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Ágrip 

 

Meginmarkmið verkefnisins var að kanna möguleika þess að framleiða fóður fyrir 

hunda úr íslenskum landbúnaðarafurðum. Einnig að skoða hvaða tegundir fóðurs fyrir 

hunda eru í boði og hvaða hráefni eru notuð við framleiðsluna. Farið var yfir 

næringarefnaþarfir hunda og skoðað hvernig ýmsar landbúnaðarafurðir uppfylla 

þessar þarfir. 

 

Mikið framboð hundafóðurs stendur hundaeigendum til boða í verslunum en lítið 

úrval íslensks heilfóðurs þar sem notaðar eru íslenskar afurðir. Leitað var til nokkurra 

sláturleyfishafa og kjötafurðastöðva til að nálgast upplýsingar um aukaafurðir sem 

ekki eru nýttar til manneldis og afurðir sem ekki teljast hæfar til manneldis. Þau 

fyrirtæki sem svöruðu og rætt var við til að fá upplýsingar voru Fjallalamb hf., 

Sláturfélag Suðurlands svf., Sláturhúsið Hellu hf. og Reykjagarður hf. Einnig var 

leitað til Matvælastofnunar til að fá upplýsingar um þau fyrirtæki sem framleiða 

gæludýrafóður hérlendis.  

 

Við vinnslu þessa verkefnis kom í ljós að töluvert fellur til af aukaafurðum við slátrun 

hérlendis sem hægt er að nota til framleiðslu hundafóðurs. Í stórgripa- og 

sauðfjárslátrun fellur til tilsvert af innmat og fitu sem hentar næringarfræðilega séð 

vel í hundafóður. Þá kom það einnig í ljós að við slátrun og vinnslu á kjúkling er 

mikið af skinnum, ásamt öðrum afurðum, sem fellur til og getur nýst í hundafóður. 

Við kjúklingaslátrun fellur sömuleiðis mikið til af fiðri, sem nú er urðað, en 

samkvæmt erlendum heimildum er mikið prótein í fiðurmjöli og væri verðugt að 

skoða þann möguleika nánar. Gott eftirlit er með framleiðslu og vinnslu íslenskra 

landbúnaðarafurða og bakteríu- og örverusýkingar í lágmarki. Vegna þessa og út frá 

næringarfræðilegu sjónarmiði, hentar hráfóður úr hvers kyns landbúnaðarafurð vel 

sem hundafóður.   

 

Lykilorð: hundafóður, næringarþarfir hunda, íslenskar landbúnaðarafurðir.
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1. Inngangur 

1.1 Markmið og tilurð verkefnisins 

Á síðustu áratugum hefur orðið mikil aukning í hundahaldi en þó í mismunandi 

tilgangi. Til eru margar tegundir hunda af öllum stærðum og gerðum, sumar tegundir 

eru aðallega nýttar til félagsskapar á meðan aðrar eru nýttar til vinnu. Nú til dags eru 

flestir hundar algjörlega háðir eigendum sínum hvað varðar fæðu og því mikilvægt að 

þeir fái heildstætt fóður sem uppfyllir allar þeirra næringarþarfir. 

 

Markmið þessa verkefnis er að kanna möguleika þess að framleiða hundafóður úr 

íslenskum landbúnaðarafurðum. Í gæludýraverslunum er mikið úrval fóðurs en flestar 

tegundirnar eru erlendar og því framleiddar úr erlendum afurðum. Þó eru nokkur 

innlend fyrirtæki sem framleiða gæludýrafóður úr íslensku hráefni, hvoru tveggja 

landbúnaðarafurðum og sjávarafurðum. 

 

Íslenskar landbúnaðarafurðir standa framarlega hvað varðar gæði og vegna umfjallana 

hjá fjölmiðlum og öðrum um vannýttar afurðir vaknaði sú hugmynd að athuga hvort 

ekki væri hægt að nýta þær frekar til fóðurframleiðslu en urðunar. Skoðaðar voru 

tegundir hundafóðurs sem framleiddar eru en hvað varðar íslenskar afurðir var 

meginmarkmið þessa verkefnis að skoða hvort ekki mætti nýta þær sem hráfóður fyrir 

hunda.  

1.2 Uppruni hundsins  

Samkvæmt þróunarsögunni urðu miklar breytingar í mannkynssögunni fyrir um 

12.000 árum og gerðust þær fremur hratt. Steinaldar-veiðimenn og safnarar byrjuðu 

að rækta land og temja og ala dýr til eigin nota. Fornar minjar benda til þess að 

hundurinn hafi verið með fyrstu dýrunum sem maðurinn tamdi. Leifar beinagrinda, af 

hundum sem hafa fundist við fornleifauppgröft víðs vegar um heiminn gefa 

vísbendingu um að upphaf tamningar þeirra hafi jafnvel verið fyrir um 14.000 árum 

eða á ísaldartímabilinu. Þetta hefur gefið til kynna að menn hafi haldið hunda þegar 

þeir voru enn veiðimenn og safnarar. Forfaðir þessara fyrstu hunda er talinn vera 

úlfurinn eða Canis lupus. Ekki er ljóst hvers vegna menn byrjuðu að temja hunda en 

fræðimenn hafa komið fram með tilgátur þess efnis að úlfar hafi haldið til nálægt 
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mannabústöðum til að hirða það sem eftir var af hræjunum sem mennirnir höfðu veitt. 

Mennirnir hafa ef til vill tekið að sér hvolpana og þannig hafa þeir með tímanum 

komist inn í bústaði manna. Í áranna rás hefur fornhundurinn þróast í það sem við 

þekkjum sem hunda í dag. Hundarnir urðu minni sem gefur til kynna að menn hafi 

fremur valið litla fornhunda áfram til ræktunar þar sem þeir þurfa minna pláss og 

fóður. Trýnið styttist, ennið varð brattara og höfuðið breiðara. Nú til dags eru 

fjölmörg hundakyn og sum þeirra eru minni en úlfar en önnur stærri og eru kynbætur 

manna ástæðan fyrir því (Morey, 1994). Aukin ræktun síðustu 200 árin hefur leitt til 

æxlunar milli tegunda með þeim afleiðingum að hundar hafa hvað mesta fjölbreytni í 

svipgerð allra dýrategunda (Hewson-Hughes o.fl., 2012).  

1.3 Fæðuval hunda 

Nútíma heimilishundurinn (Canis familiaris) telst til ættbálks rándýra (Carnivora) og  

bragðskyn og áthegðun hans skýrist af þeim uppruna. Hundurinn ber einkenni 

hundaættkvíslarinnar (Canis) en bragðskynið er fremur ónæmt fyrir söltu og 

tannsetningin ósérhæfð. Sumar tegundir hunda eru þekktar fyrir að geta innbyrt mikið 

magn fæðu á skömmum tíma og mögulega skýrist það af kappsfullri áthegðun úlfa. 

Þegar úlfahjörð veiðir stóra bráð eru það leiðtogar hjarðarinnar sem fyrstir fá að éta og 

þegar þeir hafa fengið fylli sína komast þeir lægra settu að og þurfa að keppast um 

bestu bitana og éta eins hratt og þeir geta til að fá sem mest. Hröð átgeta getur einnig 

skýrst af aðlögun að hræáti fyrst eftir að menn fóru að temja þá og geta hundar með 

þessa tilhneigingu auðveldlega orðið of þungir ef þeir fá að éta að vild (Bradshaw, 

2006).  

 

Í villtum dýrum felst fæðuval í flóknu ferli sem byrjar með fæðuleit og endar með áti. 

Veiðieðli hunda breyttist gífurlega á tímabilinu þegar tamning þeirra átti sér stað, 

bæði miðað við úlfa og einnig milli tegunda. Villtir hundar draga iðulega fram lífið 

með fæðuleit fremur en veiði sem bendir til þess að veiðieðlið hafi ekki ræktast áfram. 

Stöku dráp af völdum villi- eða flækingshunda er að einhverju leyti hægt að skýra 

vegna þess að þröskuldurinn fyrir flóttaviðbragð er hærri í tömdum dýrum samanborið 

við villt dýr. Hjá flestum heimilishundum ákvarðast fæðuvalið af því hvaða 

hundafóður eigendur velja fyrir hundana. Lítið er vitað um hvernig úlfar nota 

skilningarvitin við fæðuval og því ómögulegt að vita með vissu að hvaða marki 
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fæðuval hunda breyttist við tamningu. Sýnt hefur verið fram á að lyktarskyn hunda 

hefur mikið að segja hvað varðar fæðuval vegna þess að lyktarskynslausir hundar gera 

lítinn greinarmun milli ólíkra tegunda fæðu (Bradshaw, 2006). Hundar velja fremur 

kjöt en kjötlaust próteinríkt fæði og forgangsraða kjöttegundum eftir eftirtalinni röð: 

nautakjöt, svínakjöt, lambakjöt, kjúklingur og hrossakjöt. Bragðið hefur ekki einungis 

áhrif heldur hefur áferðin einnig áhrif á hvers konar hundamat hundar velja, þar sem 

þeir velja dósa- eða hálf-þurrt fóður fram yfir þurrfóður. Þeir velja kjöt úr dós fram 

yfir sömu tegund kjöts nýeldað og velja eldað kjöt framyfir hrátt. Hundar velja ekki 

fóður sem þeir þekkja ef annað er í boði, sýnt hefur verið fram á að hundar sem eru 

vanir röku fóðri éta meira af því en dósamat ef hvort tveggja er í boði en sækja 

fljótlega meira í dósamatinn. Lyktin af matnum hefur hvað mest að segja um hvaða 

mat hundar velja en bragðið er mikilvægast við að þekkja matinn. Hundar velja 

lyktina af elduðu kjöti fram yfir hrátt kjöt og ferskt kjöt fremur en þriggja daga gamalt 

(Houpt, 2011).  

 

2. Næringarþarfir hunda 

Rétt næring er mikilvæg fyrir heilbrigði og er lykillinn að því að koma í veg fyrir og 

hafa stjórn á sjúkdómum. Grunnnæringarefnin eru 6 talsins sem hundar þarfnast. Vatn 

er mikilvægasta næringarefnið og þar á eftir koma svo, í mismunandi hlutföllum, 

prótein, fita, kolvetni, steinefni og vítamín (Hand, Thatcher, Remillard & Roudebush, 

2000). Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar í þeim tilgangi að meta að hvaða leyti 

hundar stjórna hlutfallslegu áti nauðsynlegra næringarefna. Margar niðurstöður gefa 

til kynna að hundar sem fá val milli hundafóðurs sem hefur misjafnt hlutfall próteina, 

kolvetna og fitu velja helst fóðrið þar sem hlutfall orku í formi próteins er í kringum 

30%, fitu í kringum 60% og kolvetni um 7% (Hewson-Hughes o.fl., 2012).  

2.1 Vatn 

Vatnshlutfall í líkama dýra er fremur stöðugt frá degi til dags þar sem jafnvægi er 

milli vatnsupptöku og vatnstaps. Vatnsupptaka á sér stað með vatnsdrykkju, með vatni 

í fóðri auk efnaskiptavatns. Efnaskiptavatn kemur vegna efnahvarfa sem eiga sér stað 

í hvatberum frumna. Vökvatap líkamans telst annað hvort sem ómeðvitað eða 

meðvitað. Ómeðvitað tap gerist stöðugt með uppgufun frá húðinni og með útöndun. 
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Raki í innöndunarlofti nýtist líkamanum ekki þar sem hann hefur ekki virkni til að 

taka hann upp áður en loftinu er andað aftur út. Meðvitað vökvatap á sér stað meðal 

annars með þvagi og saur (Reece, 2006).  

 

Vatn er mikilvægasta næringarefnið og skortur á því getur leitt til dauða á fáum 

dögum. Það eru til viðmiðunarreglur um vatnsþörf hunda en það er mjög breytilegt á 

milli einstaklinga og margir þættir sem þar spila inn í eins og fóðrun dýrsins, orka 

þess, heilsa og umhverfi (Sanderson, 2013b).  

2.2 Prótein 

Prótein eru stórar keðjur amínósýra. Ásamt kolefni, vetni og súrefni innihalda prótein 

einnig nitur. Frumeining próteina er amínósýrur og við vatnsrof rofna amínósýrurnar 

frá próteinkeðjunni og vatnssameind bætist við. Hins vegar þegar amínósýrur tengjast 

og mynda prótein gerist það með því að eingildir hópar amínósýra tengjast saman og 

losa vatnssameindina frá. Niðurbrot próteina felur því í sér rof amínósýra og losun 

vatnssameinda. Nauðsynlegar amínósýrur eru þær sem ekki myndast nógu hratt eða 

alls ekki svo farið geti fram nauðsynlegur vöxtur og þurfa því að vera í fóðri. 

Ónauðsynlegar amínósýrur eru þær sem dýrið getur myndað sjálft í nægu magni til 

vaxtar (Reece, 2006). Próteinþörf hunda er breytileg og fer eftir aldri þeirra, virkni, 

æviskeiði, geðslagi og heilsu (Sanderson, 2013b).  

 

Prótein í fóðri getur verið af ólíkum uppruna og í flestu tilbúnu hundafóðri er blanda 

plöntupróteina og dýrapróteina með meltanleika milli 75 og 90%. Meltanleiki 

plöntupróteina er minni en dýrapróteina en auk þess hefur uppruni og gæði próteina 

mikil áhrif á meltanleikann. Ef mikill hiti er notaður við framleiðsluna geta próteinin 

orðið efnafræðilega ótiltæk fyrir meltingu og uppsog. Eftir því sem líffræðilegt gildi 

próteina er hærra þeim mun minna þarf af próteini í fóðri. Egg hafa hvað hæst 

líffræðilegt gildi og líffæra- og beinagrindavöðvar hafa hærra líffræðilegt gildi en 

plöntuprótein (Sanderson, 2013b).  

 

Fullorðnir hundar þurfa að minnsta kosti 2,62 gr. af góðu próteini á hvert kílógramm 

efnaskiptaþunga (EÞkg
0,75

)/dag. Hvolpar undir 14 mánaða aldri þurfa minnst milli 9,7-

12,5 gr. af góðu próteini á hvert kílógramm efnaskiptaþunga (Sanderson, 2013b). Til 
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að ákvarða magn próteina sem þarf í fæði hunda þarf að meta meltanleika og uppruna 

próteinsins, til að mynda þarf hundur sem fær mestan hluta próteins úr 

plöntupróteinum meira af þeim heldur en hundur sem fær dýraprótein í fóðrinu. 

Próteinþörfum fullorðinna hraustra hunda eru gerð skil þegar efnaskiptaþörfinni fyrir 

amínósýrur og nitur er fullnægt. Ákjósanlegt er að fóður fyrir hvolpa í vexti innihaldi 

að minnsta kosti 22% prótein í þurrefni og fóður fyrir fullorðna hunda innihaldi að 

minnsta kosti 18% prótein í þurrefni (Sanderson, 2013b).  

2.3 Fita 

Fita í mat samanstendur aðallega af þríglýseríðum ásamt mismiklu magni frjálsra 

fitusýra. Þríglýseríðum er skipt upp í stuttar, meðal og langar keðjur allt eftir fjölda 

kolefnisatóma á fitusýrukeðjunni. Flestar fitusýranna sem koma úr fæðu eru langar 

fitusýrukeðjur og eru það fitusýrurnar sem líkaminn getur ekki myndað sjálfur. Þegar 

fæðu sem inniheldur langar fitusýrukeðjur er neytt eru fitusýrurnar meltar og 

uppsogaðar í þekjuvefsfrumum smágirnis. Þaðan fara þær í sogæðakerfið en flest 

önnur næringarefni sem eru melt og uppsoguð í smágirni fara beint í blóðrásarkerfið í 

gegnum portæð sem flytur það til lifrar. Fitusýrur eru ýmist mettaðar eða ómettaðar. 

Mettaðar fitusýrur hafa engin tvítengi milli kolefnisatóma en ómettaðar hafa eitt eða 

fleiri tvítengi. Fitusýrur með meira en eitt tvítengi eru kallaðar fjölómettaðar fitusýrur, 

það eru ómega-3, ómega-6 eða ómega-9, allt eftir staðsetningu fyrsta tvítengis á 

keðjunni. Eftir því sem tvítengjum fjölgar á fitusýrukeðjunni, þeim mun líklegri er 

fitan til að þrána ef hún er ekki geymd við réttar aðstæður. Mettaðar fitusýrur nýtast 

sem orka fyrir líkamann en ómettaðar finnast í frumuhimnum og blóðfituprótínum 

(Sanderson, 2013b).  

 

Með auknu fituinnihaldi í fóðri eykst hitaeiningafjöldinn sem getur stuðlað að 

óhóflegri neyslu hitaeininga og offitu. Fita er uppspretta orku en ef ofgnótt er af henni 

í fóðri miðað við önnur næringarefni getur það orðið til of mikillar orkuneyslu á 

kostnað próteina, vítamína og steinefna. Fita í fóðri á þátt í upptöku, geymslu og 

flutningi fituleysanlegra vítamína eins og A, D, E og K (Sanderson, 2013b).  

 

Í hundafóðri í verslunum er fituhlutfall yfirleitt um 5-15% í þurrefni en í hvolpafóðri 

8-20%. Ástæðan fyrir ólíku fituhlutfalli í fóðri er ólíkur tilgangur þess, til dæmis þarf 
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hærra hlutfall fitu í fóður fyrir vinnuhunda, til vaxtar eða mjólkurframleiðslu en í 

fóður sem er til viðhalds (Sanderson, 2013b).  

2.4 Kolvetni 

Kolvetnum er skipt upp í einsykrur, tvísykrur og fjölsykrur. Einsykrur eru meðal 

annars ríbósi, glúkósi, frúktósi og galaktósi. Tvísykrur eru efnafræðileg samsetning 

tveggja einsykra sameinda og eru súkrósi, maltósi og laktósi. Með vatnsrofi brotna 

tvísykrur niður í einsykrur. Fjölsykrur eru sameindir sem hafa tengingu við fleiri en 

tvær einsykrur sem flestar eru hexósar. Fjölsykrur sem eru mikilvægar fyrir dýr eru 

sterkja, glýkogen og sellulósi. Sterkja er varaforði flestra plantna og þegar hún er étin 

virkar hún sem ágætis uppspretta orku. Sterkja brotnar niður í maltósa, sem er 

tvísykra, við vatnsrof og síðan í glúkósa, sem er einsykra, svo hún getur uppsogast. 

Glýkogen virkar sem varaforði kolvetna í dýrum og er myndað í lifrinni og vöðvum. 

Það er afar greinótt glúkósasameind sem líkaminn getur brotið niður í glúkósa eftir 

þörfum og nýtist þannig sem orka. Sellulósi er byggingareining plantna sem einungis 

jórturdýr geta brotið niður í glúkósa og nýtt sem orku (Reece, 2006). 

 

Til kolvetna í hundafóðri teljast sterkja, ólíkir plöntufrumuveggir og ýmis trefjaefni. 

Kolvetnin eru af fjórum gerðum og hafa mismunandi virkni. Það eru þau sem geta 

frásogast en það eru til dæmis einsykrur eins og galaktósi, glúkósi og frúktósi. 

Kolvetni sem eru meltanleg eins og tvísykrur og sumar fásykrur. Því næst kolvetni til 

gerjunar eins og laktósi og sumar fásykrur. Að lokum eru það svo kolvetni sem nýtast 

illa til gerjunar eins og sellulósi. Ekki er til skilgreind lágmarks þörf fyrir einföld 

kolvetni og sterkju fyrir hunda en þó er glúkósi nýttur sem orka fyrir suma líkamsvefi 

eins og heilann og rauðu blóðkornin. Kolvetni geta verið nauðsynleg þegar þörfin 

fyrir orku er mikil eins og í vexti, á meðgöngu og mjólkurskeiði (Sanderson, 2013b).  

 

Uppruni kolvetnanna hefur mismunandi lífeðlisfræðileg áhrif og nýta hundar kolvetni 

sem ekki eru úr trefjum vel ef þau eru elduð. Ef sterkja er ekki elduð meltist hún illa 

hjá hundum og getur valdið niðurgangi og uppþembu. Trefjar eru skilgreindar sem 

ætilegur hluti plantna. Það er ekki talin nauðsyn að hafa trefjar í fóðri hunda en þó 

geta vissar tegundir trefja haft jákvæð áhrif á heilsu þeirra. Aukið hlutfall trefja í fóðri 
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eykur til dæmis hægðalosun, hefur jákvæð áhrif á þarmaflóruna og gerjun ásamt fleiru 

(Sanderson, 2013b).  

2.5 Steinefni 

Steinefni eru ólífræn næringarefni og eru nauðsynleg fyrir eðlilegan vöxt og æxlun 

dýra (Reece, 2006). Steinefni eru annars vegar meginsteinefni sem eru fosfór, kalíum, 

kalsíum, magnesíum og natríum en þau þarf í stærri skömmtum og hins vegar 

snefilefni eins og flúor, járn, joð, kopar, króm selen og sink. Mikilvægt er að steinefni 

séu gefin í réttum hlutföllum vegna þess að ofgnótt eins þeirra getur haft þau áhrif að 

annað frásogast ekki. Í fjölbreyttu fóðri eru litlar líkur á steinefnaskorti (Sanderson, 

2013b).  

2.6 Vítamín 

Vítamín eru hópur efnafræðilegra ótengdra líffræðilegra efnasambanda sem eru 

nauðsynleg til lífs. Þau virka sem efnaskiptahvatar eða -stillar og hægt er að skipta 

þeim í flokka eftir leysni þeirra í annað hvort fituleysanleg eins og A, D, E og K 

vítamín eða vatnsleysanleg eins og B og C vítamín. Öll þessi vítamín eru nauðsynleg 

fyrir eðlilega virkni allra dýra og fyrir flest dýr þurfa þau að fá vítamínin með fóðri en 

þó geta sum dýr framleitt ákveðin vítamín (Reece, 2006).  

 

 Í flestum tegundum tilbúins hundafóðurs eru viðbætt vítamín og í hlutfalli sem fer 

yfir nauðsynlegar þarfir. Ekki eru til nein mörk fyrir C-vítamín þar sem hundar geta 

myndað það í lifrinni. En þrátt fyrir það getur viðbót af því haft heilsufarslegan 

ávinning þar sem það getur eytt frjálsum radíkölum (Sanderson, 2013b) en það eru 

atóm eða sameindir sem eru tilkomin vegna sólarljóss eða mengunar, geta verið 

krabbameinsvaldandi eða valdið húðskemmdum (Medical dictionary, á.á.). C-vítamín 

getur auk þess virkað sem andoxunarefni. Fyrir K-vítamín eru sömuleiðis engin 

viðmiðunarmörk vegna þess að þarmabakteríur í hundum geta framleitt það. Ef 

eitthvað hefur áhrif á þarmaflóruna, eins og sýklalyfjagjöf, getur það leitt til K-

vítamín skorts og því er mælt með að því sé bætt í fóður (Sanderson, 2013b).  

Mynd 1 



8 

 

3. Framleiðsla hundafóðurs 

Hundafóðri í verslunum er yfirleitt skipt í fjóra flokka en það er þurrfóður, mjúkfóður, 

blautfóður og hundanammi. Á heimsvísu er mest selt af þurrfóðri fyrir hunda (Tran, 

van Lin, Hendriks & van der Poel, 2007).  

3.1 Þurrfóður 

Í gæludýrafóðuriðnaðinum er aðallega notuð útpressun við framleiðslu þurrfóðurs. 

Útpressun felst í því að þurrefnum og blautefnum er blandað saman svo úr verður 

nokkurs konar deig. Það fer svo í gegnum forhitun og því næst í gengum langa kvörn 

sem er hituð. Deigið færist svo áfram í kvörninni sem þrengist í endann, þar er deigið 

formað undir miklum þrýstingi og skorið í bita, þegar bitarnir koma út úr kvörninni 

tútna þeir út. Eftir það eru fóðurbitarnir þurrkaðir í ofni (Petfood Institude, á.á.a). Með 

þessari aðferð næst fram gerilsneyðing, aukinn meltanleiki auk þéttleika og forms á 

fóðrinu í einni og sömu aðgerðinni. Mikill hiti við útpressun getur þó haft skaðleg 

áhrif á fóðurgæðin. Hitinn getur orsakað efnafræðilegar breytingar eins og Maillard-

efnahvarf. Það verður milli ɛ-amínó hóp lýsíns og tvígildra hópa annarra 

efnasambanda auk þess sem víxltenging getur orðið milli próteinsameinda og 

maillard-efna. Þetta hefur áhrif á gæði próteinanna og veldur því að þau nýtast dýrinu 

ekki í meltingu eða frásogi. Að auki getur hitinn haft áhrif á gæði kolvetna. Aðferðin 

við útpressun ákvarðar meltanleikann að miklu leyti (Tran o.fl., 2007). Kostirnir við 

að hita fóðurblönduna upp í kringum 150°C eru meðal annars þeir að við hitunina 

umbreytist sterkjan svo hún verður auðmeltanlegri, eiturefnum og öðrum óæskilegum 

efnum er eytt ásamt því að fóðrið er dauðhreinsað. Eftir hitun og pressun verður 

þurrefnishlutfall fóðursins á milli 89 og 97%. Kostirnir við þurrfóðrið eru meðal 

annars að það er ódýrara en mjúkfóður og blautfóður auk þess sem það þarf ekki að 

geyma fóðrið í kæli. Sumar tegundir þurrfóðurs geta einnig hamlað myndun 

tannsteins (Sanderson, 2013b).  

3.2 Mjúkfóður 

Mjúkfóður inniheldur milli 60 og 75% þurrefni. Það þarf ekki að geymast í kæli og 

geymsluþol þess er tilkomið vegna svokallaðra rakaefna (e. humectant) sem binda 

vatn í fóðrinu svo það verður ekki aðgengilegt fyrir bakteríu- og mygluvöxt. Þessi efni 

eru til dæmis einsykrur, sölt, sorbitól og própylenglýkól. Sumar tegundir mjúkfóðurs 
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eru sýrðar með ýmsum tegundum sýra til að tefja fyrir skemmdum. Kostir mjúkfóðurs 

eru meðal annars hve auðmeltanlegt það er, bragðgæði þess haldast eftir vinnslu og 

hundaeigendur telja það hentugt (Sanderson, 2013a).  

3.3 Blautfóður 

Þegar talað eru um blautfóður er átt við fóður í pokum, dósum eða bökkum. Sama 

aðferð er notuð við framleiðslu blautfóðurs og við framleiðslu á öðrum niðursoðnum 

matvælum. Þegar innihaldsefnum, yfirleitt einhvers konar kjöti, fisk, þurrefnum og 

sósu, hefur verið blandað saman í fóðurblöndu er hún sett í tómar og hreinar umbúðir 

í því magni sem tiltekið er á þeim. Ef þarf, er sett lok á umbúðirnar og þeim þéttlokað 

og eru þær svo hitaðar við ákveðinn hita í tiltekinn tíma og þær síðan kældar aftur en 

með þessu næst fram langt geymsluþol (Petfood Institude, á.á.b). Þurrefnishlutfall 

blautfóðurs úr dós er milli 22-32%. Hráefnin sem notuð eru í blautfóður eru oft svipuð 

þeim sem notuð eru í þurrfóður en þó ekki í sama magni eða hlutfalli. Vegna þess hve 

hátt rakamagn er í blautfóðri inniheldur það oft mikið af kjöti, fuglakjöti, fiskafurðum 

og aukaafurðum úr dýrum. Sumar tegundir niðursoðins blautfóðurs innihalda prótein 

úr korni, til dæmis soja eða hveiti sem er næringarríkt og þá notað ásamt eða í stað 

kjötafurða. Það lækkar því ekki aðeins kostnað fóðursins að blanda saman kjöti og 

korni heldur getur bætt næringarsamsetningu þess. Við framleiðslu á blautfóðri er 

blandað saman kjöti og/eða hliðstæðum þess, fitu og vatni auk steinefna og vítamína 

til að fá rétt næringarinnihald. Þessu er blandað saman og stundum malað til að fá fínt 

grugg, allt eftir því hvernig lokaafurðin á að líta út. Kostirnir við niðursoðið 

blautfóður eru meðal annars langur geymslutími en hins vegar er það dýrara en 

þurrfóður (Sanderson, 2013a).  

3.4 Hráfóður 

Síðustu árin hefur hráfóður fengið aukna athygli. Það vantar þó gögn og vandaðar 

rannsóknir varðandi hráfóður sem gerir það að verkum að erfitt er fyrir dýralækna að 

gefa hundaeigendum upplýst ráð varðandi hráfóðurgjöf. Í Bandaríkjunum og Kanada 

meðal annars hafa nokkur samtök dýralækna lagst gegn því að hundum sé gefið 

hráfóður. Til hráfóðurs telst heimatilbúið fóður og það sem fæst í verslunum. Auk 

þess flokkast frostþurrkað og þurrkað hundanammi sem hráfóður. Hráfóður úr kjöti 

sem fæst í verslunum er ýmist ferskt, frosið, frostþurrkað eða gerilsneytt. Eitt helsta 
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ágreiningsefnið í Bandaríkjunum og Kanada varðandi hráfóðrið er ekki einungis 

heilnæmi fóðursins fyrir hundana heldur einnig fyrir hundaeigendur og þá sem 

umgangast dýrið. Jafnvel þó gæludýraeigendur kaupi kjöt ætlað til manneldis til að 

búa til fóður er ekki hægt að álykta með fullri vissu að kjötið sé laust við sýkla eins og 

salmonellu og því óhætt að borða það hrátt (Sanderson, 2013a).  

3.5 Framleiðsla hundafóðurs á Íslandi 

Haft var samband við Matvælastofnun til að fá upplýsingar um þau fyrirtæki hérlendis 

sem framleiða gæludýrafóður. Ekkert fyrirtæki framleiðir þurrfóður fyrir hunda úr 

íslenskum afurðum hérlendis. Lýsi og IPP framleiða þurrfóður fyrir hunda og ketti úr 

íslensku fiskimjöli en framleiðslan fer fram í Hollandi. Dýrakotsnammi ehf. á 

Sauðárkróki framleiðir gæludýrafóður úr dýraafurðum (Eiríkur Þórkelsson, 

sérfræðingur hjá Matvælastofnun, munnleg heimild 16. mars 2015). Samkvæmt 

Hönnu (Hanna Þrúður Þórðardóttir, munnleg heimild 18. mars 2015) hjá 

Dýrakotsnammi eru þar framleiddar nagvörur og hundanammi fyrir hunda úr ýmsum 

þurrkuðum landbúnaðarafurðum meðal annars lamba-, nauta- og svínaafurðum og auk 

þess fiskroðs. Hundahreysti ehf. í Reykjavík framleiðir gæludýrafóður úr dýraafurðum 

(Eiríkur Þórkelsson, munnleg heimild 16. mars 2015). Samkvæmt heimasíðu 

Hundahreystis er notað hrátt íslenskt kindakjöt, nautablóð og nautavambir í 

hundafóðrið sem þar er framleitt. Engar aðrar aukaafurðir af dýrum eru notaðar í 

fóðrið en í það er svo bætt hveitiklíði, kartöflutrefjum, kalki, vítamínum og 

steinefnum. Hundahreysti framleiðir hráfóður fyrir hunda en á heimasíðu þeirra 

kallast það ferskfóður (Hundahreysti, e.d.). Fossa Enterprises ehf. á Húsavík 

framleiðir nagvöru fyrir hunda úr lambshornum. Fyrirtækið Arctic Pet ehf. í Garði 

framleiðir niðursoðið gæludýrafóður úr dýra- og fiskafurðum (Eiríkur Þórkelsson, 

munnleg heimild 16. mars 2015). Í fóðrið hjá Arctic Pet er notaður skelfiskur, fiskur, 

svína-, lamba- og kjúklingakjöt og í fóðrið eru svo notuð önnur íslensk innihaldsefni 

eins og bláber, fléttur, birki, lyng, hvönn og þörunga (Arctic Pet, e.d.). Felix-Fiskur 

ehf. framleiðir þurrkaðan fisk fyrir gæludýr (Felix-Fiskur, e.d.). Fyrirtækin 

Harðfisksalan ehf. og Gullsteinn ehf. framleiða gæludýrafóður úr fiski og öðrum 

sjávarafurðum (Eiríkur Þórkelsson, munnleg heimild 16. mars 2015). 
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4. Íslenskar landbúnaðarafurðir 

Til að nálgast upplýsingar um íslenskar landbúnaðarafurðir sem mögulega er hægt að 

nýta til fóðurframleiðslu var haft samband við ýmis sláturhús og kjötafurðastöðvar. 

Þau fyrirtæki sem urðu við fyrirspurnum voru Fjallalamb, Holtakjúklingur, Sláturfélag 

Suðurlands og Sláturhús Hellu. 

4.1 Lambakjöt og aukaafurðir 

Lambakjöt er næringarríkt og inniheldur mikilvæg næringarefni eins og prótein, 

fitusýrur, vítamín og steinefni. Það er góður próteingjafi með um 20% próteininnihald 

í mögru lambakjöti og úr því fást allar nauðsynlegar amínósýrur. Yfirborðsfita 

lambakjöts er mettaðri en fitan milli vöðva og í hana vantar allar ómega-3 fitusýrur 

fyrir utan línólesýru. Uppistaða mettaðs hluta lambafitunnar eru sterínsýra og 

palmitínsýra en hlutfall einómettaðra fitusýra er milli 30-40%. Hlutfall fjölómettaðra 

fitusýra er 3-13% og er helmingur þess ómega-3 fitusýrur. Lambakjöt er uppspretta 

nokkurra vítamína og þar á meðal B1 (þíamín), B2 (ríbóflavín), B12 vítamíns og níasíns 

en þau eru öll vatnsleysanleg og hlutfall þeirra minna í feitu kjöti en mögru. Talsvert 

magn E vítamíns er í lambalifur og lambahjörtum en lítið er af A vítamíni en það er 

helst í lambalifur. Lambakjöt er auðugt af ýmsum steinefnum, meðal annars járni, 

sinki, seleni, kalíum og fosfór (Ólafur Reykdal, 2004).  

 

Í tölum Bændasamtaka Íslands (2014) varðandi framleiðslu helstu búvara sést að í 

fyrra var sauðfjárkjöt með hæstu markaðshlutdeild helstu búvara eða 34,5% og var 

framleiðslan 10.099.870 kg.  
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1. Tafla. Næringarinnihald lambafurða í 100 g af ætum hluta. 

Afurð Prótein Fita Fitusýrur Kolvetni 

 g g mettaðar ómettaðar g 

Lambablóð 17,4   0,4   0,1   0,2 0,1 

Lambahjörtu, hrá með fitu 15,1 12,4   5,3   4,9 0,0 

Lambakjöt, hrátt súpukjöt 16,4 26,2 12,8   9,1 0,0 

Lambaslög, hrá 14,5 34,5 16,8 12,0 0,0 

Lambalifur, hrá 21,9   4,7   2,0   1,9 1,5 

Lambanýru, hrá 15,7   4,0   1,4   1,5 1,0 

Lambamör    0,0 94,1 47,4 31,2 0,0 

http://www.matis.is/media/utgafa/Naering_kjot.pdf og 

http://www.matis.is/media/utgafa/Naering_feitmeti.pdf 

 

Samkvæmt Birni Víkingi Björnssyni (munnleg heimild 16. mars 2015) hjá Fjallalambi 

sem slátrar eingöngu sauðfé er nánast allur innmatur nýttur. Það sem ekki er nýtt hjá 

þeim en væri mögulega hægt að nýta til fóðurframleiðslu er fitan sem skafin er innan 

úr skrokkum á sláturlínu og hluti garna, blóðs og beina. 

 

Anna Runólfsdóttir (munnleg heimild, 18. mars 2015) varð fyrst við fyrirspurn minni 

hjá Sláturfélagi Suðurlands og sagði að mikið af þeim afurðum sem ekki væru nýttar 

hérlendis væru fluttar úr landi til manneldis og meðal annars er Kína stór markaður og 

tekur við nánast öllu. Síðastliðið haust í sauðfjárslátruninni keyptu þeir meðal annars 

slög, hálsa, nýru, eistu, tittlinga, bein sem falla til við úrbeiningu og jafnvel hásinar og 

kjúkur. Sagði hún þá einnig áhugasama um margt sem fellur til við nautgripa- og 

svínaslátrun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.matis.is/media/utgafa/Naering_kjot.pdf
http://www.matis.is/media/utgafa/Naering_feitmeti.pdf
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2. Tafla. Afurðir sem til falla af hverju lambi. 

Lambaafurðir kg grip 

Lambaskanki með sin 0,11 

Lamba hálssin 0,02 

Lambanýru með fitu 0,10 

Lambalifur 0,40 

Lambaeistu 0,30 

Lambatyppi 0,05 

Lambaafturlappir 0,38 

Lambabein (hryggur, rif, háls) 1,13 

Lambavinstur 1,00 

Lambagarnir 1,00 

Lambamör – útvortis 0,16 

Lambamör – innvortis 0,08 

Lamba nýrnamör 1,00 

Lambalungu 0,90 

Lambaskanki með háls (snyrt) 0,21 

 

Guðmundur Svavarsson (munnleg heimild, 15. apríl 2015) framleiðslustjóri hjá 

Sláturfélagi Suðurlands tók sérstaklega fram að flest af því sem kemur fram á töflum 

1 og 2 er nú í dag hirt og selt til manneldis eða í gæludýrafóður hérlendis og erlendis. 

Hjá Sláturfélagi Suðurlands er talið að flest það sem leyfilegt er að hirða úr sauðfé sé 

nú hirt og nýtt með ýmsum hætti, líklega í kringum 90-95%. 

4.2 Stórgripir; nautgripa- og hrossaafurðir 

Í nautakjöti eru beinagrindarvöðvarnir verðmætasti hluti skrokksins en þeir eru 

mismunandi að stærð, gerð, lögun og samsetningu, allt eftir því hvar þeir eru í 

skrokknum og hvert hlutverk þeirra er. Fita nautakjöts er þrenns konar eða 

yfirborðsfita, fita innan í vöðvum og utan þeirra. Fitumagn nautgripaskrokka fer eftir 

aldri, þroska, fóðrun og kyni gripanna. Yfirleitt er meira af yfirborðsfitu í kýrkjöti og 

feitum skrokkum og fita innan vöðva vex við aukið fitustig gripa. Við kjötmat gripa 

hérlendis er stuðst við holdfyllingu, fitumat og aldur. Ef bornar eru saman afurðir af 

nautaskrokkum og kúaskrokkum kemur í ljós að fituhlutfall er yfirleitt hærra í 

kúaskrokkum og próteinhlutfall hærra í nautaskrokkum (Rósa Jónsdóttir, 1991). 

Hérlendis er nautakjötsframleiðslan að mestu hliðarafurð mjólkurframleiðslu, gripirnir 
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sem notaðir eru til framleiðslunnar eru flestir haldnir vegna mjólkurframleiðslu eða 

undan þeim gripum (Ólafur E. Stefánsson, 1990). Samkvæmt tölum Bændasamtaka 

Íslands (2014) fyrir síðasta ár voru framleidd 1.195.791 kg af hrossakjöti sem er 4,1% 

hlutdeild en nautakjöt var með 11,9% hlutdeild af framleiðslu helstu búvara en af því 

voru framleidd 3.495.364 kg árið 2014. 

 

Hrossakjöt hefur mikið næringargildi og er fitulítið með hátt hlutfall omega-3 fitusýra. 

Hrossakjöt er prótein- og járnríkt með mikið magn lífsnauðsynlegra amínósýra. Fitan í 

hrossakjöti er gjarnari á að þrána en í öðrum dýrum vegna hás hlutfalls ómettaðra 

fitusýra auk þess sem hún er linari (Guðjón Þorkelsson o.fl. 2001). Íslensk rannsókn 

leiddi í ljós að með aukinni fitu á skrokkum eykst fita í vöðvum. Hlutfall mettaðra, 

einómettaðra, fjölómettaðra, omega-6 og 3 fitusýra, C18:2 og C18:3 er eins milli 

fituflokka í hrossum sem er ólíkt því sem gerist hjá jórturdýrum þar sem hlutfall og 

magn mettaðrar fitu vex með aukinni fitu í vöðva. Hlutfall C18:3, sem er omega-3 

fitusýra, er tiltölulega hátt auk hlutfalls fjölómettaðra fitusýra en hlutfall annarra 

fitusýra lægra. Niðurstöðurnar sýndu að í hrossakjötinu væri mikið af 

lífsnauðsynlegum amínósýrum, þá sérstaklega lýsíni og þreonín en í hrossakjöti er 

lítið af tryptófan (Guðjón Þorkelsson o.fl. 2001).  

 

3. Tafla. Næringarinnihald stórgripaafurða í 100 g af ætum hluta. 

Afurð Prótein Fita Fitusýrur Kolvetni 

 g g mettaðar ómettaðar g 

Hrossakjöt, hrátt 20,9 9,8 3,9 4,8 0 

Nautgr.hakk, 12-20% fita 19,0 13,8 5,6 6,4 0 

Nautahjörtu, hrá 15,3 15,4 7,5 4,6 0,7 

http://www.matis.is/media/utgafa/Naering_kjot.pdf 

 

Hjá Sláturhúsi Hellu hf. ræddi ég við Guðmar Jón Tómasson (munnleg heimild, 16. 

mars 2015). Þar er einungis slátrað nautgripum og hrossum auk þess sem þar er 

kjötvinnsla og pökkun. Það sem Sláturhús Hellu nýtir ekki áfram til frekari vinnslu 

eru þindar, hjörtu, lifrar og annar innmatur sem þó er stundum keypt af þeim í 

dýrafóður og stundum til manneldis. Þar er fitan ekki nýtt nema að litlu leyti og því 

mikið sem ekki er nýtt. Sláturhúsið Hellu selur til Kína og hefur markaðurinn þar 

meðal annars sóst eftir haushúðum, grönum og ýmsu öðru sem talið er rusl hérlendis. 

http://www.matis.is/media/utgafa/Naering_kjot.pdf
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Af hrossum nýtir Sláturhús Hellu ekki þindar, síður, hálsæðar, kinnar, tungur, innmat 

og fitu og því töluvert sem hægt er að nýta þar en gallinn við hrossakjötið er að 

hrossafita þránar mjög hratt og því ekki langt geymsluþol á hrossaafurðum. Hvað 

varðar unnar vörur hjá Sláturhúsinu er nánast ekkert sem kemur til baka nema 

einstaka sinnum hrossabjúgu sem henta líklega ekki í fóður. Hvorki hjá nautgripum né 

hrossum er blóðið nýtt. Að sögn Guðmars þarf að greiða fyrir að setja aukaafurðir í 

kjötmjöl auk þess sem kostnaður fylgir því að flytja afurðirnar þangað.  

Margt af því sem ekki er nýtt fer nú til Fóðurstöðvar Suðurlands þar sem það er notað 

í minkafóður. Fóðurstöð Suðurlands sér um að sækja afurðirnar til þeirra og 

sláturhúsið þarf því ekki að kosta flutning. 

 

4. Tafla. Afurðir sem falla til af hverjum grip við nautgripaslátrun. 

Naut og kýr  kg grip Kálfar  kg grip 

Hausar:   Hausar:   

 Tungur 1,2  Tungur 0,2 

 Eyru 0,3  Eyru 0,1 

 Trýni 0,5  Trýni 0,2 

 Kinnar 0,9  Kinnar 0,2 

Brjósthol:   Brjósthol:   

 Mör 4,0  Mör 0,1 

 Lifur 6,0  Lifur 0,5 

 Lungu 4,0  Lungu 0,4 

 Hjörtu 2,1  Hjörtu 0,2 

 Nýru 0,8  Nýru 0,2 

Kviðarhol:      

 Garnir 3,0    

 Vambir     20,0    

 Mör 3,0    

Skrokkur:      

 Lappir 7,2    

 Húðir     24,0    

 Halar 1,0    

 Typpi 0,5    

 Júgur     21,0    
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4.3 Kjúklingakjöt 

Hrár kjúklingur er oft sýktur af salmonellu og samkvæmt Norður Amerískum tölum er 

áætlað að milli 21-44% þess kjúklings sem seldur er í smásölu til manneldis þar sé 

sýktur af Salmonella gerlum. Sýnt hefur verið fram á að jafnvel þó hundaeigendur 

meðhöndli kjúklingakjöt sýkt af salmonellu með varúð áður en það er notað sem fóður 

þá hefur fundist salmonellusýking í hundaskítnum allt að 7 dögum síðar þó hundarnir 

sjálfir hafi ekki sýnt sjúkdómseinkenni (Sanderson, 2013a). Hérlendis var sala á 

ferskum kjúklingum til neytenda leyfð árið 1995 og eftir það fór að bera á 

matarsýkingum og voru þær raktar til kamfýlobakters í kjúklingum. Á árunum 1998-

2000 kom upp faraldur vegna kamfýlóbakters og í kjölfarið leituðu stjórnvöld og 

framleiðendur leiða til að fyrirbyggja slík smit og hafa náð góðum árangri sem hefur 

vakið athygli alifuglaræktenda og vísindamanna erlendis. Einnig er eftirlitskerfi 

gagnvart salmonellu í kjúklingum þar sem allir eldishópar eru rannsakaðir bæði í eldi 

og við slátrun (Bændasamtök Íslands, 2003).  

 

Samkvæmt tölum frá Bændasamtökum Íslands (2014) var framleiðslan á alifuglakjöti 

8.045.926 kg og framleiðsluhlutdeild þess var 27,5% af framleiddum búvörum.   

 

5. Tafla Næringarinnihald kjúklingaafurða í 100g af ætum hluta. 

Afurð Prótein Fita Fitusýrur Kolvetni 

 g g mettaðar ómettaðar g 

Kjúklingur, hrár m. skinni 18,2 12,4 3,2 6,2 0,0 

Unghæna,  læri m. skinni 18,0 15,3 4,1 9,7 0,0 

http://www.matis.is/media/utgafa/Naering_kjot.pdf 

 

Hjá Holtakjúklingi fengust þær upplýsingar að innmatur væri ekki nýttur úr 

kjúklingunum og mikið væri af skinnum sem falla til við úrbeiningu (Ragnar 

Hjörleifsson, munnleg heimild 16. mars 2015). Sigurður Árni Geirsson (munnleg 

heimild 16. apríl 2015) framleiðslustjóri Holtakjúklings svaraði sömuleiðis fyrirspurn 

varðandi nýtinguna hjá þeim og sagði hann að töluvert væri af hráefni sem ekki væri 

nýtt að fullu til manneldis. Hjörtu og lifur væru herramannsmatur en eingöngu er 

verið að selja lítið brot af þeirri lifur sem til fellur. Víða í Asíu eru kjúklingalappir 

nýttar til manneldis en ekki hérlendis að hans sögn en þeir hefðu komist í samband við 
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einstaklinga í Asíu vegna möguleika á útflutningi á þeim. Sagði hann þó fyrirtækið 

vera í sambandi við íslenskan aðila sem er að vinna að þróun á hundafóðri úr 

kjúklingalöppum hérlendis fyrir erlendan aðila. Að sögn Sigurðar er fiðrið víða 

erlendis brotið niður og notað í gæludýrafóður en það mun vera ríkt af próteinum og 

kolvetnum. Samkvæmt American Proteins Inc. (á.á.) er fiðurmjöl góð uppspretta 

próteina sem hægt er að nota í stað próteina úr fisk- eða kjötafurðum. Efnaskiptaorka 

þess er 3637kkal/kg og hlutfall amínósýra til próteinmyndunar er 80%. Hérlendis 

fellur mikið til af fiðri en það er allt urðað eins og staðan er í dag. Allt það sem fellur 

til í sláturhúsinu umfram það sem nýtist til manneldis fer í Orkugerðina í Flóanum 

sem framleiðir kjötmjöl til áburðar og fiðrið er sent í urðun á Strönd. Við vinnslu á 

fuglunum er aðeins brot heildarmagns af hverjum fugli sem nýtt er til manneldis og 

það sem til fellur eru meðal annars skinn og bein. Allt það sem til fellur og er ekki 

nýtt til manneldis fer til minkafóðurframleiðslu hjá Fóðurstöð Suðurlands fyrir utan 

fiðrið sem fer í urðun. Þessar afurðir mætti nota í hundafóður en það sem meðal 

annars er sent í Fóðurstöðina eru lifur, hjörtu, kjúklingalappir, skinn, bein og 

marningur en að auki er mögulega hægt að nota fiður í framleiðslu hundafóðurs. 

4.4 Unnar kjötafurðir 

Varðandi unnar kjötafurðir taldi Guðmundur Svavarsson (munnleg heimild, 15. apríl 

2015) framleiðslustjóri Sláturfélags Suðurlands að það væri mjög flókið mál að nýta 

skilavörur í gæludýrafóður vegna þess að hjá þeim eru framleiddar hátt í 300 ólíkar 

vörur í hverri viku og flestar þeirra eru blandaðar kryddum og hjálparefnum. Vörurnar 

eru reyktar, saltaðar, hráar, soðnar, tilbúnir réttir, svín, lamb og naut af öllu tagi. Það 

magn sem til fellur er auk þess mjög breytilegt eftir árstímum og tegundum og af þeim 

sökum erfitt að reiða sig á slíkar afurðir við framleiðslu á hundafóðri. Hann sagði 

upplýsingar um magn skilavöru ekki aðgengilegar og gat því ekki veitt upplýsingar 

varðandi það en vísaði til viðtals í fjölmiðlum við forstjóra SS fyrr í vetur þar sem 

hann sagði mikil verðmæti fara til spillis vegna skilavöru úr verslunum. Aðspurður 

sagði Björn Víkingur Björnsson (munnleg heimild 16. mars 2015) ekki liggja fyrir 

tölur varðandi það sem hent er  hjá Fjallalambi en flest af því er kryddað og trúlega 

ekki hæft til gæludýrafóðurs.   
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4.5 Heilnæmi íslenskra afurða 

Í meltingarvegi húsdýra og á þeim er mikið af örverum og geta nokkrar þeirra verið 

hættulegar heilsu manna. Dreifing örveranna fer mikið eftir því hvernig staðið er að 

framleiðslu, slátrun og vinnslu vegna þess að nær öll örverumengun er utan á 

skrokkunum. Flestar þær örverur sem eru sjúkdómsvaldandi geta lifað en ekki fjölgað 

sér við þann hita sem er notaður í kæligeymslum en þar er þó ein undantekning því 

Listeria getur vaxið í kældu kjöti. Í sauðfé geta fundist sjúkdómsvaldandi örverur til 

dæmis, Camphylobacter, Clostridium perfringens og Salmonella. Þó dýrin líti út fyrir 

að vera heilbrigð geta þessar örverur verið í saur þeirra og því mikilvægt að aðstæður 

við flutning og í rétt sláturhúsa séu til þess gerðar að slátra einungis hreinum og 

þurrum dýrum því erfitt er að ná hreinu kjöti af skítugum dýrum. Sömuleiðis þarf að 

vanda til verka þegar innyfli eru tekin í sláturhúsum því ef skorið er á þau getur orðið 

mikil örverumengun (Guðjón Þorkelsson & Ólafur Reykdal, 2002).  

 

Matvælastofnun sér um eftirlit með frumframleiðslu búfjárafurða ásamt eftirliti með 

sláturhúsi og kjötvinnslum sem þeim tengjast. Hún sinnir meðal annars stjórnsýslu og 

eftirliti í þeim tilgangi að stuðla að heilbrigði og velferð dýra ásamt gæðum og 

heilnæmi matvæla (Matvælastofnun, á.á.b). Hvað varðar alifugla eru tekin sýni á 

eldistímanum sem eru rannsökuð með tilliti til Camphylobacter og Salmonellu auk 

þess sem slík sýni eru tekin af öðrum dýrum ef þykir ástæða. Lifandi dýr eru einnig 

skoðuð með tilliti til hreinlætis og fylgst er með því að misþyrmingar eða 

ómannúðlegar meðferðir eigi sér ekki stað í sláturhúsum eða við flutning 

(Matvælastofnun, á.á.a). Sláturdýr mega ekki bera neinar leifar lyfja eða annarra 

aðskotaefna né vera haldin sjúkdómi sem getur verið hættulegur heilsu manna. 

Sláturafurðir eru dæmdar óhæfar ef þær eru óhreinar, skemmdar, mengaðar eða ef 

útlit þeirra eða lykt er óeðlileg. Sömuleiðis ef hætta er talin á eitrunum eða sýkingum 

vegna neyslu þeirra (Matvælastofnun, 2014).  

 

Hérlendis hefur verið framkvæmd vöktun vegna kampýlóbakter í alifuglum og 

alifuglaafurðum frá árinu 2001. Súnur eru sjúkdómar sem smitast milli manna og dýra 

og samkvæmt reglugerð nr. 1048/2011 um vöktun súna og súnuvalda á að vakta allar 

tiltækar súnur, meðal annars kampýlóbakter og sér Matvælastofnun um að gefa út 

áætlun varðandi vöktunina.  Ef niðurstöður sýnatöku gefa til kynna að ekki hafi 
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greinst kampýlóbakter má dreifa afurðum sláturhópsins ófrystum eða 

óhitameðhöndluðum (Matvælastofnun, 2012). Markmið áætlunar Matvælastofnunar 

varðandi alifuglarækt er að halda tíðni allra sermigerða salmonellu undir 1% á hverju 

ári í stofnhópum, eldishópum og sláturhópum holdakjúklinga og stofnfuglahópum og 

hópum varphænsna. Hjá eldisfuglum eru tekin sokkasýni 7 -21 degi fyrir slátrun og í 

sláturhúsum er tekið hálsaskinn af 50 fuglum af handahófi úr hverjum sláturhóp. Ef 

niðurstöður rannsókna úr eldi leiða í ljós staðfestingu á salmonellu er ekki heimilt að 

nota fugla hópsins til matvælaframleiðslu. Ef niðurstöður sýnatöku leiðir í ljós og 

staðfestir Salmonellu í afurðum alifugla við slátrun, kjötvinnslu eða afurðum á 

neytendamarkaði, þá er dreifing stöðvuð og afurðir sem eru með sama lotu- eða 

rekjanleikanúmer teknar af markaði og innkallaðar frá neytendum. Afurðum á svo að 

farga nema ef þær eru hitameðhöndlaðar en heimilt er að gera það við afurðir sem 

koma til baka og þarf þá að tryggja að kjarnhiti nái 72°C (Matvælastofnun, 2013).  

 

5. Umræður 

Á neytendamarkaði er að finna mikið úrval hundafóðurs af ýmsum gerðum og eru 

helstu gerðirnar þurrfóður, blautfóður og mjúkfóður. Þurrfóður er með stærsta 

markaðshlutdeild og eru ástæðurnar fyrir því meðal annars þær að það geymist vel og 

hundaeigendum þykir það hentugt og þægilegt (Sanderson, 2013b). Í íslenskum 

verslunum eru margar tegundir fóðurs frá ýmsum löndum en lítið er framleitt af 

gæludýrafóðri hérlendis úr íslenskum landbúnaðarafurðum.  

 

Samkvæmt öllum þeim sem rætt var við fyrir ritun þessa verkefnis er töluvert sem til 

fellur af aukaafurðum við slátrun, hvort sem er í sauðfjárslátrun, stórgripaslátrun eða 

kjúklingaslátrun. Töluvert af því sem ekki er nýtt til manneldis er þó nýtt á annan hátt, 

selt erlendis eða notað í minkafóður og því lítill hluti sem er urðaður. 

 

Hugmyndin með verkefninu var einnig að skoða hvort möguleiki væri að nota vörur 

til framleiðslu á hundafóðri, sem komnar eru á markað og ef til vill búið að vinna en 

eru ekki lengur hæfar til manneldis. Ástæðurnar fyrir því að þær teljast ekki lengur 

hæfar til manneldis eru til dæmis að þær eru komnar yfir síðasta söludag eða annað 

sem gerir þær óhæfar. Umræður í þjóðfélaginu og meðal annars í fjölmiðlum hafa 



20 

 

fjallað um að mikið sé framleitt af landbúnaðarafurðum sem fara svo til urðunar og 

eru ekki nýttar og því fylgi mikið tap fyrir fyrirtækin sem framleiða vörurnar. Þegar 

þetta var nefnt við viðmælendur nefndu þeir að mjög erfitt væri að meta hvort þessar 

vörur væru hentugar til framleiðslu á hundafóðri. Samkvæmt Guðmundi Svavarssyni 

(munnleg heimild, 15. apríl 2015) er magnið sem kemur inn af skilavörum mjög 

mismunandi eftir vikum og mánuðum auk þess sem töluvert af þeim er á einhvern hátt 

unnar. Það er því mjög erfitt að ætla að treysta á framboð af slíkum vörum til að 

framleiða hundafóður. Við sauðfjár-, stórgripa- og kjúklingaslátrun er töluvert sem 

fellur til við slátrun og vinnslu sem ekki er nýtt til manneldis en væri vel hægt að nota 

í hundafóður. 

5.1 Nýting lambakjöts og aukaafurða í hundafóður 

Sauðfjárframleiðsla er með stærstu framleiðsluhlutdeild af þeim búfjárstofnum sem 

hafa verið skoðaðir. Í lambakjöti er tiltölulega hátt prótein- og fituhlutfall (sjá töflu 1) 

í ófituhreinsuðu lambakjöti er hærra fituhlutfall en í nauta-, hrossa- eða kjúklingakjöti 

(sjá töflur 3 og 5). Framleiðsla sauðfjárafurða árið 2014 voru ríflega  10.000 tonn sem 

er mun meira en af öðrum búvörum (Bændasamtök Íslands, 2014). Það ætti því að 

vera hægt að treysta á afurðir þaðan til framleiðslu á hundafóðri þó svo að sláturtími 

lambakjöts sé sá eini af þeim sem hafa verið skoðaðir hér sem er árstíðabundinn. 

Lambamör hefur hátt hlutfall fitusýra en hlutfall mettaðra er 47,4 g í 100 g en 

ómettaðra er 31,2 g (sjá töflu 1). Fita er eitt af grunnnæringarefnum sem hundar 

þarfnast því þeir geta ekki myndað fitusýrur en þær eru orka fyrir líkamann 

(Sanderson, 2013b). Í lambakjöti eru, auk próteina og fitusýra, vítamín eins og B1, B2, 

B12, E og níasín og einnig steinefni til dæmis járn, sink, selen, kalíum og fosfór 

(Ólafur Reykdal, 2004). Samkvæmt viðmælendum er meirihluti þeirra aukaafurða 

sem ekki nýtast til manneldis hérlendis nýttur annað hvort til fóðurframleiðslu eða 

seldur úr landi.  

5.2 Nýting stórgripakjöts og aukaafurða í hundafóður 

Samkvæmt skýrslu Bændasamtaka um framleiðslu helstu búvara er sáralítið framleitt 

af hrossakjöti  eða ekki nema tæp 1.200 tonn árið 2014 (Bændasamtök Íslands, 2014). 

Þetta kemur að vissu leyti á óvart þar sem mikill fjöldi hesta virðist vera í sveitum og 

bæjum landsins.  
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Framleiðsla nautakjöts er ívið meiri en hrossakjöts eða rúm 3.000 tonn árið 2014 sem 

er þó töluvert minna en framleitt var af lambakjöti (Bændasamtök Íslands, 2014). 

Hrossa- og nautakjöt er með svipað próteinhlutfall en fituhlutfall nautakjöts er nokkuð 

hærra (sjá töflu 3). Samkvæmt viðmælendum er töluvert sem fellur til af aukaafurðum 

við slátrun hrossa og nautgripa sem ekki eru nýttar hérlendis og gætu nýst í 

hundafóður. Ýmis innmatur er nú þegar seldur og nýttur sem hundafóður eins og 

hjörtu, lifrar, nýru, vambir og fleira. Ef litið er á næringarinnihald fyrir hrá nautahjörtu 

má sjá að þau hafa hátt hlutfall próteins eða 15,3g í 100 g auk þess sem fitan er 15,4 g 

í 100 g (sjá töflu 3). Eins og fram hefur komið eru prótein meginnæringarefni sem 

hundar þarfnast (Hand, Thatcher, Remillard & Roudebush, 2000).  Helsti gallinn við 

hrossakjöt er að fitan í því er gjarnari á að þrána en önnur dýrafita (Guðjón Þorkelsson 

o.fl. 2001).  

5.3 Nýting kjúklingakjöts og aukaafurða í hundafóður 

Töluvert er framleitt af kjúklingakjöti hérlendis og samkvæmt upplýsingum frá 

starfsmönnum Holtakjúklings er mikið magn afurða sem fellur til bæði við slátrun og 

vinnslu sem hægt er að nota í hundafóður. Innmatur kjúklinga er ekki nýttur auk þess 

sem mikið af skinnum fellur til við úrbeiningu. Sigurður Árni Geirsson (munnleg 

heimild 16. apríl 2015)  nefndi einnig sérstaklega kjúklingafiður sem fer allt í urðun á 

Strönd en að hans sögn er það próteinríkt og notað erlendis í fóðurframleiðslu. 

Efnaskiptaorka fiðurmjöls er 3637kkal/gr og hlutfall amínósýra til próteinmyndunar 

80% (American Proteins Inc. á.á.). Ef skoðað er næringarinnihald kjúklinga og 

unghæna (sjá töflu 5) má sjá að það eru í kringum 18 g í 100g ætum hluta prótein og 

fitan er hún 12,4 g í hráum kjúkling og 18 g af 100 g í unghænu. Próteinhlutfallið er 

því töluvert hátt og kjúklingakjöt og afurðir ættu að nýtast vel sem hundafóður.  

5.4 Hráfóður fyrir hunda úr íslenskum landbúnaðarafurðum 

Það fóður sem flokkast sem hráfóður er frostþurrkað og þurrkað hundanammi og 

hráfóður úr kjöti sem fæst í verslunum sem ýmist er ferskt, frosið, frostþurrkað eða 

gerilsneytt. Helstu ástæður þess að ekki er mælt með notkun óeldaðs kjöts í 

hundafóður erlendis eru vegna sjúkdómsvaldandi örvera sem geta borist í hunda og 

menn (Sanderson, 2013a). Hérlendis er mikið eftirlit með sjúkdómsvaldandi örverum 
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og áhersla á að framleiða heilnæmar og góðar afurðir og eftirlit á öllum stigum 

framleiðslunnar. Alltaf er einhver hætta á að sjúkdómsvaldandi örverur og bakteríur 

geti borist í eða verið í matvælum ef þau eru ekki rétt meðhöndluð og geymd. 

Sjúkdómsvaldandi örverur eins og Camphylobacter, Clostridium perfringens og 

Salmonella geta fundist í sauðfé (Guðjón Þorkelsson og Ólafur Reykdal, 2002). 

Kjötskoðunarlæknar skoða sláturdýr lifandi til að gera sér grein fyrir heilsufari þeirra 

og eftir slátrun skoða þeir skrokkana og eru afurðir dæmdar óhæfar ef þær eru 

óhreinar, skemmdar, mengaðar eða ef útlit þeirra eða lykt er óeðlileg. Einnig ef talin 

er hætta á eitrunum eða sýkingum vegna neyslu þeirra (Matvælastofnun, 2014). Sama 

má segja um kjúklingaafurðir vegna þess að þar er virkt eftirlit og sýnataka til að 

koma í veg fyrir að sýktar afurðir fari á markað (Matvælastofnun, 2013). 

 

Möguleikar fóðurframleiðslu fyrir hunda hérlendis úr íslenskum landbúnaðarafurðum 

eru umtalsverðir. Töluvert fellur til af aukaafurðum við slátrun en það sem þyrfti helst 

að skoða nánar er hvað það kostar að fá afurðirnar og nýta í hundafóður. 

Sláturleyfishafar þurfa að greiða kostnað af því að senda afurðir sem ekki eru nýttar til 

manneldis í kjötmjöl. Sláturhúsið Hellu hf. hefur komist hjá þessum tilkostnaði með 

því að láta Fóðurstöð Suðurlands hirða afurðirnar gegn því að þær eru sóttar.  

 

Íslenskar landbúnaðarafurðir eru undir miklu eftirliti og virkt sóttvarnareftirlit og 

sýnataka til staðar í öllum sláturhúsum. Það ætti því að vera góður kostur að framleiða 

hráfóður fyrir hunda meðal annars úr innmat stórgripa, kjúklingaskinni og fleiru því 

sem til fellur og stendur til boða.  

 

Með því að framleiða og bjóða uppá hráfóður fyrir hunda úr íslenskum 

landbúnaðarafurðum ætti framleiðslukostnaður að vera töluvert lægri en með 

framleiðslu þurr- eða blautfóðurs þar sem þau ferli krefjast flókins tækjabúnaðar. Við 

framleiðslu þurrfóðurs er einnig hætta á næringarefnatapi vegna hitunar en á því er 

engin hætta varðandi hráfóðrið. Að auki er hráfóðrið án aukaefna og hundaeigendur 

upplýstir um það hvaða innihaldsefni eru í fóðrinu og fóðrið er alltaf úr fersku hráefni. 

 

Áhugavert væri að skoða í framhaldinu mögulega notkun kjúklingafiðurs til 

fóðurgerðar, og þá jafnvel framleiðslu á fiðurmjöli til notkunar á gæludýrafóðri og 
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jafnvel fyrir annan búpening. Þá væri ef til vill hægt að kanna möguleika þess að 

blanda fiðurmjöli við hráfóðrið eða jafnvel framleiða þurrfóður fyrir hunda þar sem 

notað er kjöt og fiðurmjöl. 
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6. Lokaorð 

Af því sem fram hefur komið má sjá að íslenskar landbúnaðarafurðir henti einkar vel í 

hundafóður. Þær eru samanborið við önnur lönd afar heilnæmar auk þess sem hér er 

mikið eftirlit bæði hvað varðar dýravelferð og sjúkdómsvaldandi örverur. 

Hundaeigendum fer sífellt fjölgandi ásamt hundunum og sama má segja um úrval 

hundafóðurtegunda í verslunum. Hundaeigendur hérlendis virðast almennt hugsa vel 

um hunda sína og því viðbúið að þeir reyni að velja fóður sem þeir telja að henti sem 

best fyrir sinn hund.  

 

Eins og fram hefur komið hér að ofan eru megin næringarþarfir hunda í formi vatns, 

próteina, fitu og kolvetna auk vítamína og steinefna. Með því að gefa afurðirnar 

óunnar í formi hráfóðurs er engin hætta á tapi næringarefna við vinnslu og eru laus við 

ýmis auka- og uppfyllingarefni. Lamba-, stórgripa- og kjúklingakjöt og aukaafurðir 

þeirra innihalda gott hlutfall próteina og fitu sem ættu að uppfylla 

grunnnæringarefnaþarfir hunda.  

  

Hvað varðar magn og nýtingarmöguleika afurðanna sem hér hafa verið skoðaðar 

virðist mest af því sem fellur til við sauðfjárslátrun vera nýtt nú þegar og lítið sem 

eftir stendur þó mögulegt sé að nota það í hundafóður. Það virðist vera meira sem 

fellur til af aukaafurðum við stórgripaslátrun sem ekki eru nýttar áfram þó töluvert sé 

sent í minkafóðurgerð. Verðugt væri að skoða betur möguleika á vinnslu 

hænsnafiðurs til fóðurgerðar þó svo það teljist ekki lengur hráfóður þegar búið er að 

vinna það í fiðurmjöl. 

 

Með því að gefa hráfóður vita hundaeigendur nákvæmlega hvaða afurð þeir eru að 

gefa hundunum sínum auk þess sem hundarnir fá næringarþarfir sínar uppfylltar.  
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