnar.  

Niðustöður þessarar rannsóknar sýna að þessi kerfisbundnum umhverfisáhrif sem voru notuð í 

líkönin, útskýra allt að 40% af haustþunga lamba. Erfðaáhrif skýra stóran hluta af þessum 

60% sem er eftir, en ekki þó allt. Fleiri umhverfisáhrif sem eru ekki kerfisbundin hafa einnig 

eitthvað að segja. Rúningur á miðri meðgöngu hefur sýnt sig að hafa áhrif bæði á 

fæðingarþunga og mjólkurlagni áa, þ.a.l. haustþunga (Sphor o.fl., 2011). Sphor o.fl. (2011) 

könnuðu hversu mikil áhrifin voru. Þá mjólkuðu ærnar sem voru rúnar á miðri meðgöngu 

22,2% meira heldur en órúnar ær, lömbin voru 1,41kg þyngri við fæðingu og voru 4,5 kg 

þyngri að hausti. Snýkjudýr hafa einnig áhrif á vöxt lamba (Niezen o.fl., 1995). Hvar lömbin 

ganga með mæðrum sínum að sumri hefur einnig áhrif á haustþungann. Mæðurnar geta einnig 

verið misreyndar og lægnar við það að finna góða haga þar sem þær ganga. Myndi það hafa 

áhrif á mjólkurlagni þeirra og þ.a.l. haustþunga lamba.  
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6 Ályktanir  

Kerfisbundin umhverfisáhrif hafa greinilega töluvert að segja um þunga lamba að hausti, og 

þá afurðir búsins. Þessi kerfisbundnu umhverfisáhrif sem voru athuguð hafa mis mikil áhrif á 

haustþunga lamba. Niðurstöður þessarar rannsóknar voru ekki alltaf samstíga öðrum 

rannsóknum. Ástæður fyrir þessum mun geta verið margvíslegar. T.d. í erlendu 

rannsóknunum eru erlend kyn notuð í rannsóknina af því getur þessi munur stafað. Í rannsókn 

Jóns Viðars Jónmundssonar (1976) er aftur á móti íslenska kynið kannað og báru samt sem 

áður niðurstöðum ekki alltaf saman. Ástæðan fyrir því gæti verið að uppruni gagnanna er ekki 

sá sami og komu gögn Jóns frá fimm búum af mismunandi stöðum á landinu. Einnig getur 

útkoman orðið önnur þegar ekki sömu umhverfisáhrifin eru í líkaninu, því þau hafa áhrif á 

hvort annað.  

Niðustöður þessarar rannsóknar benda til þess að hægt væri að leiðrétta fyrir fleiri 

kerfisbundnum umhverfisáhrifum heldur en gert er í dag, eins og t.d. rúningi, og fá því 

nákvæmara mat á kynbótauppgjöri. En það krefst meiri mælinga og gagnasöfnunar. 

Áhugavert væri einnig að sjá hvort að hægt væri að nýta þessi gögn til að athuga hvort eða 

hversu mikil þessi umhverfisáhrif hafi áhrif á fitu og gerð lambaskrokka.  
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