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

 
 

________________________________ 
Hrafnhildur Tíbrá Halldórsdóttir 
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Ágrip 

 

Verkefnið gekk út á að fóðra lambgimbrar með þrennum hætti og kanna hvort marktækar 

breytingar yrðu á þunga, holdastigun og frjósemi þeirra. Markmiðið var að kanna árangur og 

hagkvæmni þess að nota bygg fyrir gemlinga að vetri í samanburði við kjarnfóðurblöndu og 

heyfóður eingöngu. Fóðurmeðferðirnar voru þrjár; eingöngu hey, hey og kjarnfóðurblanda, 

hey og bygg og voru tilraunatímabilin frá 11. nóv. – 16. des. og aftur 3. feb. – 17. mars. 

 

Tilraunin var gerð á Hesti veturinn 2014-2015 og voru 120 ásetningsgimbrar notaðar í hana. 

Gimbrunum var skipt upp í 6 hópa með 20 gimbrum í hverjum hóp. Hópunum var deild á 

þrjár meðferðir, þannig að tveir hópar fengu hverja fóðurmeðferð eða 40 gimbrar. 

Kjarnfóðurblanda og bygg var skammtað samkvæmt áætlun og heyfóður vigtað að og frá á 

hverjum degi. Gimbrarnar voru vigtaðar reglulega og á seinna fóðrunartímabilinu var einnig 

holdastigað.  Auk þess var fósturtalning gerð í lok febrúar.  

 

Marktækur munur (P<0,05) var á þungabreytingum og frjósemi gimbra eftir fóðurmeðferðum 

þar sem kjarnfóðurmeðferðin sýndi yfirburði yfir hinar meðferðirnar. Tölfræðipróf sýndu 

hinsvegar ekki marktækan mun (P>0,05) á holdastigsbreytingum né meðal þurrefnisheyáti 

milli fóðurmeðferða.  

 

Lykilorð: Bygg, kjarnfóður, gemlingar, frjósemi 
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1. Almennt um sauðfjárrækt á Íslandi 

Með landnámsmönnum sem hófu búskap hér á landi fylgdu þau búfjárkyn sem í dag teljast 

íslensk og er þar á meðal íslenska sauðfjárkynið. Flokkast það undir stuttrófukyn en þau voru 

áður mjög algeng í Norðvestur-Evrópu (Árni Brynjar Bragason, 2013a). Mismunandi árferði 

með hörðum vetrum og stuttum sumrum olli því að sum árin hélt einungis harðgerðasta féð 

velli (Halldór Pálsson, 1983).  

 Þrátt fyrir mikla flöskuhálsa í stærð sauðfjárstofnsins hér á landi í gegnum árin hafa 

frjósemi og kjötgæði íslenska fjárstofnsins tekið miklum framförum síðustu áratugina (Árni 

Brynjar Bragason, 2013a). Eftir aldamótin 1900 breyttist ræktun og heyskaparhættir bænda 

svo gæði heyforðans jukust og ærnar fóru þ.a.l. að skila meiri afurðum en áður (Árni Brynjar 

Bragason, 2013b; Ólafur R. Dýrmundsson, 1983). Halldór Pálsson gerir grein fyrir frjósemi 

áa árið 1953-4 í fjárræktarfélagi sem stofnað var 1940 og eru þá að meðaltali fædd 1,33 lömb 

á kind en 26 árum síðar hafði frjósemin aukist um 27% (Halldór Pálsson, 1983).   

    Það var ekki fyrr en upp úr 1950 sem farið var að hleypa til 

gimbra og réðu fóðurgæði og forði þar mestu um hvort hægt væri að gera nógu vel við þær 

fram á vor (Ólafur R. Dýrmundsson, 1978). Héldu menn því þó lengi fram að ærnar gætu 

orðið bæði afurða- og þroskaminni sem fullorðnar ær. Tilraun Halldórs Pálssonar á árunum 

1948-1950 leiddi þó í ljós að væri næringarþörf gimbranna fullnægt á þroskaskeiðinu væri 

ekkert því til fyrirstöðu að hleypa til gimbra fyrsta haustið. (Halldór Pálsson, 1952) 

1.2. Þroski gimbra 

Aldur, kyn og þungi hafa áhrif á hversu hratt hlutföll líffæra og vefja breytast en þessar 

breytingar eru í daglegu tali nefndar þroski. Umhverfisáhrif svo sem fóðrun getur því haft 

töluverð áhrif á þroskann sem er þó einnig mishraður eftir einstaklingum af sama kyni 

(Sigurgeir Þorgeirsson, 1983). Vefjahlutar skrokksins þroskast þó alltaf í ákveðinni röð og 

þroskast vöðvarnir fyrr en fitan en þó eru einstakir vöðvar og vöðvahlutar misfljótir að 

þroskast (Sigurgeir Þorgeirsson, 1983; Sigurgeir Thorgeirsson & Stefán Sch. Thorsteinsson, 

1989).  

 Árið 1981 gerði Sigurgeir Þorgeirsson rannsókn á því hvernig þroskaferli skrokksins 

hjá íslenska sauðfénu væri háttað en svipaðar rannsóknir höfðu verið gerðar á erlendum 

sauðfjárkynjum. Lömbum í rannsókninni var lógað á nokkurra vikna fresti frá burði og fram 

að 74 vikna aldri og voru helstu líkamshlutar vigtaðir. Líkt og í rannsókn Jury (1977) var 

vöðvunum skipt í níu hópa eftir hlutverki og staðsetningu í skrokknum en í báðum 
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rannsóknum kemur fram að munur er á þroska ýmissa vöðva milli hrúta og gimbra (Jury, 

1977; Sigurgeir Thorgeirsson & Stefán Sch. Thorsteinsson, 1989).  

 Vöðvar aðlægir afturlimum tilheyra vöðvahópi 1 sem hefur hæst hlutfall 

heildarvöðvamassa skrokksins í lömbum. Hlutfall þessara vöðva í skrokknum var ávallt hærra 

hjá gimbrarlömbum. Þroski einstakra vöðva innan þessa hóps er mismikill þar sem vöðvar líkt 

og gluteus medius vaxa hratt en minni vöðvar eins og gemellus þroskast hlutfallslega hægt 

miðað við þyngdaraukningu lambanna. Vöðvar frálægir afturlimum þroskuðust hægt og 

hlutfall þeirra af heildarvöðvamassa minnkaði lítillega með auknum aldri (Sigurgeir 

Thorgeirsson & Stefán Sch. Thorsteinsson, 1989). Þeir vöðvar sem liggja umhverfis 

mænusúluna uxu hratt fyrst eftir burð, óháð kyni, en með auknum aldri dró úr 

vaxtarhraðanum og var það mun meira áberandi hjá gimbrum en hrútum (Sigurgeir 

Thorgeirsson & Stefán Sch. Thorsteinsson, 1989; Jury, 1977). Ekki fannst teljanlegur munur á 

hlutfalli kviðvöðva milli kynja en töluverður munur var á milli kynja á hlutfalli þeirra vöðva 

sem tengja framlimi við hálsinn þar sem þeir voru léttari í gimbrum. Hjá gimbrum var 

hlutfallslega hraðari vöxtur í vöðvum sem tengja framlimi við bringu og þá sérstaklega áður 

en lömb voru vanin undan mæðrum sínum. Heldur lægra hlutfall var af vöðvum aðlægum 

framlimum hjá gimbrum en  hrútum. Mesti munur á þroskaferli vöðva milli kynja var í innri 

háls- og bringuvöðvum þar sem vaxtarhraði vöðvanna jókst með auknum aldri en þó mun 

meira hjá hrútum en gimbrum (Sigurgeir Thorgeirsson & Stefán Sch. Thorsteinsson, 1989).  

1.2.1 Forsendur í þroska lambgimbra svo að hægt sé að hleypa til þeirra 

Til að hægt sé að gera þær kröfur til gimbra að hleypt sé til þeirra á fyrsta vetri þarf allt atlæti 

sem að þeim snýr að vera í fyrirrúmi, bæði hvað varðar fóðrun og aðbúnað (Jefferies, 1961). 

Best er að vöxtur þeirra haldist sem jafnastur frá fæðingu að fengitíð, án stöðnunar á 

einhverjum tímapunkti (Jefferies, 1961; Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013). Ekki þykir gott að 

kappala gimbrarnar síðustu vikur fyrir fengitíð því sé vöxtur mjög ör á þeim tíma sem 

gimbrarnar verða kynþroska er hætt við því að fitusöfnun verði í júgurvef sem leiðir til minni 

mjólkurlagni því að mjólkurkirtillinn nær ekki að þroskast eðlilega (Jóhannes Sveinbjörnsson, 

2013). Þar sem íslenska sauðfjárkynið hefur árstíðabundinn fengitíma þurfa lömbin að ná 

kynþroska tiltölulega snemma en venjulega er hleypt til þeirra um 7 mánaða aldurinn (Ólafur 

R. Dýrmundsson, 1989; Árni Brynjar Bragason, 2013b). Til að viðunandi frjósemi náist hjá 

lambgimbrum þurfa þær að hafa náð um 60% af þyngd fullorðinna áa fyrir fengitíð eða um 

35-40 kg hérlendis, sem þó getur verið aðeins misjafnt milli búa, og ættu þær að hafa 
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holdastig upp á 3,0 á þessum tíma (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013; Kenyon, Thompson & 

Morris, 2014).  

1.2.2 Áhrif fóðrunar á fóstrið 

Á meðgöngu flytjast næringarefni og úrgangur milli móður og fósturs í gegnum æðakerfi 

fylgjunnar. Mikilvægt er að æðakerfið sem sér um þennan flutning þroskist vel og eðlilega til 

að fóstrið fái öll sín næringarefni til að vaxa og dafna og meðgangan gangi vel (Redmer, 

Wallace & Reynolds, 2004). Af öllum þeim efnum sem flytjast á milli eru amínósýrur, súrefni 

(O2) og glúkósi mikilvægust en flutningur glúkósans ræðst m.a. af styrk hans í blóði 

móðurinnar (Wallace, 2000; Luther o.fl., 2007). Auk þess eru mörg hormón sem hafa áhrif á 

fóstrið en næringarstaða móðurinnar hefur mikil áhrif á styrk hormóna í blóði og þar með 

áhrif þeirra á fóstrið (Wallace, 2000). Kalsíum flyst úr beinum móður til fósturs fyrir tilstilli 

hormónanna IGF-2 og PHTrP (e. parathyroid hormone-related protein). Aukin próteinsundrun 

í vöðvum móðurinnar leiðir til aukinnar glúkósanýmyndunar í lifur en glúkósinn er m.a. 

tekinn að einhverju leyti upp aftur í vöðva og fituvef móður. Aukið placental lactogen hormón 

myndast í fituvef en það örvar vöxt fósturs og mjólkurkirtils og hefur þ.a.l. áhrif á 

mjólkurframleiðslu eftir burð. Við próteinrof í vöðvum móður flytjast amínósýrur beint til 

fósturs. (Robinson, Rooke & McEvoy, 2002).  

 Á fyrri hluta meðgöngunnar er æskilegt að vöxtur gimbranna sé ekki mjög hraður, eða 

80-150 g/dag, en sterkara eldi leiðir frekar til fósturláts og vanhalda nýfæddra lamba 

(Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013; Kenyon o.fl., 2014). Ástæðan fyrir þessu er sú að gimbrin á 

enn eftir að taka út mikinn þroska og er því í samkeppni við fóstrið um næringarefni 

(Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013). Ólíkt því sem gerist hjá fullorðnum ám þegar líður á 

meðgönguna og fituniðurbrot eykst vegna lækkaðs insúlínsstyrks, þá hækkar insúlín og þar 

með glúkósi í blóði gemlinga sem eru offóðraðir þannig að þeir fitna. Fóstrið nýtur því ekki 

forgangs á glúkósann og getur hlotið skaða af (Wallace, 2000). Þar sem vöxtur fylgju er oft 

lélegur hjá offóðruðum gemlingum þá nær þessi mikli styrkur glúkósa hjá móðurinni ekki að 

skila sér í nægilega miklu magni í æðakerfi fylgjunnar (Wallace, 2000; Wallace, Silva, Aitken 

& Cruickshank, 1997). Hormón sem kallast Insulin-like growth factor (IGF) gegnir hlutverki í 

stjórnun á þroska fylgjunnar. Viðtakar fyrir gerð 1 (IGF-1) finnast í fylgjum áa en IGF-1 

virðist haldast að einhverju leyti í hendur við insúlín (Wallace o.fl., 1997).  Þegar styrkur 

þessara hormóna eykst samhliða hærra fóðrunarstigi hefur vöxtur gemlingsins forgang yfir 

fylgjuna og fóstrið (Wallace, 2000; Wallace o.fl. 1997). Aftur á móti er prógesterónstyrkur 

lægri en venjulegt getur talist hjá offóðruðum gemlingum og þá sérstaklega á seinni hluta 
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meðgöngunnar þó hann geti mælst marktækt minni frá upphafi meðgöngu (Wallace 

o.fl.,1997; Wallace, 2000; Wallace o.fl., 2006). Þegar fósturvísirinn byrjar að tengjast leginu á 

11.-12. degi meðgöngu er mest hætta á að fallið í prógesterónstyrknum dragi fósturvísana til 

dauða (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013). Vísbendingar eru um að oestrogen mæðranna fylgi 

svipuðum reglum og prógesterónið við hátt fóðrunarstig (Wallace o.fl., 2006).  

 Þegar dýr fá ekki uppfylltar fóðurþarfir sem þau þurfa til viðhalds er talað um 

vanfóðrun en slíkt getur haft alvarlegar afleiðingar, rétt eins og offóðrun, á lífslíkur fósturs og 

móðurina (Abecia, Sosa, Forcada & Meikle, 2006). Við frjóvgun fer gulbúið að framleiða 

prógesterón sem sér um að viðhalda meðgöngunni og hjá ám sem eru vanfóðraðar á þessum 

tíma eykst styrkur prógestróns en þrátt fyrir það eru auknar líkur á að fósturvísar þessara áa 

deyi (Abecia, 2006; Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013).  Ástæðan fyrir þessu er sú að þó að 

nægt prógestrón sé til staðar verða breytingar á slímhúð legsins á fyrsta hluta meðgöngunnar 

þannig að næmni fyrir prógestróni og sterahormónum minnkar sem leiðir til þess að umhverfi 

legsins verður ekki jafn lífvænlegt fyrir fósturvísana og aukin vanhöld verða á þeim (Abecia, 

2006). Styrkur hormónanna insúlíns og IGF-1 fer lækkandi hjá vanfóðruðum gemlingum eftir 

því sem líður á meðgönguna auk þess sem magn glúkósa minnkar, og þá sérstaklega á 

seinasta hluta meðgöngunnar (Luther o.fl., 2007). Þar sem minna framboð næringarefna er í 

blóðrás móðurinnar verður vöxtur fóstursins hægari og meiri líkur á vanhöldum en á 

sauðburði eru lömb þessara áa oft máttlaus og veikburða (Luther o.fl., 2007; Petrovic, o.fl., 

2012).  

1.3. Fóðrun og fóðurþarfir lambgimbra  

Yfirleitt er át lambgimbra á bilinu 1,0-1,2 kg þe/dag að hausti en fer vaxandi eftir því sem 

líður að vori. Þó aldur og stærð ráði miklu um átgetu gripanna eru það ekki síður gæði 

fóðursins sem hafa áhrif þar á en einkum er það trénið (NDF) sem gefur vísbendingu um 

meltanleika fóðursins og takmarkar átið. Niðurbrotshraði trénis í grasi er mismikill eftir 

sláttutíma og minnkar eftir því sem líður á sumarið en að sama skapi eykst hlutfall trénis í 

grasinu. Tiltölulega lítið tréni er í kjarnfóðurblöndum og getur kjarnfóðurgjöf aukið heildarát 

ánna (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013).  

1.3.1 Orkuþörf lambgimbra  

Ör líkamsstarfsemi lambgimbra veldur því að á hvert kg efnaskiptaþunga hjá þeim þarf meiri 

orku til viðhalds en hjá fullorðnum ám en hinsvegar er þessu öfugt farið með 

þungaaukninguna þar sem hlutfall fitu í þungaaukningu gimbra er lægra en hjá ám (Jóhannes 

Sveinbjörnsson & Bragi Líndal Ólafsson, 1999). Hægt er að reikna út FEm til viðhalds með 
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eftirfarandi jöfnu; FEm til viðhalds = 0,028 x (1,08) x LÞ0,75, og er þá miðað við að 8% meiri 

orku þurfi til viðhalds á lambgimbrum heldur en fullorðnum ám (Jóhannes Sveinbjörnsson & 

Bragi Líndal Ólafsson, 1999). Lambgimbrar sem stefnt er á að hleypa til á fyrsta ári þurfa að 

þyngjast um 12 – 15 kg yfir veturinn, bæði til að fóstrið og ekki síður gimbrin sjálf þroskist 

eðlilega (Stefán Sch. Thorsteinsson & Sigurgeir Thorgeirsson, 1989; Jóhannes 

Sveinbjörnsson, 2013). Þar sem fóðurgæðin og þungi ráða hvað mestu um átgetu gimbra þá er 

mjög misjafnt hve miklum vexti má búast við en í 1. töflu má sjá hver orkuþörf lambgimbra 

(FEm/dag) til vaxtar og viðhalds er miðað við þyngd og áætlaða þyngingu á dag.    

1. tafla. Orkuþörf lambgimbra (FEm/dag) til viðhalds og vaxtar  

Þungi, kg Viðhald + 50 g/dag + 75 g/dag + 100 g/dag 
40 0,48 0,61 0,68 0,74 
45 0,53 0,66 0,72 0,79 
50 0,57 0,70 0,76 0,83 
55 0,61 0,74 0,81 0,87 
60 0,65 0,78 0,85 0,91 

(Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013, bls. 78) 

1.3.2 Próteinþörf (AAT-þörf) 

Melting jórturdýra á próteini er frábrugðin öðrum dýrum þar sem örveruprótein myndast við 

meltingu og skilar það sér til smáþarma þar sem það er tekið upp í samræmi við orkuframboð 

(Oddy & Sainz, 2002; Bragi Líndal Ólafsson, 1995). „Þörf jórturdýra fyrir prótein er metin í 

grömmum af AAT á dag. Þetta AAT er það heildarmagn af próteini, eða öllu heldur 

amínósýrum, sem skilar sér frá meltingarfærum yfir í efnaskipti skepnunnar.“ (Jóhannes 

Sveinbjörnsson, 2013, bls. 78). Gimbrar sem ganga með lambi á fyrsta ári þurfa mikið 

prótein, bæði fyrir eigin vöxt og fóstrið þegar líða fer á meðgönguna. Gimbrar þurfa þó minna 

prótein til vaxtar og viðhalds en hrútar við sama þunga (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013). Í 2. 

töflu má sjá hvernig AAT-þarfir lambgimbra breytast eftir þunga og mismikilli þyngingu á 

dag. 

2. tafla. AAT þörf (g/dag) lambgimbra til viðhalds og vaxtar  

    Vöxtur, g/dag   

  50 100 200 300 

Þungi, kg     
30 51 63 87 111 
40 57 68 91 113 
50 63 74 95 116 

(Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013)  
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1.3.3. Bygg 

Byggrækt á Íslandi hefur farið ört vaxandi frá því um miðja síðustu öld og líkur á frekari 

aukningu ef fram heldur sem horfir (Intellecta ehf., 2009). Sterkjan sem safnast í fræið við 

þroska er góður orkugjafi sem getur nýst vel við fóðrun sauðfjár en reiknað orkuinnihald í 

byggi getur legið á bilinu 1,10-1,15 FEm/kg þe. PBV gildi byggsins er neikvætt, oft um -40 til 

-90 en AAT-gildi þess er um og yfir 100. (Hólmgeir Björnsson, Jóhannes Sveinbjörnsson & 

Jónatan Hermannsson, 2002).  

 Próteininnihald í byggi getur legið á nokkuð breiðu bili og hefur margt áhrif þar á s.s. 

áburðarmagn, yrki og þroski byggsins en venjulega eykst próteinmagn samhliða auknum 

þroska. Yfirleitt er próteininnihaldið þó ekki mjög hátt eða um 8-16% en hátt orkuinnihald 

byggsins leiðir til þess að framleiðsla örverupróteins í vömb er nokkuð mikil (Hólmgeir 

Björnsson o.fl., 2002).  

 Með auknum þroska minnkar hlutfall hrátrénis í korninu og samkvæmt tilraun sem 

gerð var á Korpu sumarið 2000 var um 5% tréni í bygginu um mánaðamótin ágúst/septmber. 

Almennt eru korntegundir kalsíum-, A- og D-vítamín snauðar en hafa nokkuð hátt hlutfall 

fosfórs og E-vítamíns. (Hólmgeir Björnsson o.fl., 2002).  

1.3.4. Áhrif byggs á vöxt lamba      

Gerðar hafa verið fóðurtilraunir á lömbum með bygg sem viðbótarfóður til að reyna að 

komast að því hvort munur sé á vexti þeirra og gróffóðuráti miðað við að gefa eingöngu hey 

eða annað uppbótarfóður. Misjafnt er milli tilrauna hvort eða hversu mikill ábati er í vexti 

lambanna enda gróffóðurgæðin misjöfn. 

 Tilraun sem gerð var á Merino lömbum á Spáni sýndi að þau lömb sem ekki fengu 

neinn auka próteingjafa með bygginu þyngdust hægar og átu minna af viðbótarfóðrinu en 

hinir hóparnir sem fengu soja- eða kjötmjöl sem próteingjafa með bygginu. Það er því líklegt 

að próteinviðbót með byggi auki þurrefnisát, fóðurnýtingu og þar með vaxtarhraða (Manso, 

Mantecón, Giráldez, Lavin & Castro, 1998).   

 Önnur rannsókn á Merino lömbum sem höfð voru á beit en fengu þar að auki bygg, 

hafra eða lúpínu korn leiddi í ljós að enginn ábati var af byggi fyrstu 6 vikurnar. Það má því 

ætla að varla sé hægt að búast við ávinningi af því að nota bygg í svo stuttan tíma (Rowe, 

Brown, Ralph, Ferguson & Wallace, 1989).  

 Niðurbrot sterkjunnar úr bygginu í meltingu jórturdýra leiðir til þess að sýrustig (pH) 

vambar lækkar, sér í lagi ef gefnir eru stórir skammtar af því, og meltanleiki minnkar þar sem 

trénismeltandi bakteríum fækkar. Þetta leiðir til þess að þurrefnisát af heyi verður ekki jafn 
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mikið og t.d. þegar gefinn er maís þar sem hann lækkar ekki sýrustig vambar jafn mikið 

(Petit, 2000).   

1.4. Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna árangur og hagkvæmni við notkun byggs með heyi 

fyrir gemlinga að vetri í samanburði við kjarnfóðurblöndu með heyi og heyfóður eingöngu. 

Til að meta árangur þessara mismunandi fóðurmeðferða var þungi og holdafar gemlinganna 

mælt reglulega á meðan tilrauninni stóð auk þess sem frjósemi þeirra var metin með 

fósturtalningu.  

 Nær engar rannsóknir hafa verið gerðar á byggfóðrun sauðfjár hérlendis. Óformleg 

athugun var gerð á Hesti veturinn 2006 þar sem helmingur gemlinga fékk bygg og hinn 

helmingurinn fiskimjöl með mjög góðu heyi frá áramótum til burðar. Ekki kom fram 

afgerandi munur á hópunum í þunga eða afurðum en fiskimjölshópurinn var með heldur hærri 

holdastig á síðari hluta tímabilsins (Eyjólfur Kristinn Örnólfsson munnleg heimild, 25. apríl 

2015).  
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2. Efni og aðferðir 

Tilraunin var framkvæmd á Hesti í Borgarfirði og var gögnum safnað jafnóðum og vigtanir og 

mælingar fóru fram á tilraunatímabilinu.  

2.1. Tilraunaskipulag og gagnasöfnun 

120 gimbralömbum var skipt í 6 hópa en tveir undirhópar voru í hverri fóðurmeðferð. 

Hverjum undirhóp var síðan skipt í tvennt þannig að gimbrar í sama undirhóp voru á móti 

hvor annarri, sitthvoru megin við garðann. 

 

1. mynd.  Teikning af skipulaginu í fjárhúsunum 

 Hópur A (undirhópar 1 og 2) fengu eingöngu hey, hópur B (undirhópar 3 og 4) fengu hey og 

bygg og hópur C (undirhópar 5 og 6) fékk hey og kjarnfóður. Hey, bygg og kjarnfóður var 

vigtað fyrir hvern undirhóp áður en gefið var og moð var vigtað frá undirhópunum einu sinni 

á dag.  

 Fyrra fóðrunartímabilið stóð frá 11. nóv. – 16. des. en fyrsta vikan fór í 

undirbúningstímabil þar sem gimbrarnar lærðu að éta bygg og kjarnfóður og því var ekki 

byrjað að vigta til og frá þeim fyrr en 17. nóvember.  Gimbrarnar voru vigtaðar áður en þeim 

var raðað í hópana þannig að meðalþungi milli hópa væri svipaður. Eftir það voru gimbrarnar 

vigtaðar einu sinni í mánuði fram að fengitíð.  

 Seinna fóðrunartímabilið stóð frá 3. febrúar  - 17. mars og voru gimbrar vigtaðar á 

tveggja vikna fresti og holdastigaðar þrisvar sinnum á þessu tímabili auk þess sem 
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fósturtalning fór fram í lok febrúar.  Við fyrstu vigtun í febrúar var ákveðið að bæta 50 g af 

kjarnfóðri/dag á hvern gemling.  

 Kvarðinn fyrir holdastigun sauðfjár er á skalanum 0-5 þar sem flokkur 0 þýðir að ærin 

sé mjög horuð, ekkert nema skinn og bein, en flokkur 5 merkir að hún sé mjög holdmikil og 

feit (Árni B. Bragason, Eyjólfur Kristinn Örnólfsson, Guðmundur Hallgrímsson & Emma 

Eyþórsdóttir, 2013).  

 Töluverð vanhöld urðu á gimbrum í tilrauninni og duttu alls átta gimbrar út sem annað 

hvort drápust eða þrifust það illa að ákveðið var að taka þær úr til að reyna að gera betur við 

þær. Ein gimbur drapst fljótlega eftir fyrstu vigtun og önnur í lok seinna fóðrunartímabils en 

sex gimbrar duttu út á milli tímabila. Mest vanhöld urðu í kjarnfóðurhópnum en þar duttu 

fjórar gimbrar út en tvær í hvorri hinna meðferðanna.  

3. tafla. Fóðurmeðferðir, nóv - des 2014 

Hópur Hey Bygg Kjarnfóður 
A Ad libitum   

B Ad libitum 120 g/dag/gimbur  

C Ad libitum   100 g/dag/gimbur 

 

4. tafla. Fóðurmeðferðir, feb – mars 2015 

2.2. Fóðrið – hey, bygg og kjarnfóður 

Tekið var heysýni úr einni af þeim rúllum sem gefnar voru eftir áramót um leið og hún var 

opnuð, sett í plastpoka og fryst. Sýnið var síðan þurrkað og malað á Hvanneyri þar sem 

þurrefnið reyndist vera 50,6%. Í framhaldi af því var það sent til Noregs í efnagreiningu en 

ekki tókst að fá niðurstöður efnagreiningar í tæka tíð.  

 Einnig var tekið sýni úr bygginu til að finna þurrefnis innihaldið sem mældist 89,2%. 

Kjarnfóðrið sem notað var nefnist Sparnyt 19 og er þurrefnis innihald þess á bilinu 88-89%.  

Hópur Hey Bygg Kjarnfóður 
A Ad libitum  50 g/dag/gimbur 

B Ad libitum 120 g/dag/gimbur 50 g/dag/gimbur 

C Ad libitum   150 g/dag/gimbur 
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2.3. Úrvinnsla gagna 

Gögn voru öll skráð í Microsoft Office Excel 2007 þar sem frekari flokkun var gerð fyrir 

tölfræðilega úrvinnslu auk þess sem myndir og töflur voru búnar til í því. Tölfræðiforritið 

SAS Enterprise Guide 6.1 var notað fyrir tölfræðilega úrvinnslu. Gerð var fervikagreining 

fyrir ójafnan fjölda með línulegu módeli (GLM) til að finna út hvort fóðurmeðferðir hefðu 

marktæk áhrif á þyngd, holdastig og frjósemi. Einsþátta fervikagreining var notuð til að finna 

út hvort marktækur munur væri á meðal þurrefnis heyáti á dag/grip/g milli fóðurmeðferða. Til 

að meta á milli hvaða fóðurmeðferða væri marktækur munur var notað Tukey próf. Ávallt var 

miðað við 95% öryggismörk við marktekt niðurstaðna.  
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3. Niðurstöður 

5. tafla. Bein meðaltöl á heyáti (g þe./grip/dag) ásamt skýringarhlutfalli líkans og 
marktekt milli meðferða 

  Meðferð A Meðferð B Meðferð C     
Tímabil Hey Hey + bygg Hey + kjf R2% P-gildi 

nóv-des 641 628 631 62 0,232 

feb-mars 870 825 892 70 0,165 
 

Ekki reyndist vera marktækur munur á þurrefnis heyáti milli fóðurmeðferða en meðal 

þurrefnisheyát á dag á grip/g yfir sitthvort fóðrunartímabilið sést í 5. töflu. Þó má sjá í 

töflunni að meðal þurrefnis heyát er minnst hjá þeim hópum sem fengu bygg með heyinu.  

 

2. mynd. Breytingar á þunga eftir fóðurmeðferðum frá 10. nóvember til 17. mars 

Í upphafi tilraunarinnar var meðalþyngd lamba í hverri meðferð á bilinu 39,95-40,28 kg. Á 2. 

mynd má sjá þyngdarbreytingar innan hverrar meðferðar yfir tilraunatímabilið. Eins og sjá má 

taka lömbin sem fá kjarnfóður með heyinu minnsta dýfu niður á við og í  febrúar er farið að 

draga talsvert í sundur með kjarnfóðurhópnum og hinum tveimur en síðan dregur saman með 

þeim aftur. Í síðustu vigtun tilraunarinnar voru lömbin í kjarnfóðurhópnum orðin að meðaltali 

44,25 kg, í bygghópnum 42,5 og í heyhópnum 40,95 kg.  
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6. tafla. Meðaltöl minnstu kvaðrata (LS mean) fyrir breytingu á þunga eftir 
fóðurmeðferðum yfir bæði fóðrunartímabilin og tímabilið í heild 

Tímabil Fóðurmeðferðir     

  A (Hey) B (Hey + bygg) C (Hey + kjf) R2% p-gildi 

nóv-des -1,63 -0,71 -0,13 11 0,0120 

feb-mars 1,77 2,90 3,56 20 0,0003 

nóv-mars 0,82 2,24 4,11 17 0,0002 

Í 6. töflu sést hver þungabreyting hópanna er á sitthvoru fóðrunartímabilinu og 

tilraunatímabilinu í heild. Á öllum tímabilum var marktækur munur (p<0,05) á 

þungabreytingum milli meðferða A og C. Marktækur munur var á milli meðferða A og B á 

seinna fóðrunartímabilinu en ekki yfir tímabilið í heild. Ekki var marktækur munur (p>0,05) á 

meðferðum B og C á sitthvoru fóðrunartímabilinu en frá nóvember og fram í mars var 

marktækur munur (p<0,05) á meðferðum B og C.  

 

3. mynd. Breyting í holdastigi á seinna fóðrunartímabili 

Ekki reyndist vera marktækur munur á milli meðferða þegar breytingar á holdastigi voru 

bornar saman (p=0,1778). Á 3. mynd má þó sjá að gimbrarnar í kjarnfóðurmeðferðinni  eru 

allan tímann á seinna fóðrunartímabilinu með heldur hærra holdastig en gimbrarnar í hinum 

tveimur meðferðunum. Hinsvegar fer kjarnfóðurhópurinn nokkuð beina leið niður meðan 

hóparnir í hinum meðferðunum bæta aðeins á sig á fyrri hluta febrúarmánaðar.  
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4. mynd. Væntanlegur lambafjöldi eftir fóðurmeðferðum samkvæmt fósturtalningu 

Áætluð frjósemi var reiknuð út frá fósturtalningu sem gerð var í lok febrúar en samkvæmt 

henni er marktækur munur á frjósemi milli meðferða (p=0,024), þar sem kjarnfóðurhópurinn 

var með mestu frjósemina eða 1,03 lömb/kind.  Marktækur munur var bæði á milli meðferða 

A og C og B og C (p<0,05) en ekki var marktækur munur á milli meðferða A og B (p>0,05). 
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4. Umræður 

4.1. Niðurstöður tilraunar 

Markmið rannsókninnar var að athuga hvort viðbótarfóðrun með byggi eða kjarnfóðri gæfi 

marktækan mun á vexti og frjósemi miðað við að gefa eingöngu hey. Þá var hey og moð 

einnig vigtað daglega til að sjá hvort marktækur munur mældist á heyáti milli fóðurmeðferða.  

4.1.1. Meðal þurrefnis heyát 

Ekki kom fram marktækur munur á meðal þurrefnis heyáti (g/grip/dag) eftir fóðurmeðferðum 

og var staðalskekkja meðaltalna mjög lág. Á seinna fóðrunartímabilinu er þó örlítið meiri 

munur á meðal þurrefnis heyáti milli fóðurmeðferða miðað við fyrra tímabilið. Þar sést að 

kjarnfóðurhópurinn innbyrðir að meðaltali aðeins meira af heyi en hinir hóparnir enda 

inniheldur kjarnfóður tiltölulega lítið tréni og hefur almennt jákvæð áhrif á heildarát 

(Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013). Aftur á móti er þurrefnis heyát bygghópsins minnst á 

báðum fóðrunartímabilum þó munurinn mælist ekki marktækur. Í tilraun Petit (2000) þar sem 

munur á vexti lamba sem fóðruð voru annarsvegar á maís og hinsvegar á byggi var skoðaður, 

kom í ljós að þurrefnis heyát var minna hjá þeim sem fengu bygg sem viðbótarfóður. 

Líklegasta skýringin á minna þurrefnis heyáti þar sem bygg er notað sem viðbótarfóður er 

líklega sú að sýrustig vambar lækkar mjög vegna þess hve auðmeltanleg sterkjan er í bygginu 

sem leiðir til fækkunar á trénismeltandi bakteríum (Petit, 2000). Auk þess er bygg frekar 

próteinsnautt þ.e. ekki er mikið af torleystu fóðurpróteini í því sem eykur venjulega heyát 

(Petit & Castonguay, 1994; McDonald o.fl., 2011).  

4.1.2. Þungaaukning  

Þyngdaraukning þeirra gimbra sem eingöngu voru fóðraðar á heyi var langtum minnst og 

þyngdust þær að meðaltali ekki nema um 0,82 kg frá nóvember til mars. Kjarnfóðurhópurinn 

þyngdist um 4,11 kg á tilraunatímabilinu sem var mesta þyngdaraukning meðferðanna. Það er 

hinsvegar langt frá því sem áætlað er að gimbrar þyngist á þessum tíma en helst ættu þær að 

þyngjast um 12-15 kg á fyrsta vetri (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013). Einungis var marktækur 

munur á þungabreytingu heyhópsins annarsvegar og bygghópsins hinsvegar á seinna 

fóðrunartímabilinu en ekki var marktækur munur á þessum meðferðum yfir heildartímabilið. 

Á hvorugu fóðrunartímabilinu var marktækur munur milli bygghópsins og kjarnfóðurhópsins 

í þungabreytingu en marktækur munur var á þessum hópum þegar litið er á heildartímabilið. 

Skýringin á þessu er væntanlega sú að frá miðjum desember og til febrúarbyrjunar þyngdust 
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gimbrarnar í kjarnfóðurhópnum að meðaltali um tæpt kíló en gimbrarnar í bygghópnum stóðu 

nánast í stað eins og sést á 2. mynd.    

 Til samanburðar við niðurstöðurnar voru fengnar tölur um vöxt hyrndra gemlinga á 

Hesti nokkur undanfarin ár. Tekin eru fyrir árin 2008/9 – 2013/14 fyrir utan árin 2009/10 og 

2011/12 þar sem töluvert vantar inn af mælingum fyrir þau ár.  Frjósemi gimbranna í þessum 

niðurstöðum er reiknuð út frá fósturtalningu líkt og í tilrauninni en ekki fæddum lömbum.  

 Veturinn 2008-2009 þyngdust gimbrar á Hesti um 15,9 kg á tímabilinu nóvember – 

mars. Á þessu tímabili árið 2010-2011 þyngdust þær um 10,1 kg sem er sama þyngdaraukning 

og var veturna 2012-2014 (Eyjólfur Kristinn Örnólfsson, óbirt gögn). Veturinn 2008/9 sker 

sig því töluvert úr þeim árum sem hér eru tekin til skoðunar. Það er þó augljóst að 

þungaaukning gimbranna á þessu tímabili í ár er ekki í samræmi við niðurstöður síðustu ára 

og má að öllum líkindum skrifa það að mestu leyti á heygæði þessa árs. Þar sem ekki tókst að 

fá niðurstöður efnagreininga á heysýni í tæka tíð er ekki hægt að segja til um vissu hvernig 

efnainnihald heyjanna var en út frá sláttutíma er hægt að gera sér í hugarlund hvernig orku- og 

próteininnihald hefur verið. Tún voru slegin mjög seint sumarið 2014 vegna mikillar 

vætutíðar og voru því grös orðin fullskriðin þegar tókst að ná saman heyjum. Gefur það því 

augaleið að orkugildi og ekki síður próteingildi (g/AAT) hefur verið mjög lágt í þessum 

heyjum.  

4.1.3. Holdastig 

Holdastig, sem metið er á skalanum 0-5, er metið á mölum. Þessi partur skepnunnar þroskast 

síðast en er einnig fyrstur til að rýrna og missa fituvef sinn verði einhverskonar vanþrif á 

gripnum og er það aðallega fita sem verið er að meta (Kenyon o.fl., 2014; Jefferies, 1961). Þar 

sem fituvefur þroskast síðastur má segja að gimbrar með hátt holdastig séu í raun orðnar 

meira þroskaðar en þær sem ekki stigast jafn hátt á holdastigunarkvarðanum. Þar sem 

gemlingar eru ekki orðnir fullþroskaðir á fyrsta vetri er erfitt að segja hvert holdastig þeirra á 

að vera  en í lambgimbrum af Romney kyni er miðað við að holdastig þeirra sé á bilinu 2.5-

3.5 við fengitíð (Kenyon o.fl., 2014). Á línuritinu  á 3. mynd yfir holdastigsbreytingar gimbra 

í hverri meðferð sést að munur milli meðferða er sáralítill enda reyndist hann ekki marktækur. 

Kjarnfóðurhópurinn er þó allan tímann örlítið ofar en hinir hóparnir og fer beina leið niður frá 

byrjun febrúar til 17. mars. Hinar meðferðirnar sýna öðruvísi mynstur og batnar holdastig 

þeirra gimbra fyrri hluta febrúarmánaðar en dalar síðan aftur. Mögulega er þessi breyting 

bygg- og heyhópsins vegna þess að bætt var við allar gimbrar 50 g af kjarnfóðri/dag/gimbur á 
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seinna fóðrunartímabilinu og líklega hafa gimbrarnar í kjarnfóðurhópnum einfaldlega ekki 

sýnt svörun við svo lítilli aukningu.  

 Í óbirtum gögnum frá Hesti á sömu árum og áður voru nefnd kemur í ljós að holdastig 

gimbra á tímabilinu febrúar til mars hefur í öll skiptin verið yfir 4,0, lægst 4,02 í febrúar 2013. 

Veturnar 2009, 2013 og 2014 jókst meðal holdastig gimbranna lítillega á þessu tímabili en 

2011 lækkaði það að meðaltali úr 4,26 í 4,12 (Eyjólfur Kristinn Örnólfsson, óbirt gögn).  

4.1.4. Frjósemi samkvæmt fósturtalningu 

Frjósemi í meðferðarhópunum sýndi greinilegan mun milli kjarnfóðurhópsins og hinna 

tveggja meðferðanna en ekki var nema 0,08 % gemlinga geldur í kjarnfóðurhópnum en 26 % í 

bygghópnum og 29 % í heyhópnum. Í kjarnfóðurhópnum voru auk þess flestar tvílembur, 

fimm talsins en ekki nema ein í hvorri hinna meðferðanna.  

 Samkvæmt óbirtum gögnum frá Hesti, þau ár sem áður hefur verið stuðst við hér, 

hefur frjósemi gimbra við fósturtalningu alltaf verið rúmlega eitt lamb á gemling samkvæmt 

niðurstöðum fósturtalningar. Mest var frjósemin 2008-9 eða 1,24 lömb á gemling en minnst 

2012-13 en þá voru 1,07 lömb á gemling (Eyjólfur Kristinn Örnólfsson, óbirt gögn). Sé 

meðalfrjósemi allra gemlinga í tilrauninni reiknuð eru 0,85 lömb á gemling en miklu munar á 

gemlingum í kjarnfóðurmeðferð og hinum tveimur meðferðunum. Kjarnfóðurhópurinn er þar 

með mikla yfirburði eða 1,03 lömb/gemling en hinar meðferðirnar skila ekki nema 0,74-0,76 

lömbum á gemling samkvæmt talningu. Sú frjósemi sem hér er fjallað um er í raun geta 

gemlinganna til að festa fang (Fernandez, 1977) en þar sem tilraunin náði ekki yfir sauðburð 

er ekki hægt að vita með vissu hve mörg fædd lömb á gemling verða. Kynþroski gemlinga og 

geta þeirra til að festa fang, og ekki síður lífslíkur fósturvísa, er í nánu samhengi við 

næringarástand gimbranna. Vaxtarhraði þeirra fyrir fengitíð spilar ekki síður veigamikið 

hlutverk þar sem meiri líkur eru á fleiri egglosum og þar með fleiri fóstrum hjá gimbrum með 

góðan vaxtarhraða (Fernandez, 1977; Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013). Það verður því að 

teljast líklegt að próteinmagn kjarnfóðursins, auk stein-, snefilefna og vítamína sem það 

inniheldur, hafi leitt til yfirburða í frjósemi kjarnfóðurhóps miðað við hinar meðferðirnar. 

Próteininnihald byggs er sjaldnast hátt (Hólmgeir Björnsson o.fl., 2002) og verður að teljast 

nokkuð líklegt að það sé ástæðan fyrir því hve lítill munur er á frjósemi milli bygg og 

heymeðferðar.  

 Niðurstöður Nieto o.fl. (2013) sýndi fram á að eftir því sem gimbrarnar voru þyngri 

við fengitíð því frjósamari voru þær og sást þetta best á þeim gimbrum sem voru 40 kg eða 

þyngri á þeim tíma. Þetta er í samræmi við niðustöður tilraunarinnar þar sem gimbrar á 
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kjarnfóðurmeðferð voru þyngstar við upphaf fengitíðar eða tæplega 40 kg að meðaltali. 

Hinsvegar munar mjög litlu á meðalþyngd gimbra í kjarnfóður- og bygghópnum um miðjan 

desember þegar hleypt var til en mögulega skiptir þar meira máli að bygghópurinn léttist 

meira yfir fyrra fóðrunartímabilið en kjarnfóðurhópurinn. 

Sé vel hugað að lambgimbrum frá fyrsta hausti og fóðurgæði búsins ásættanleg ætti ekkert að 

vera því til fyrirstöðu að hleypa til gimbra á fyrsta vetri, hafi þær á annað borða náð viðunandi 

þunga um það leiti sem fengitíð hefst. Aftur á móti getur vöxtur þeirra og afurðasemi þeirra 

orðið fyrir neikvæðum áhrifum til framtíðar sé ekki komið til móts við næringarþarfir þeirra á 

fyrsta vetri (Kenyon o.fl., 2014; Halldór Pálsson, 1952). Samkvæmt niðurstöðum verður því 

að teljast líklegt að stór hópur þeirra gemlinga sem voru í tilrauninni muni ekki ná að skila 

hámarks afurðum á komandi árum þar sem ekki var komið nægjanlega vel til móts við þarfir 

þeirra.  
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5. Ályktanir 

Út frá niðurstöðum þessarar tilraunar má með sanni álykta að gæði gróffóðurs skipta sköpum í 

sauðfjárbúskap og erfitt er að bæta lambgimbrum upp að öllu leyti léleg hey með 

viðbótarfóðri. Kjarnfóðrið sýndi þó töluverða yfirburði yfir byggið, sérstaklega hvað varðar 

frjósemina, sem skýrist líklega að langmestu leyti af próteinmagninu sem er langtum minna í 

byggi en kjarnfóðri. Að gefa bygg með þeim heyjum sem í boði voru þennan veturinn sýndi 

eingöngu marktækan mun á þyngdarbreytingu á seinna fóðrunartímabilinu en ekki yfir 

heildartímabilið. Það er því ljóst að viðbótar bygggjöf skilar ekki miklum ávinningi séu heyin 

af þeim gæðum sem þau voru þetta árið.   

 Áhugavert væri að endurtaka tilraunina með bættum heygæðum og sjá hvort 

viðbótarbygg myndi skila öðrum niðurstöðum þá og hvort jafn greinilegur munur yrði enn á 

kjarnfóðri og byggi.  
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