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Ágrip 
Þróun í skyldleikarækt og virkri stofnstærð og þéttleiki ætternisgagna í íslenska 

kúastofninum var metin. Gögn voru notuð frá Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins sem 

náðu til upphafs skýrsluhalds árið 1911. Þéttleiki ætternisgagna hefur aukist mikið frá 

aldamótum og mældist PEC5 stuðull 86% fyrir árgang 2015. Helstu ættfeður/mæður 

árgangsins 2015 eru í þessari röð: Þráður 86013, Huppa 26012, Kaðall 94017 og Stígur 

97010. Virk stofnstærð mældist 45 gripir fyrir árin 2010-2015 og hefur dregist saman 

frá síðustu athugun árið 2011. Skyldleikarækt yfir kynslóð mældist 1,1% árin 2010-

2015. 

 Kjörframlagaúrval var notað til þess að kanna möguleika til að draga úr 

aukningu skyldleikaræktar í stofninum. Paranir nautsmæðra með kynbótaeinkunn 109 

eða hærri voru gerðar við tvo hópa sæðinganauta. Niðurstöðurnar benda til þess að 

skyldleikarækt sé að aukast hratt og muni aukast hratt ef ekki verður gripið til aðgerða 

til að draga úr skyldleika sæðinganauta. Sýnt var fram á að nota megi aðferð 

kjörerfðframlaga við val á nautsfeðrum og -mæðrum til að draga úr skyldleikaaukningu 

í stofninum. Nauðsynlegt er að breikka nautsfeðrahópa og stjórna pörun nautsfeðra og 

nautsmæðra á markvissan hátt. Lagt er til að kjörframlagaúrval verði notað til að leggja 

til paranir nautsmæðra og nautsfeðra og ungnaut verði valin inn á stöð með hliðsjón af 

niðurstöðum úrvalsins. Forritið EVA  var notað til að meta þéttleika ætternisgagna, 

þróun skyldleikaræktar, erfðahlutdeild og kjörerfðaframlög. 

 

Lykilorð: Skyldleikarækt, skyldleiki, kjörerfðaframlög, erfðaframfarir, sæðinganaut, 

íslenskar kýr. 
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1 Inngangur 

1.1 Tilurð og markmið verkefnis 

Erfðaauðlindir búfjár eiga uppruna sinn í tamningu villtra dýra fyrir um 12.000 til 

14.000 árum (FAO, 2007). Búfé hefur dreifst um allan hnöttinn og breytileiki hefur 

orðið til í gegnum úrval, blendingsrækt og skyldleikarækt (FAO, 2007). Ræktun 

aðskildra búfjárkynja, sem byggði á skilgreindum kynbótamarkmiðum og 

ættskráningu, hófst á átjándu öld (Felius o.fl., 2014). Erfðaframfarir hafa verið miklar 

en að nokkru leyti á kostnað erfðabreytileika, þar sem staðbundin búfjárkyn hafa vikið 

fyrir afurðahærri kynjum (Felius o.fl., 2014). Þessa hefur ekki síst orðið vart hjá 

mjólkurkúm (Sørensen A.C., Sørensen M.K., & Berg, 2005). Bent hefur verið á 

óhóflega skyldleikaræktarhnignun og tap á erfðabreytileika hjá algengum 

framleiðslukynjum (Stachowicz, Sargolzaei, Miglior, & Schenkel, 2011; Sørensen, 

A.C. o.fl., 2005), sem leitt hefur til þróunar aðferða til að draga úr aukningu 

skyldleikaræktar (Meuwissen, 1997). 

Síðustu ár hefur verið hvatt til þess að taka upp aðferðir til þess að draga úr 

aukningu í skyldleikarækt íslensku kýrinnar. Íslenska kúakynið er lokaður erfðahópur 

og því er að óbreyttu ekki hægt að sækja erfðabreytileika út fyrir landsteinanna. Lagt 

var til árið 2006 (Þorvaldur Kristjánsson, Jón Viðar Jónmundsson, & Baldur Helgi 

Benjamínsson, 2006) að hér á landi yrði úrval samkvæmt kjörerfðaframlögum (Hefur 

verið kallað hagkvæmasta erfðaframlag, e. optimal contribution selection) notað til að 

halda aftur af skyldleikaræktaraukningu. Kjörerfðaframlagaúrval, eða 

kjörframlagaúrval, hefur að markmiði að stjórna aukningu í skyldleikarækt og hámarka 

erfðaframfarir til langs tíma. Í landsáætlun erfðanefndar landbúnaðarins 2014-2018 er 

hvatt til þess sama (Erfðanefnd landbúnaðarins, 2014). Í ræktunarmarkmiðum íslenska 

kúakynsins segir að halda skuli „ásættanlegum erfðabreytileika“ (Ráðgjafarmiðstöð 

Landbúnaðarins, e.d.). Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins vinnur að innleiðingu á 

notkun forritsins EVA (Berg, Nielsen, & Sørensen, A.C. 2006) til þess að velja 

samkvæmt kjörerfðaframlögum.  

 Markmið þessa verkefnis er að kanna hvernig innleiða megi val á grundvelli 

kjörframlaga við ræktun íslensku kýrinnar í því augnamiði að stjórna eins og hægt er 

aukningu skyldleika í stofninum og hámarka erfðaframfarir til langs tíma. Annað 

markmið er að fá yfirlit yfir aukningu í skyldleikarækt hjá íslensku kúnni síðustu árin 



2 

 

og helstu ættfeður og ættmæður stofnsins. Rannsóknarspurningar verkefnisins eru 

þessar:  

 Hver hefur aukning skyldleikaræktar verið síðustu ár og þróun í virkri 

stofnstærð?  

 Hvaða þróun hefur verið í þéttleika ætternisgagna?  

 Hverjir eru helstu ættfeður og ættmæður árgangs 2015?  

 Hvaða möguleikar eru fyrir hendi til að draga úr skyldleikaaukningu í 

stofninum?  

 Hverju þarf að fórna í erfðaframförum ef dregið er úr skyldleikaaukningu?  

 Hverju skila stýrðar paranir á nautsfeðrum með tilliti til skyldleikaaukningar, 

erfðaframfara og ættliðabils?  

Reynt er að svara þessum spurningum í niðurstöðukafla. Fjallað er um íslensku 

mjólkurkúna og gerð grein fyrir helstu hugtökum sem varða skyldleika, 

skyldleikaræktun og úrval kjörerfðaframlaga í inngangi. 

1.2 Íslenska mjólkurkýrin 

 Uppruni 

Íslenska mjólkurkýrin er eina mjólkurframleiðslukyn Íslands. Til eru heimildir um 

innflutning erlendra kúa, einkum danskra, til Íslands á 18. og 19. öld (Jónas Jónsson, 

2013), en áhrif innflutnings eru talin hverfandi á íslenska kúastofninn (Jón Torfason & 

Jón Viðar Jónmundsson, 2001). Rannsókn á erfðabreytileika norðurevrópskra kúakynja 

benti til þess að íslenskar kýr séu skandinavískar að uppruna og þær séu afkomendur 

norskra kúa sem fluttar voru til landsins á landnámstíma (Kantanen o.fl., 2000).  

1.2.2. Kynbótaskipulag íslensku kýrinnar 

Skipulegar kynbætur í nautgriparækt á Íslandi hefjast með ráðningu Guðjóns 

Guðmundssonar í starf búfjárræktarráðunautar árið 1902 (Hjörtur E. Þórarinsson, Jónas 

Jónsson, & Ólafur E. Stefánsson, 1988). Fyrsta sæðingastöð á Íslandi var stofnuð árið 

1946 að Grísabóli í Eyjafirði (Hjörtur E. Þórarinsson o.fl., 1988). Bylting varð árið 1969 

þegar notkun hófst á djúpfrystu sæði (Hjörtur E. Þórarinsson o.fl., 1988). Önnur bylting 

var með færslu skýrsluhaldsins í tölvur 1974 og sameiningu ræktunarstarfsins í einn 

grunn (Jón Torfason & Jón Viðar Jónmundsson, 2001).  

Núverandi kynbótaskipulag var tekið upp árið 1974 (Magnús B. Jónsson & Jón 

Viðar Jónmundsson, 1974) en það hefur tekið miklum breytingum í tímans rás (t.d. 
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Baldur Helgi Benjamínsson, 2003; Jón Viðar Jónmundsson, 1992; Jón Viðar 

Jónmundsson & Snorri Sigurðsson, 1996). Kynbótamatskerfið sem notað er við ræktun 

íslensku mjólkurkýrinnar var tekið í notkun árið 1993 (Ágúst Sigurðsson, 1993a). 

Notast er við BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) einstaklingslíkan sem byggir á 

öllum tiltækum upplýsingum um gripinn og ættingja hans (Ágúst Sigurðsson, 1993a). 

Naut sem valin eru til notkunar í ræktunarstarfinu eru undan nautsfeðrum og 

nautsmæðrum (Nautastöð Bændasamtaka Íslands, e.d. a). Nautsmæður eru kýr sem 

uppfylla skilyrði til að fara á nautsmæðraskrá. Nautsfeður eru reynd naut úr hverjum 

árgangi sem uppfylla ákveðin skilyrði (Nautastöð Bændasamtaka Íslands, e.d. a). 

Fagráð í nautgriparækt tekur ákvörðun um hvaða naut veljast sem nautsfeður. 40-50 

kálfar eru valdir til sæðistöku á Nautastöð Bændasamtaka Íslands (Nautastöð 

Bændasamtaka Íslands, e.d. a). Af þeim eru 20-30 sem gefa nothæft sæði og 900 

skammtar úr hverju nauti eru sendir af stöðinni til afkvæmaprófunar (Guðmundur 

Jóhannesson, tölvupóstur, 14. mars 2016). Hvert naut fær afkvæmadóm sem byggir á 

kynbótaeinkunn 50-70 dætra undan hverju ungnauti (Nautastöð Bændasamtaka Íslands, 

e.d. a). Þegar kynbótamat nautanna liggur fyrir eru fimm til tólf naut valin til 

framhaldsnotkunar úr hverjum árgangi, þar af eru valdir tveir til sex nautsfeður 

(Nautastöð Bændasamtaka Íslands, e.d. a). 

1.3 Kynbætur búfjár 

 Erfðabreytileiki 

Erfðabreytileika er vanalega lýst með dreifni (Falconer & Mackay, 1996). 

Svipfarsdreifni stofns er samsettur úr dreifniliðum breytileika vegna erfða annarsvegar 

og umhverfis hinsvegar. Heildarbreytileika svipfars má því tákna svo: 

𝜎𝑃
2 = 𝜎𝐺

2 + 𝜎𝐸
2 

Dreifnilið erfða má skipta upp í dreifni vegna samleggjandi erfða σA
2 og dreifni vegna 

samspilsáhrifa, annarsvegar ríkni 𝜎𝐷
2 og hinsvegar yfirstöðu 𝜎𝐼

2 (Falconer & Mackay, 

1996). Þá gildir: 

𝜎𝑃
2 = 𝜎𝐴

2 + 𝜎𝐷
2 + 𝜎𝐼

2 + 𝜎𝐸
2 

Þar sem samspilsáhrif erfast ekki eru þau oft sameinð umhverfisáhrifum og þá gildir: 

𝜎𝑃
2 = 𝜎𝐴

2 + 𝜎𝐸
2 

Skyldleikarækt eykur í sumum tilfellum umhverfisdreifni, þegar skyldleikaræktaðir 

einstaklingar verða viðkvæmari fyrir umhverfisáhrifum (Falconer & Mackay, 1996). 

Eftir t kynslóðir skyldleikaræktar er dreifni samleggjandi erfða 𝜎𝐴,𝑡
2 = (1 − 𝐹𝑡)𝜎𝐴,0

2 . Þar 
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sem σA,0
2  er dreifni samleggjandi erfða í grunnhópnum og Ft er skyldleikarækt í kynslóð 

t (Falconer & Mackay, 1996; Woolliams, Berg, Dagnachew, & Meuwissen, 2015). 

Þegar ekki er tekið tillit til samspilsáhrifa, ríkni og yfirstöðu, er tap á erfðabreytileika 

því í hlutfalli við aukningu skyldleikaræktar. Til þess að forðast tap á erfðabreytileika 

er því nauðsynlegt að stjórna aukningu í skyldleikarækt, ΔF. 

 Kynbótagildi 

Kynbótagildi mælir þau erfðaáhrif sem gripur getur skilað til afkvæma sinna (Bourdon, 

2000). Kynbótagildi grips ræðst af samleggjandi erfðaáhrifum á viðkomandi eiginleika 

(Bourdon, 2000). Erfðaáhrif vegna ríkni og yfirstöðu, svokölluð samspilsáhrif hafa ekki 

áhrif á kynbótagildi þar sem þau erfast ekki til afkvæma (Bourdon, 2000). Kynbótagildi 

er áætlað með kynbótamati sem er reiknað útfrá upplýsingum og mælingum á gripnum 

sjálfum og ættingjum (Bourdon, 2000). Kynbótamat íslenskra kúa er reiknað 

samkvæmt BLUP aðferðum, sem meta umhverfishrif og kynbótagildi samtímis 

(Falconer & Mackay, 1996). Kynbótagildi einstaklings má setja fram sem meðaltal 

kynbótagildis foreldra auk fráviks vegna endurröðunar sem kallast mendelsk slembihrif 

(e. mendelian sampling term). Mendelsk slembihrif má skilgreina sem frávik 

kynbótagildis einstaklings frá meðalkynbótagildi foreldra (Woolliams, Bijma, & 

Villanueva, 1999). Skilgreina má kynbótagildi einstaklings i útfrá mendelskum 

slembihrifum eingöngu: 

𝐵𝑉𝑖 =
1

2
𝐵𝑉𝑓 +

1

2
𝐵𝑉𝑚 + 𝑎𝑖 

𝐵𝑉𝑖 = 𝑎𝑖 +
1

2
(𝑎𝑓 + 𝑎𝑚) +

1

2

2

(𝑎𝑓𝑓 + 𝑎𝑚𝑓+𝑎𝑓𝑚 + 𝑎𝑚𝑚) + ⋯ +
1

2

𝑘

(… )  

þar sem k er fjöldi kynslóða til grunnhóps (Woolliams o.fl., 1999).  

 Erfðaframfarir 

Í búfjárrækt er stefnt að því að hámarka erfðaframfarir. Erfðaframfarir á kynslóð má 

setja fram með eftirfarandi jöfnu, þegar valið er samkvæmt kynbótaeinkunn: 

Δ𝐺 =
𝑖𝜌𝜎𝐴

𝐿
    (Bourdon, 2000) 

þar sem i er úrvalsstyrkur, L er kynslóðabil, ρ er öryggi kynbótaeinkunnar (e. accuracy) 

og σA er staðalfrávik erfða fyrir viðkomandi eiginleika (Bourdon, 2000). Til þess að 

auka erfðaframfarir er hægt að auka úrvalsstyrkinn. Hinsvegar eykst skyldleikarækt 

með i2 og því er varasamt að auka úrvalsstyrk mikið (Woolliams, Wray, & Thompson, 
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1993). Hægt er að auka öryggið með því að nota allar upplýsingar um skylda gripi, en 

það leiðir til aukningar í skyldleikarækt. Gripir eru þá valdir vegna fjölskylduvensla 

fremur en á grundvelli mendelskra slembihrifa sem leiðir til aukins vals fjölskyldna, á 

kostnað vals innan fjölskyldna (Woolliams o.fl., 2015). Af jöfnunni sést að nauðsynlegt 

er að vernda erfðabreytileika til þess að viðhalda erfðaframförum. 

1.4 Skyldleiki og skyldleikarækt 

 Skyldleikarækt 

Skyldleikarækt er pörun skyldra einstaklinga. Skyldleikarækt dregur úr arfblendni en 

eykur hlutfall arfhreinna sæta (Bourdon, 2000). Líkur eru á að skyldleikaræktaðir 

einstaklingar geti haft báðar samsætur á ákveðnu sæti sem eru afrit einnar og sömu 

samsætu í fyrri kynslóð (Falconer & Mackay, 1996). Þannig verður aukning á 

arfhreinum einstaklingum í stofninum, sem hafa báða erfðavísa uprunna frá sama 

forföður (e. identical by descent eða IBD) (Falconer & Mackay, 1996).  

 Skyldleikaræktarstuðull (e. coefficient of inbreeding) er táknaður með F og segir 

til um líkurnar á að tvö gen einhvers sætis einstaklings séu eins og af sama uppruna, 

þ.e. að erfðavísasætið sé arfhreint (Falconer & Mackay, 1996). Fyrir einstakling x með 

sameiginlega forfeður/formæður með skyldleikaræktarstuðul Fa gildir: 

𝐹𝑥 = Σ [(
1

2
)

𝑛+𝑛1+1
(1 + 𝐹𝑎)] (Wright & McPhee, 1925) 

þar sem n og n1 eru fjöldi kynslóða frá föður og móður til hins sameiginlega forföður. 

Útreikningar á skyldleikaræktarstuðli miðast alltaf við grunnhóp sem hefur 

skyldleikaræktarstuðulinn núll (Falconer & Mackay, 1996). Grunnhópinn mynda 

vanalega þeir einstaklingar sem elstu ættartölur ná til. Mikilvægt er að gera sér grein 

fyrir að skyldleikarækt er óhjákvæmileg þar sem skyldir einstaklingar eru paraðir saman 

og því ræðst gildi skyldleikaræktarstuðulsins af því hvernig grunnhópurinn er valinn 

(Falconer & Mackay, 1996).  

 Skyldleikastuðull 

Árið 1925 var sett fram formúla skyldleikastuðuls (Wright & McPhee, 1925). Hann 

gefur ætlaða fylgni kynbótagildis tveggja einstaklinga útfrá ættartölum (Bourdon, 2000; 

Wright & McPhee, 1925). Formúla skyldleikastuðuls Wrights fyrir einstaklinga i og j 

er: 
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𝑅𝑖𝑗 =
Σ[(

1
2

)
𝑛+𝑛1

(1 + 𝐹𝑎)]

√(1 + 𝐹𝑖)(1 + 𝐹𝑗)
 

Þar sem Fa  er skyldleikaræktarstuðull sameiginlegra forfeðra og formæðra og n og n1 

eru fjöldi kynslóða frá i og j til hins sameiginlega forföður (Wright & McPhee, 1925). 

Þessir útreikningar miðast við grunnhóp þar sem skyldleiki einstaklinga er enginn 

(Wright & McPhee, 1925).  

 Skyldleiki samleggjandi erfða  

Teljari formúlu skyldleikastuðuls, Σ[(
1

2
)

𝑛+𝑛1

(1 + 𝐹𝑎)], nefnist skyldleiki samleggjandi 

erfða (e. additive genetic relationship) eða teljaraskyldleiki (e. numerator relationship), 

táknað a. Skyldleiki samleggjandi erfða einstaklings x við einstakling y, sem á foreldra 

s og d, jafngildir meðalskyldleika x við foreldra y. Þá er  

𝑎 =
1

2
(𝑎𝑥𝑠 + 𝑎𝑥𝑑) 

(Bourdon, 2000).  Skyldleikaræktarstuðll einstaklings x jafngildir helmings skyldleika 

samleggjandi erfða foreldra hans. Því er 

𝐹𝑥 =
1

2
𝑎𝑠𝑑 

(Bourdon, 2000) 

 Sifjastuðull 

Sifjastuðull (e. coancestry, coefficient of consanguinity) er náskyldur 

skyldleikastuðlinum og mælir í raun það sama. Sifjastuðull er táknaður með f og er oft 

notaður til þess að draga úr skyldleikaræktaraukningu og reikna skyldleikaræktarstuðla 

(Falconer & Mackay, 1996). Sifjastuðull tveggja einstaklinga er jafn 

skyldleikaræktarstuðli afkvæmis þeirra (Falconer & Mackay, 1996). Sifjastuðull er því 

líkurnar á að tvær kynfrumur valdar af tilviljun úr hvorum einstaklingi hafi samsætur 

sem eru líkar að uppruna (IBD) (Falconer & Mackay, 1996). Fyrir einstakling X með 

foreldra i og j gildir að sifjastuðull, f, milli einstaklinga i og j er 

𝑓𝑖𝑗 = 1
4⁄ (𝑓𝑓𝑎ð𝑖𝑟(𝑖),𝑓𝑎ð𝑖𝑟(𝑗) + 𝑓𝑓𝑎ð𝑖𝑟(𝑖),𝑚óð𝑖𝑟(𝑗) + 𝑓𝑚óð𝑖𝑟(𝑖),𝑓𝑎ð𝑖𝑟(𝑗) + 𝑓𝑚óð𝑖𝑟(𝑖),𝑚óð𝑖𝑟(𝑗)) 

𝑓𝑖𝑗 = 𝐹𝑋 

Skyldleikaræktarstuðull einstaklings í kynslóð t jafngildir því sifjastuðli föður og 

móður, sem jafngildir meðalsifjastuðli afa og amma (Falconer & Mackay, 1996). 

Skyldleiki samleggjandi erfða milli tveggja einstaklinga jafngildir tvöföldum sifjastuðli 
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aij=2fij  (Falconer & Mackay, 1996). Gert er ráð fyrir f=0 hjá öllum einstaklingum í 

grunnhópnum (Falconer & Mackay, 1996). 

 Virk stofnstærð 

Virk stofnstærð lýsir fjölda einstaklinga sem ylli ákveðinni aukningu í skyldleikarækt 

ef um fullkominn stofn (e. idealized population) væri að ræða (Falconer & Mackay, 

1996). Fullkomni stofninn er ímyndaður stofn þar sem einn stór stofn með 

tilviljanakenndri pörun skiptist í marga undirstofna eða línur þar sem ekkert genaflæði 

er milli lína (Falconer & Mackay, 1996). Fullkomni stofninn hefur aðskildar kynslóðir 

sem skarast ekki, fjöldi gripa sem gefa afkæmi er sá sami í öllum kynslóðum, pörun er 

tilviljanakennd, ekkert úrval fer fram og engar stökkbreytingar eiga sér stað. Í 

fullkomnum stofni er 𝛥𝐹 =
1

2𝑁
 (Falconer & Mackay, 1996),   þar sem N er stofnstærð. 

Í raunverulegum stofni er ΔF reiknað útfrá ætternisgögnum og virk stofnstærð er 𝑁𝑒 =

1

2𝛥𝐹
 (Falconer & Mackay, 1996). Virk stofnstærð er því reiknuð sem fall af 

skyldleikaræktaraukningu yfir eina kynslóð og lýsir sama fyrirbæri. 

 Skyldleikaræktarhnignun 

Skyldleikarækt getur leitt til skyldleikaræktarhnignunar (e. inbreeding depression). 

Skyldleikaræktarhnignunar gætir ekki í eiginleikum sem stjórnast eingöngu af 

samleggjandi erfðaáhrifum (Falconer & Mackay, 1996). Skyldleikaræktarhnignun 

kemur fram í eiginleikum þar sem ríkni og/eða yfirríkni hefur áhrif á svipgerðina 

(Falconer & Mackay, 1996).  

Skyldleikarækt eykur hlutfall arfhreinna sæta og þar með eykst tjáning víkjandi 

samsæta (Falconer & Mackay, 1996). Almennt eru víkjandi samsætur óhagstæðari en 

ríkjandi og aukin tjáning þeirra veldur afturför (Bourdon, 2000; Falconer & Mackay, 

1996). Einkum á þetta við um eiginleika sem tengjast lifun, þar sem þeir sýna oft ríkni 

(Falconer & Mackay, 1996). Sumir eiginleikar sýna yfirríkni, en þá standa arfblendnir 

einstaklingar sig betur en arfhreinir (Falconer & Mackay, 1996). Aukið hlutfall 

arfhreinna sæta veldur því afturför í slíkum eiginleikum. Yfirstaða (e. epistasis) er 

einnig talin hafa áhrif á skyldleikaræktarhnignun en áhrifin eru flókin (Charlesworth & 

Willis, 2009). Sýnt hefur verið fram á neikvæðar afleiðingar skyldleikaræktarhnignunar 

á ýmsa eiginleika mjólkurkúa, þar á meðal júgurheilbrigði (Sørensen, A.C., Madsen, 

Sørensen, M.K. & Berg, 2006), afurðir (Bjelland, Weigel, Vukasinovic, & Nkrumah, 
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2013; Thompson, Everett, & Hammerschmidt, 2000) og frjósemi (Bjelland o.fl., 2013; 

González-Recio, López de Maturana, & Gutiérrez, 2007). 

Skyldleikaræktarhnignun verður vegna áhrifa skyldleikaræktar á eiginleika með 

fjölgena (e. polygenic) erfðir en skyldleikarækt hefur einnig áhrif á eiginleika sem 

stjórnast af einföldum erfðum (Bourdon, 2000). Skyldleikarækt eykur tjáningu víkjandi 

samsæta og þar á meðal geta verið svokölluð banagen eða meingen með mikil áhrif 

(Bourdon, 2000). 

 Þéttleiki ætternisgagna 

Þéttleiki ætternisgagna (e. pedigree completeness) er mikilvægur til þess að mat á 

skyldleikarækt sé áreiðanlegt (Sørensen, M.K., Sørensen, A.C., Baumung, Borchersen, 

& Berg, 2008). PEC stuðull er mælikvarði á þéttleika ætternisgagnanna. Fyrir ættartölu 

með fjölda kynslóða d er stuðull reiknaður fyrir móðurlínu annarsvegar og föðurlínu 

hins vegar á þennan hátt: 

𝐼𝑑𝑓𝑜𝑟𝑒𝑙𝑑𝑟𝑖
=  

1

𝑑
∑ 𝑎𝑖

𝑑

𝑖=1

 

þar sem ai er hlutfall forfeðra/formæðra í kynslóð i (MacCluer o.fl., 1983). Formúlan 

fyrir PEC gildi hvers einstaklings er: 

𝑃𝐸𝐶𝑒𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔𝑢𝑟 =
4 ⋅ 𝐼𝑓𝑎ð𝑖𝑟 ⋅ 𝐼𝑚óð𝑖𝑟

𝐼𝑓𝑎ð𝑖𝑟 + 𝐼𝑚óð𝑖𝑟
 

Af formúlunni sést að PEC stuðull er núll ef annað foreldri eða báðir foreldrar eru 

óþekktir. Oft er miðað við d=5, en þá eru fimm kynslóðir notaðar, táknað PEC5. Til 

þess að skyldleikaræktar verði vart þurfa að minnsta kosti báðir foreldrar og einn afi 

eða amma að vera þekkt (Sigurdsson & Jonmundsson, 1995). 

1.5 Kjörframlagaúrval 

Hefðbundin aðferð við kynbætur hefur verið að velja til undaneldis þá gripi sem ná 

ákveðinni lágmarks kynbótaeinkunn. Sú aðferð nefnist stýft úrval (e. truncation 

selection). Önnur aðferð er úrval kjörerfðaframlaga eða kjörframlagaúrval, sem var 

fyrst sett fram af Meuwissen (1997). Aðferðin hámarkar erfðaframfarir á sama tíma og 

aukningu í skyldleikarækt er haldið innan ákveðinna marka (Meuwissen, 1997). 

Kosturinn við aðferðina er að hún getur dregið úr áhættunni sem mikil skyldleikarækt 

hefur í för með sér og hámarkað erfðaframfarir til lengri tíma litð með því að koma í 

veg fyrir óhóflegt tap erfðabreytileika. 
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Erfðaframlag einstaklings er framlag mendelskra slembihrifa þess einstaklings 

til heildarerfðahóps. Skilgreina má erfðaframlag svona: erfðaframlag forföðurins i til 

einstaklings j er hlutfall gena j sem ætlað er að hafi erfst frá forföðurnum i (Woolliams 

o.fl., 1999). Setja má erfðaframfarir fram sem krossfeldi langtímaerfðaframlags r og 

mendelskra slembihrifa a (Woolliams o.fl., 1999). Þá er 𝛥𝐺 = 𝛴𝑟𝑖𝑎𝑖 (Woolliams o.fl., 

2015). Sambandi langtímaerfðaframlaga við skyldleikarækt er lýst með jöfnunni:  

∆𝐹 =
1

4
(1 − 𝛼)𝛴𝑟𝑖

2  (Woolliams & Bijma, 2000) 

Þar sem α er frávik frá Hardy-Weinberg jafnvægi. 

Kenningin um kjörerfðaframlög gerir ráð fyrir að kjörerfðaframlagaúrval byggi 

frekar á mendelskum slembihrifum en kynbótamati (metnu kynbótagildi, e. estimated 

breeding value) einstaklingsins (Avendaño, Woolliams, & Villanueva, 2004; Howard, 

Pong-Wong, Knap, Kremer, & Wooliams, 2014). Þar sem kynbótamat einstaklings 

ræðst af kynbótamati foreldra felur úrval samkvæmt því í sér að gripir með neikvæð 

mendelsk slembihrif geta verið valdir vegna skyldleika við gripi með jákvæð mendelsk 

slembihrif. Því getur kjörframlagaúrval stjórnað ΔF á áhrifaríkan hátt samhliða auknum 

erfðaframförum (Howard o.fl., 2014).  

Hægt er að draga úr skyldleikarækt til skamms tíma með því að draga úr 

pörunum milli skyldra gripa, en til langs tíma þarf að draga úr aukningu í skyldleika 

einstaklinga í stofninum (Woolliams o.fl., 2015). Þetta er einungis gert með því að 

stjórna erfðaframlagi mögulegra foreldra og forfeðra/formæðra til lengri tíma litið 

(Woolliams o.fl., 2015). Það er gert með því að stjórna aukningu á meðalskyldleika 

valinna foreldra (Meuwissen, 1997) þar sem meðalskyldleikaræktarstuðull jafngildir 

meðalskyldleika valinna feðra og mæðra í fyrri kynslóð (Woolliams o.fl., 2015). Í stofni 

gildir því að Δf táknar framtíðaraukningu skyldleikaræktar, ΔF í framtíðinni (Sørensen 

A.C. o.fl., 2005). 

 Erlendar rannsóknir 

Ýmsar hermirannsóknir hafa sýnt fram á gagnsemi kjörframlagaúrvals. Í rannsókn 

Körte (2011) var úrval samkvæmt kjörerfðaframlögum borið saman við stýft úrval 

samkvæmt BLUP-mati. Niðurstöðurnar sýndu að hægt var að ná meiri erfðaframförum 

með kjörframlagaúrvali en stýfðu úrvali við sama ΔF, einkum þó við lágt gildi á ΔF. 

Einnig var hægt að ná sömu erfðaframförum við lægra ΔF með kjörframlagaúrvali en 

stýfðu úrvali (Körte, 2011). Sýnt hefur verið fram á að hægt er að ná nærri því jafn 
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miklum erfðaframförum með kjörframlagaúrvali eins og stýfðu úrvali í stofni sem telur 

einungis 300 framleiðslugripi, en við mun lægri aukningu skyldleikaræktar (Gourdine, 

Sørensen, A.C. & Rydhmer, 2012). Því ætti aðferðin einnig að gagnast við verndun 

lítilla staðbundinna stofna. Ýmsar fleiri hermirannsóknir hafa sýnt sambærilegar 

niðurstöður, bæði í raunverulegum (Avendaño, Villanueva, & Woolliams, 2003; 

Kearney, Wall, Villanueva, & Coffey, 2004) og tilbúnum stofnum (Koenig & Simianer, 

2006).  

Þrátt fyrir að sýnt hafi verið fram á mögulegan árangur þess að velja samkvæmt 

kjörerfðaframlögum hefur aðferðin ekki náð milli útbreiðslu í raunverulegum stofnum 

(Henryon, Ostersen, Ask, Sørensen, A.C. & Berg, 2015). Líklega er ein ástæðan sú að 

erfitt getur verið að fylgja þeim pörunum sem kjörerfðaframlag leggur til (Henryon 

o.fl., 2015). Þó bendir rannsókn Henryon o.fl. (2015) til þess að hægt sé að ná 

töluverðum árangri þó settar séu skorður við paranir gripa. 

 EVA 

Til eru nokkur forrit til þess að framkvæma kjörframlagaúrval og EVA er eitt þeirra. 

EVA er hannað til þess að fylgjast með skyldleikarækt annars vegar og velja samkvæmt 

kjörerfðaframlagi hins vegar (Berg o.fl., 2006). EVA hámarkar fyrir hverja kynslóð 

fallið: 

𝐹 = 𝑤𝑒𝑏𝑣𝑐𝑇â + 𝑤𝑥𝐴𝑥 ⋅ 𝑐𝑇𝐴𝑐 

𝑐: 𝐸𝑟𝑓ð𝑎𝑓𝑟𝑎𝑚𝑙ö𝑔 

â: 𝐾𝑦𝑛𝑏ó𝑡𝑎𝑒𝑖𝑛𝑘𝑢𝑛𝑛 

𝐴: 𝑆𝑘𝑦𝑙𝑑𝑙𝑒𝑖𝑘𝑎𝑓𝑦𝑙𝑘𝑖ð 

𝑤𝑒𝑏𝑣: 𝑣æ𝑔𝑖 𝑘𝑦𝑛𝑏ó𝑡𝑎𝑒𝑖𝑛𝑘𝑢𝑛𝑛𝑎𝑟  

𝑤𝑥𝐴𝑥: 𝑣æ𝑔𝑖 𝑚𝑒ð𝑎𝑙𝑠𝑘𝑦𝑙𝑑𝑙𝑒𝑖𝑘𝑎 

Með því að breyta vægi webv og wxAx er hægt að stjórna hvort áhersla er á erfðaframfarir 

eða að draga úr skyldleikarækt. Eftir því sem meira vægi er sett á skyldleika því meira 

dregur úr meðalskyldleika stofnsins og meðalkynbótaeinkunn (Sørensen, M.K. o.fl., 

2008). Niðurstöður þessarar bestunar eru settar fram sem pörunarlisti sem lágmarkar 

meðal skyldleikaræktarstuðul afkvæma. Eftir því sem ætternisgögn eru þéttari verður 

vart við meiri skyldleikarækt (Sørensen M.K. o.fl., 2008; Þorvaldur Kristjánsson o.fl., 

2006). Ef að þéttleiki gagna er lítill er hætta á að naut með ófullkomna 
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ætternisskráningu séu frekar valin þegar vægi á skyldleika er hátt (Sørensen, M.K. o.fl., 

2008). Því er rétt og ítarleg skráning ætternis mjög mikilvæg við notkun forritsins. 

Tilraun hefur verið gerð hér á landi með notkun EVA. Valin voru naut og 

nautsmæður frá árunum 2005 og 2006 (Magnús B. Jónsson, Jón Viðar Jónmundsson, 

& Þorvaldur Kristjánsson, 2007). Ættir þessara gripa voru raktar, þó aðeins til baka en 

ekki upplýsingum um afkomendur. Því var einungis um að ræða lítinn hluta 

kúastofnsins. Ákveðið var að hvert naut gæti eignast 50 afkvæmi og hver nautsmóðir 

eitt afkvæmi. Prófað var að setja mismunandi vægi á erfðaframför og skyldleika til þess 

að kanna hver áhrifin yrðu og hvort miklum erfðaframförum þyrfti að fórna til að draga 

úr skyldleika. Þá fengust niðurstöður um ákjósanlegasta úrval þessara gripa, 

erfðaframfarir og meðalskyldleika afkvæmanna. Þá var kannað hvaða áhrif það hefði 

að velja 200 bestu nautsmæðurnar með stýfðu vali. 

Niðurstöðurnar (Magnús B. Jónsson o.fl., 2007) bentu til þess að aukin áhersla 

gegn skyldleika hefði lítil sem engin áhrif á meðalskyldleika afkvæma nema 

nautmsæðrahópurinn væri valinn (200 bestu kýrnar). Þar sem nautsmæðrahópurinn var 

200 kýr lækkaði skyldleiki afkvæma með aukinni áherslu gegn skyldleika, mest fyrst 

en síðan dró úr ávinningnum. Niðurstöðurnar bentu til ávinnings af því að nota forritið 

til að draga úr aukningu í skyldleikarækt. Þessi rannsókn var þó lítil að umfangi og 

innihélt ekki upplýsingar um afkomendur gripanna auk þess sem ættskráning var 

ófullkomin.  

1.6 Skyldleikaræktun íslenskra kúa 

 Rannsóknir á skyldleikarækt hjá íslenskum kúm 

Árið 1977 lagði Jón Viðar Jónmundsson mat á skyldleikarækt eyfirskra kúa og var það 

fyrsta rannsókn sinnar gerðar fyrir íslenska kúastofninn. Hann reiknaði 

skyldleikaræktarstuðul fyrir öll naut sem fædd voru á svæði Sambands 

nautgriparæktarfélaga í Eyjafirði 1955 og síðar. Þar að auki valdi hann af tilviljun 20 

kýr úr nautgriparæktarfélagi Öngulsstaðahrepps annarsvegar og nautgriparæktarfélags 

Svarfdæla fæddar árin 1960, 1695, 1970 og 1975. Meðalskyldleikaræktarstuðull 

mældist 2,34% fyrir nautin og ekki var hægt að greina þróun til aukningar í 

skyldleikarækt (Jón Viðar Jónmundsson, 1977). Hjá kúnum mældist mikil aukning 

skyldleikaræktar á árabilinu 1960-1970. Aukningin í skyldleikarækt milli ára var 0,4% 

á ári eða 3% á kynslóð. Úr aukningunni hafði dregið árið 1975 þegar eingöngu var farið 

að nota sæði frá nautastöðinni á Hvanneyri. 
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Ágúst Sigurðsson og Jón Viðar Jónmundsson lögðu mat á skyldleikarækt og 

neikvæð áhrif skyldleikaræktar á framleiðslu íslensku kýrinnar árið 1995 (Sigurdsson 

& Jonmundsson, 1995). Það var fyrsta og eina víðtæka rannsóknin á skyldleikarækt 

íslenskra kúa. Niðurstöður þeirra sýndu að 1% aukning skyldleikaræktarstuðuls dregur 

úr framleiðslu á mjólk, fitu og próteini um 0,22-0,39% (Sigurdsson & Jonmundsson, 

1995). Niðurstöðurnar benda til þess að áhrif skyldleikaræktar á afurðaeiginleika 

íslenskra kúa séu minni en mælst hefur erlendis (Jón Viðar Jónmundsson, Þorvaldur 

Kristjánsson, & Baldur Helgi Benjamínsson, 2007; Sigurdsson & Jonmundsson, 1995). 

Meðalskyldleikaræktarstuðull allra einstaklinga mældist þá 0,80% (Sigurdsson & 

Jonmundsson, 1995). 36,5% einstaklinga reyndust skyldleikaræktaðir og var 

meðalskyldleikaræktarstuðull þeirra 2,36% (Sigurdsson & Jonmundsson, 1995). 

Niðurstöðurnar sýndu mismunandi skyldleikaræktarstuðul við misjafnan þéttleika 

ætternisgagna (Sigurdsson & Jonmundsson, 1995). 

Skyldleikaræktaraukning hefur áður verið reiknuð með forritinu EVA 

(Þorvaldur Kristjánsson o.fl., 2006). Þá mældist meðalskyldleikaræktarstuðull allra 

gripa 2,4% fyrir árið 2004 (Þorvaldur Kristjánsson o.fl., 2006). Skyldleikaræktarstuðull 

gripa með PEC5 stuðul 0,24 eða hærri mældist 3,5% en stór hluti þeirrar 

skyldleikaræktar fór fram fyrir 1965 (Þorvaldur Kristjánsson o.fl., 2006). Sú aukning 

skýrist af hraðri útbreiðslu Kluftakynsins (Þorvaldur Kristjánsson o.fl., 2006). Kýrin 

Huppa frá Kluftum fæddist árið 1926 og átti sjö nautkálfa sem notaðir voru í fimm 

nautgriparæktarfélögum (Hjörtur E. Þórarinsson o.fl., 1988). Huppa var með 

eindæmum mjólkurlagin á þeirra tíma mælikvarða og hennar kyn hafði mikil áhrif á 

kynbótastarfið (Jón Torfason & Jón Viðar Jónmundsson, 2001). Aukning 

skyldleikaræktar yfir kynslóð mældist 0,42% á árunum 1995-2000 og virk stofnstærð 

118 einstaklingar (Þorvaldur Kristjánsson o.fl., 2006). Árabilið 1985-1990 mældist 

aukning skyldleikaræktarstuðuls 0,34% og virk stofnstærð 147 gripir. Skyldleiki gripa 

innan og milli héraða var skoðaður og í ljós kom að skyldleiki innan héraða var að 

minnka en skyldleiki milli héraða hafði aukist (Þorvaldur Kristjánsson o.fl., 2006). 

Niðurstöðurnar bentu til þess að á sjötta og sjöunda áratugi hafi orðið hröð aukning 

skyldleikaræktar innan héraða eins og Jón Viðar Jónmundsson benti á í rannsókn sinni 

á kúm í Eyjafirði (1977). Þegar notkun á djúpfrystu sæði hófst um 1970 dró úr þessari 

aukningu skyldleikaræktar (Jón Viðar Jónmundsson, 1977; Þorvaldur Kristjánsson 

o.fl., 2006). 
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Ágúst Sigurðsson og Jón Viðar Jónmundsson lögðu mat á mögulegar 

erfðaframfarir íslensku mjólkurkýrinnar árið 2011 (Sigurdsson & Jonmundsson, 2011). 

Erfðaframfarir reiknuðust 11% af staðalfráviki erfða á ári á árabilinu 2000-2009 

(Sigurdsson & Jonmundsson, 2011). Skyldleikarækt í íslenska kúastofninum var einnig 

metin. Hún mældist um 0,07% á ári fyrir árabilið 1990-2010 (Sigurdsson & 

Jonmundsson, 2011). Vísbendingar eru um að neikvæð erfðafylgni 

framleiðslueiginleika og frjósemi sé ekki eins sterk hjá íslenskum kúm og hjá Holstein 

kúm. (Sigurdsson & Jonmundsson, 2011). Úrval getur dregið úr tíðni neikvæðra 

víkjandi samsæta í stofni og þannig dregið úr skyldleikaræktarhnignun í ferli sem 

kallast hreinsun (e. purging) (Crnokrak & Barrett, 2002). Þannig geta ákveðnir stofnar, 

ekki síst litlir stofnar sem hafa verið einangraðir lengi, sýnt litla 

skyldleikaræktarhnignun, þar sem frekar eru valdir skyldleikaræktaðir gripir sem sýna 

góða lifun (Leberg & Firmin, 2008; Williams o.fl., 2016). Sveiflur og flöskuhálsar í 

stofnstærð geta aukið á hreinsun í stofnum (Leberg & Firmin, 2008), en talið er að 

stofnstærð hafi sveiflast töluvert í harðindaárum miðaldanna og vitað er að kúm fækkaði 

gríðarmikið í Móðuharðindunum (Jón Viðar Jónmundsson o.fl., 2007). Því hníga ýmis 

rök að því að íslenskar kýr þoli skyldleikaræktaraukningu betur en aðrir kúastofnar. 

Erfðabreytileiki íslensku mjólkurkýrinnar hefur verið rannsakaður með 

erfðamörkum (Ásbjarnardóttir, Kristjánsson, Jónsson, & Hallsson, 2010). Sú rannsókn 

sýndi arfblendni H=0,63 og virk stofnstærð mældist milli 100-150 einstaklingar, sem 

var í samræmi við rannsókn Þorvaldar Kristjánssonar o.fl. (Þorvaldur Kristjánsson o.fl., 

2006). Skyldleikaræktarstuðull mældur með erfðamörkum var 8,8-9,7%. Virk 

stofnstærð íslenskra kúa útfrá ætternisgögnum mældist 78 gripir árið 2010 (Guðný 

Harðardóttir). 

Þorvaldur Kristjánsson rannsakaði skyldleikarækt íslensku kýrinnar árið 2011 

(óbirt gögn). Aukning skyldleikaræktar yfir kynslóð árin 2000-2005 mældist 0,43% og 

virk stofnstærð 115 einstaklingar. Árabilið 2005-2010 mældist aukningin 0,79% yfir 

kynslóð og virk stofnstærð 63 gripir. Samkvæmt viðmiðum Matvæla- og 

landbúnaðarstofnunar Sameinuðu Þjóðanna, FAO, eru búfjárkyn í útrýmingarhættu ef 

virk stofnstærð fer niður fyrir 50 og í viðkvæmri stöðu ef virk stofnstærð fer niður fyrir 

100 (Maijala, 1992). FAO ráðleggur að aukning skyldleikaræktar sé undir 1,0% á 

kynslóð og þar með að virk stofnstærð sé yfir 50 (1998). Því er ljóst af síðustu rannsókn 

sem gerð hefur verið á skyldleikarækt íslenskra kúa að ástæða er til að grípa til aðgerða. 
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 Stjórnun á skyldleikarækt hjá íslenskum kúm 

Í kynbótaskipulagi íslensku kýrinnar hefur lengi verið tekið nokkuð tillit til 

skyldleikaræktar. Upphaflega var gert ráð fyrir að skyldleikaræktarhnignun yrði 1,5% 

fyrir aukningu á skyldleikarækt um 1%, sem var rúmlega áætlað (Magnús B. Jónsson 

& Jón Viðar Jónmundsson, 1974). Notkun bestu kynbótagripa hefur verið sett takmörk 

og fleiri nautsfeður hafa verið notaðir en gæfu hámarkserfðaframför á hverjum tíma 

(Jón Viðar Jónmundsson o.fl., 2007). Fjöldi nauta sem tekin eru undan hverri 

nautsmóður er einnig takmarkaður (Jón Viðar Jónmundsson o.fl., 2007). Nautastöð 

Bændasamtakanna gefur út ábendingar um skyldleika nauta við kýrfeður, og mælir 

gegn ákveðnum pörunum til þess að draga úr aukningu skyldleikaræktar (Nautastöð 

Bændasamtaka Íslands, e.d. b). Einungis eru teknir 6.600 skammtar úr hverju nauti til 

að koma í veg fyrir ofnotkun á einstökum nautum (Guðmundur Jóhannesson, 

tölvupóstur, 14. mars 2016). 
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2 Efni og aðferðir 

2.1 Gögn 

Gögn voru fengin frá Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins. Gagnasafnið inniheldur 

flestalla íslenska gripi í skýrsluhaldi nautgriparæktarinnar. Undanskildir voru gripir 

með óþekkt fæðingarár og naut án skráðra afkvæma. Alls voru þetta 376.272 gripir frá 

árinu 1911 til og með 2015. Kýr til pörunar voru allar lifandi kýr eða kvígur með 109 

eða hærra í kynbótaeinkunn. Alls voru þetta 992 kýr. Meðalkynbótaeinkunn þeirra var 

109,8 og meðalskyldleikaræktarstuðull 0,060. Til pörunar voru tveir nautahópar. 

Annars vegar voru öll sæðinganaut, 10 ára eða yngri (NAUT-A). Þetta voru alls 255 

naut með meðalkynbótaeinkunn 105,2 og meðalskyldleikaræktarstuðul 0,054. 

Hinsvegar voru til pörunar þau reyndu naut sem eru í notkun í dag (NAUT-B). Alls 

voru þetta 16 naut með meðalkynbótaeinkunn 107,2 og meðalskyldleikaræktarstuðul 

0,050. Listi yfir öll naut í hópi B er birt í töflu 10 í viðauka. 

Gögnin voru sett upp sem textaskjal með eftirfarandi dálkum: einstaklingsnúmer, 

einstaklingsnúmer föður, einstaklingsnúmer móður, kyn einstaklings, fæðingarár, 

hámarksfjöldi paranna, kynbótamat og valkvæður dálkur fyrir texta. Síðasti dálkurinn 

er notaður til þess að einkenna gripi. 

2.2 Úrvinnsla gagna 

 Þéttleiki ætternisgagna, ættfeður/mæður og skyldleiki gripa 

Þéttleiki ætternisgagnanna var metinn fyrir alla einstaklinga fimm kynslóðir aftur 

(PEC5) samkvæmt aðferð MacCluer o.fl. (1983). Skyldleikaræktarstuðlar voru metnir 

samkvæmt aðferð Meuwissen og Luo (1992). Skyldleiki samleggjandi erfða og 

meðalskyldleiki milli hópa einstaklinga var reiknaður samkvæmt aðferð Colleau 

(2002). Reiknað var hvaða gripir hafa hæsta erfðaframlag til árgangs 2015 og skyldleiki 

þeirra við árganginn. Forritið EVA var notað til þessara útreikninga (Berg o.fl., 2006). 

 Þróun í skyldleikarækt 

Virk stofnstærð var reiknuð samkvæmt jöfnunni 𝑁𝑒 =
1

2𝛥𝐹
 (Falconer & Mackay, 1996). 

Skyldleikaræktaraukning milli ára var reiknuð sem hallatala aðhvarfs 

meðalskyldleikaræktarstuðuls að árum í forritinu Microsoft Excel. 

Skyldleikaræktaraukning yfir kynslóð var fundin með því að margfalda 

skyldleikaræktaraukningu milli ára með meðalættliðabili. Ættliðabil er meðalaldur 

foreldra þegar þeir eignast afkvæmi og er reiknaður útfrá fjórum mismunandi 
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úrvalsleiðum, frá föður til sonar (Lsb), móður til sonar (Ldb), föður til dóttur (Lsc) og 

móður til dóttur (Ldc). Meðalættliðabil er þá 𝐿 =
𝐿𝑠𝑏+𝐿𝑑𝑏+𝐿𝑠𝑐+𝐿𝑑𝑐

4
. Nýlegasta mat á 

meðalættliðabili er 6,0 ár og var það notað (Þorvaldur Kristjánsson, óbirt gögn). 

 Kjörframlagaúrval 

Kynbótagildi gripanna var reiknað með BLUP-mati (Ágúst Sigurðsson, 1993b) og 

heildarkynbótaeinkunn reiknuð. Forritið EVA (Berg o.fl., 2006) var notað til að vega 

saman skyldleika og kynbótagildi gripanna. Forritið hámarkar fall sem er línuleg 

samsetning af kynbótagildum og meðalskyldleika gripanna: 

va · cT · a + vrel/(2 · L)2 · (cT · A · c + 2 · cT · A · P · w + wT · PT · A · P · w) 

c er vigur með erfðaframlagi valinna gripa til næstu kynslóðar. a er vigur með metnu 

kynbótagildi gripanna. A er skyldleikafylkið. P er fylki erfðahlutdeildar sem valdir 

gripir eiga í stofninum á hverjum tímapunkti. w er fylki sem vegur erfðahlutdeild hvers 

grips. L stendur fyrir ættliðabilið. va er vægi á erfðaframfarir og vrel er vægið á 

skyldleikaaukningu. P og W fylkin eru nauðsynleg þar sem kynslóðir eru ekki aðskildar 

heldur skarast og því má segja að erfðahlutdeild gripa safnist upp yfir tíma (Hill, 1974). 

Mismunandi vægi var sett á erfðaframfarir og skyldleika til að fá fimm sviðsmyndir 

fyrir NAUT-A og þrjár fyrir NAUT-B. Tilgangur þessara keyrslna var að líkja eftir vali 

á nautkálfum til notkunar í sæðingum. Tvær öfgasviðsmyndir voru skoðaðar þar sem 

eingöngu var sett vægi á erfðaframfarir (hámarks erfðaframfarir) annarsvegar og 

skyldleika (lágmarks skyldleiki) hinsvegar. Þá voru skoðaðar þrjár sviðsmyndir á milli 

þar sem þessir þættir voru vegnir saman þar sem sett var vægið     -50, -100 og -250 á 

skyldleika á móti einum á erfðaframfarir fyrir NAUT-A. Í hópi B voru skoðaðar tvær 

öfgasviðsmyndir eins og í hópi A auk einnar sviðsmyndar með     -250 vægi á skyldleika 

og vægið einn á erfðaframfarir. Þetta var gert til að skoða áhrif mismunandi vægis á 

kynbótagildi, skyldleika og skyldleikarækt í afkvæmahópnum. Ein pörun var sett sem 

hámark fyrir kýrnar. Fyrir NAUT-A var hámark paranna fjöldi sæðisskammta, en vegna 

þess hversu paranir voru fáar var sú tala ekki takmarkandi. Fyrir NAUT-B var hámark 

paranna 50. Fjöldi paranna milli gripanna var valinn 100. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Þéttleiki ætternisgagna 

PEC5 stuðull hefur hækkað jafnt og þétt síðustu árin og mældist 86% fyrir árgang 2015. 

Á mynd 1 sést hversu skarplega PEC5 stuðullinn hefur hækkað frá aldamótum. Árið 

2003 reiknaðist PEC5 stuðullinn 52%. Á mynd 2 sést að skyldleikaræktarstuðull og 

PEC5 stuðull fylgist náið að. 

 
1. mynd. Þróun PEC5 stuðuls frá árinu 1980. 

 
2.mynd. Tengsl PEC5 stuðuls og skyldleikaræktarstuðuls frá árinu 1980. Á x-ás er PEC5 stuðull hvers árgangs og 

á y-ás er skyldleikaræktarstuðuls tilsvarandi árgangs. 
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3.2 Helstu ættfeður/ættmæður 

Tafla 1 sýnir þá 20 gripi sem hafa hæsta erfðaframlag, eða erfðahlutdeild, í árgangi 

2015 og skyldleika þeirra við árganginn. Þráður 86013 hefur hæsta erfðaframlagið. 

Huppa 26012 frá Kluftum hefur litlu lægra erfðaframlag og Kaðall 94017 hefur þriðja 

hæsta erfðaframlagið. Yngstu gripirnir á þesum lista eru Laski 00010, Stígur 97010 og 

Kaðall 94017. 

1. tafla. Erfðaframlag helstu ættfeðra og mæðra og skyldleiki samleggjandi erfða við árgang 2015. 

Nafn Fæðingarnúmer 
Erfðaframlag 

[%] 

Skyldleiki  

samleggjandi 

erfða 

Þráður 86013 9,04 0,14 

Huppa 26012 8,91 0,09 

Kaðall 94017 8,59 0,16 

Stígur 97010 7,97 0,16 

Máni 36010 7,89 0,10 

Laski 00010 7,30 0,15 

Tvistur 81026 6,39 0,12 

Sokki 59018 6,21 0,12 

Rauður 82025 5,71 0,12 

Óli 88002 5,61 0,12 

Bakki 69002 5,49 0,08 

Repp 40001 5,45 0,11 

Smellur 92028 5,24 0,11 

Fylkir 54049 5,18 0,11 

Dreyri 58037 5,15 0,07 

Birnir 22001 4,82 0,05 

Almar 90019 4,72 0,12 

Drangur 78012 4,64 0,09 

Frigg 80844 4,56 0,10 

Dálkur 80014 4,53 0,10 

3.3 Þróun í skyldleikarækt 

Skyldleikarækt hefur aukist töluvert síðustu ár. Virk stofnstærð fyrir árin 2010-2015 

mældist 45 gripir og ΔF yfir kynslóð mældist 1,11% fyrir gripi með PEC5 stuðlul 0,24 

eða hærri. Meðalskyldleikaræktarstuðull allra gripa í árgangi 2015 er 4,98%. 

Skyldleikarækt á ári mældist 0,18% á ári fyrir árin 2010-2015. Á mynd 3 vekur athygli 

að milli áranna 2013 og 2014 dregur úr skyldleikarækt hjá gripum með PEC5 stuðul 

0,24 eða hærri. Af mynd 3 sést að aukning skyldleikaræktarstuðuls hjá öllum gripum er 

hröð frá aldamótum en það skýrist líklega að hluta til af bættum ættfærslum. Þéttari 

gögn gefa að líkindum réttari mynd af aukningu skyldleikaræktar. 
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3. mynd. Meðalskyldleikaræktarstuðull hvers árgangs við mismunandi þéttleika ætternisgagnanna frá 1980 til 

2015. 

3.4 Kjörframlagaúrval 

 NAUT-A 

Sviðsmyndirnar fimm gefa mynd af þeim möguleikum sem fyrir hendi eru við pörun 

nautsmæðra og sæðinganauta tíu ára og yngri. Helstu niðurstöður sviðsmyndanna má 

sjá í töflu 2. Tilviljanakennd pörun þessara gripa gæfi kynbótagildi afkvæma 107,5; 

skyldleikaræktarstuðul 0,070 og skyldleika afkvæma 0,100. Í viðauka eru töflur með 

upplýsingum um einstök valin naut. Töluvert svigrúm er til að draga úr aukningu 

skyldleikaræktar í hópnum en sviðsmyndir 1/0 (lágmarks skyldleiki) og 250/1 eru þó 

þær einu sem gefa skyldleikaræktaraukningu undir 1,0% á kynslóð. Athygli vekur að 

ættliðabil er styttra með meiri áherslu gegn skyldleikarækt. 

2. tafla. Helstu niðurstöður keyrslna með mismunandi vægjum á erfðaframfarir og skyldleika. 0/1 gefur 

hámarkserfðaframför án tillits til skyldleika. 50/1, 100/1 og 250/1 eru mismunandi áherslur gegn skyldleikarækt. 

1/0 er hámarksáhersla gegn skyldleikarækt. 

  

Mynd 4 sýnir hlutfallslega breytingu skyldleika, skyldleikaræktarstuðuls og 

kynbótagildis afkvæma miðað við hámarkserfðaframfarir. Sjá má að með aukinni 

áherslu á skyldleikarækt dregur úr ávinningnum. Tap kynbótagildis er nær því að vera 
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50/1 113,5 0,121 0,106 4,0% 113,2 112,3 6 5,4 0,97

100/1 111,9 0,074 0,099 2,4% 110,9 112,1 14 4,8 0,96

250/1 109,5 0,049 0,093 1,0% 107,8 111,1 19 4,5 0,93

1/0 106,7 0,045 0,091 0,54% 103,5 109,6 23 4,6 0,93
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línulegt en þó eykst tap kynbótagildis örlítið með aukinni áherslu gegn skyldleikarækt. 

Hafa ber í huga að í sviðsmynd 1/0 (lágmarks skyldleiki) er kynbótagildi afkvæma 

lægra en kynbótagildi foreldra eins og sést á töflu 2. 

 
4. mynd. Hlutfallsleg breyting kynbótagildis, skyldleika og skyldleikaræktarstuðuls afkvæma. Hlutfallsleg 

breyting kynbótagildis er reiknuð sem hlutfall hverrar keyrslu af kynbótagildi 0/1 (hámarks erfðaframfarir) 

keyrslunnar að frádregnum fastanum 100. Hlutfallsleg breyting skyldleika og skyldleikaræktarstuðuls er hlutfall 

mismunandi keyrslna af 0/1 keyrslunni (hámarks erfðaframfarir). 

 NAUT-B 

Tafla 3 sýnir helstu niðurstöður keyrslna með reyndum nautum í notkun. Tafla 3 gefur 

mynd af þeirri stöðu sem uppi er í dag. Tilviljanakennd pörun gæfi kynbótagildi 

afkvæma 108,5; skyldleikaræktarstuðul 0,068 og skyldleika afkvæma 0,100. Athygli 

vekur að fimm naut en ekki tvö eru valin við hámarkserfðaframför. Þetta er vegna þess 

að mest notaða nautið hefur kynbótaeinkunnina 113 en hin fjögur nautin hafa öll 

kynbótaeinkunnina 110. Hér gefa allar myndir meiri aukningu skyldleikaræktar en 

ásættanlegt er. Sviðsmyndin 1/0 (lágmarks skyldleiki) kemst þó nálægt því með 1,2% 

aukningu skyldleikaræktar á kynslóð. Hér er ættliðabil hærra með aukinni áherslu gegn 

skyldleikarækt, sem er öfugt við NAUT-A. 
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3. tafla. Helstu niðurstöður keyrslna með mismunandi vægjum á erfðaframfarir og skyldleika. 0/1 gefur 

hámarkserfðaframför án tillits til skyldleika. 250/1 hefur áhersluna -250 gegn skyldleikarækt. 1/0 er 

hámarksáhersla gegn skyldleikarækt. 

 

Mynd 5 er hliðstæð mynd 4 og sýnir hlutfallslega breytingu skyldleika, 

skyldleikaræktarstuðuls og kynbótagildis afkvæma. Með aukinni áherslu á 

skyldleikarækt dregur örlítið úr ávinningnum. Mynd 5 er þrengri en mynd 4 enda mun 

færri naut til pörunar og því minni möguleikar til að draga úr skyldleikarækt. 

 
5. mynd. Hlutfallsleg breyting kynbótagildis, skyldleika og skyldleikaræktarstuðuls afkvæma reyndra nauta í 

notkun.  
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4 Umræður 

4.1 Þéttleiki ætternisgagna 

Ánægjulegt er hversu PEC5 stuðull hefur hækkað milli ára enda er forsenda 

kjörframlagaúrvals að hafa sem þéttastar upplýsingar um ætterni þeirra gripa sem 

standa til boða til ræktunar. Árið 2003 tók gildi reglugerð sem gerði 

einstaklingsmerkingar búfjár að skyldu (Reglugerð um merkingar búfjár nr. 463/2003). 

Merkingarskyldan hefur leitt til betri ættfærslna og PEC5 stuðullinn hefur órofið 

hækkað síðan þá. Mikilvægt er að ætternisgögn séu þétt og áreiðanleg til þess að 

árangur náist með kjörframlagavali (Sørensen, M.K. o.fl., 2008). 

4.2 Helstu ættfeður/ættmæður 

Þorvaldur Kristjánsson reiknaði árið 2011 (óbirt gögn) helstu ættfeður og ættmæður 

íslenska kúastofnsins fyrir árgangana 2000, 2005 og 2010. Erfðaframlag hæstu nauta 

hefur aukist síðan 2000 og er hærra fyrir árgang 2015 en 2010. Niðurstöður þessa 

verkefnis eru mjög sambærilegar við árgang 2010. Efstu þrír gripirnir eru þeir sömu, 

Þráður 86013, Huppa 26012 og Kaðall 94017. Helsti munurinn á árgangi 2010 og 2015 

er að Stígur 97010 og Laski 00010 koma inn. Stígur 97010 er með fjórða hæsta 

erfðaframlagið og Laski 00010 er með sjötta hæsta. Á milli þeirra er Máni 36010, á 

svipuðu róli og hann hefur verið. Stígur 97010 var með fjórtánda hæsta erfðaframlagið 

árið 2005 en var ekki meðal hæstu nauta árið 2010.  

Erfðaframlag Huppu 26012 frá Kluftum stendur greinilega mjög sterkt í 

íslenska stofninum því að hún hefur verið meðal þriggja efstu gripa hvað erfðahlutdeild 

varðar árin 2000, 2005, 2010 og 2015. Ýmsir nánir ættingjar og afkomendur Huppu eru 

áberandi á listanum. Faðir Huppu, Birnir 22001 er með 16. hæsta erfðaframlagið á 

listanum. Máni 36012 er sonur Huppu, og Repp, sem hefur tólfta hæsta erfðaframlagið, 

er dóttursonur Huppu og Mána (Magnús B. Jónsson o.fl., 2007). Þá eru Fylkir 54049, 

Sokki 59018, Bakki 69002 og fleiri gripir á listanum afkomendur Huppu (Magnús B. 

Jónsson o.fl., 2007) Það er því líklegt að erfðaframlag Huppu frá Kluftum haldist áfram 

hátt. 

Erfitt er að spá hvort erfðaframlag yngstu gripanna, Stígs 97010 og Laska 

00010, haldist hátt eða verði stundarfyrirbrigði. Það sama má segja um Þráð 86013 og 

Kaðal 94017. Í gegnum tíðina hafa komið fram naut með skammvinn mikil áhrif sem 

dvína svo hratt (Jón Viðar Jónmundsson o.fl., 2007).  
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Laski er faðir nautsfeðranna Bamba 08049, Kletts 08030, Lögs 07047, Laufáss 

08003, Húna 07041 og Gusts 09003. Stígur 97010 er faðir og móðurfaðir nautsföðurins 

Stöðuls 05001 og faðir nautsfeðranna Ára 04043, Stíls 04041, Frama 05043, Baugs 

05026, Birtings 05043, Vindils 05028 og Stássa 04024. Ennfremur er Stígur móðurfaðir 

nautsfeðranna Áss 02048, Mána 03025 og Víðkunns 06034. Kaðall 94017 er faðir 

nautsfeðranna Flóa 02029, Lykils 02003, Síríusar 02032, Skurðar 02012 og Spotta 

01028. Líklegt verður að teljast að erfðaframlag Laska, Kaðals og Stígs haldist upp í 

gegnum þessa öflugu syni. Fjölmargir nautsfeður síðustu ára eru afkomendur Þráðar 

86013, þar á meðal margir í gegnum Kaðal 94017, sem er sonur hans. Því verður að 

teljast líklegt að erfðaframlag hans haldist áfram hátt. Það verður þó ekki lesið fyrr en 

tveimur til þremur áratugum eftir að aðalnotkun á viðkomandi nauti á sér stað hvort 

erfðaframlagið til stofnsins verður varanlegt (Jón Viðar Jónmundsson o.fl., 2007). 

4.3 Þróun í skyldleikarækt 

Virk stofnstærð íslenskra kúastofnsins hefur lækkað úr 63 gipum árin 2005-2010 

(Þorvaldur Kristjánsson, óbirt gögn) niður í 45 gripi fyrir árin 2010-2015. Samanburður 

við skyldleikarækt í öðrum stofnum í töflu 4 sýnir að aukning skyldleikaræktar hjá 

íslensku kúnni er svipuð eða meiri en í nágrannalöndum. 

4. tafla. Virk stofnstærð og aukning skyldleikaræktar yfir kynslóð nokkurra mjólkurkúastofna. Reiknað 

útfrá ætternisgögnum. 

Árabil Stofn 
Virk 

stofnstærð 

Aukning 

skyldleikaræktar 

 yfir kynslóð 

2015 NRF-Noregur 240a 0,21% 

1993-2003 Holstein-Danmörk 49b 1,03% 

1993-2003 Jersey-Danmörk 53b 0,94% 

2001-2003 Rauðar danskar 47b 1,07% 

2004 Holstein-Írland 75c 0,67% 

2000-2013 Holstein-Spánn 79d 0,63% 

2000-2007 Holstein-Kanada 114e 0,44% 

2000-2007 Jersey-Kanada 54e 0,93% 

2010-2015 Íslenskar kýr 45 1,11% 
a (Geno, 2015)  

b (Sørensen, A.C. o.fl., 2005) 

c (Mc Parland, Kearney, Rath & Berry. 2007) 

d (Rodríguez-Ramilo, Fernández, Toro, Hernández, & Villanueva, 2015) 

e (Stachowicz o.fl., 2011) 

Taka skal fram að þar sem ekki er notað nýtt mat á ættliðabili í stofninum er matið á 

virkri stofnstærð mögulega ekki nákvæmt. Hafi ættliðabil styst síðan 2011 er virk 
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stofnstærð örlítið hærri en lægri ef ættliðabil hefur aukist. Sú skekkja er þó lítil ef 

einhver. 

Nauðsynlegt er að gera mat á skyldleikaræktarhnignun í mikilvægum eiginleikum 

til að sjá hversu miklar erfðaframfarir tapast vegna skyldleikaræktar. Mögulega er 

skyldleikaræktarhnignun minni hjá íslenskum kúm en sumum öðrum 

framleiðslukynjum eins og nefnt hefur verið áður. Skyldleikaræktarhnignun er þó til 

staðar og því skynsamlegt að reyna að lágmarka hana í ræktuninni. Aukning 

skyldleikaræktar hefur hinsvegar bein áhrif á tap erfðabreytileika (Falconer & Mackay, 

1996). Til þess að forðast tap á erfðabreytileika og viðhalda erfðaframförum til langs 

tíma er því nauðsynlegt að draga úr skyldleikarækaraukningunni. 

Erfitt er að útskýra hvers vegna skyldleikaræktarstuðull lækkar milli áranna 2013 

og 2014. Lækkunin er algjörlega á skjön við þá þróun sem annars sést síðustu ár. 

Mögulega er lækkunin tilkomin vegna afkvæma sona Fonts 98027, sem eru minna 

skyldir afkomendum Kaðals 94017 og Stígs 97010 (Guðmundur Jóhannesson, 

tölvupóstur, 2. apríl 2016). Ef það er ástæðan fyrir lækkuninni gefur það vísbendingu 

um nokkurt svigrúm til að draga úr skyldleikaræktaraukningu. Það væri verðugt 

rannsóknarefni að finna ástæður lækkunar skyldleikaræktarstuðulsins milli þessara ára. 

4.4 Kjörframlagaúrval 

 NAUT-A 

Ef sviðsmyndin 250/1 er borin saman við 0/1 (hámarks erfðaframfarir), sést að 

töluverðum erfðaframförum þarf að fórna til að draga úr aukningu skyldleikaræktar. Sá 

samanburður er þó ekki fyllilega sanngjarn af nokkrum ástæðum. Þar er einungis eitt 

naut valið, en ólíklegt væri að naut á stöð yrðu aðeins tekin undan einu nauti, þó að 

yfirburðir þess væru miklir. Nautið sem um ræðir er Bambi 08049. Bambi er mikið 

yfirburðanaut með kynbótaeinkunnina 117 og því togar hann erfðaframfarir mikið upp 

miðað við hinar keyrslurnar. Bambi er ekki valinn í keyrslum 1/0 (lágmarks skyldleiki) 

og 250/1. Einnig sést að með því að velja einungis Bamba yrði aukning 

skyldleikaræktar yfir kynslóð 7,2% sem er svo langt yfir skynsamlegum mörkum að 

það kæmi aldrei til greina. Þá verður að gera ráð fyrir einhverri 

skyldleikaræktarhnignun sem kæmi niður á frammistöðu afkvæmanna, sem ekki kemur 

fram í þessum útreikningum. 

Annar samanburður sem hægt er að gera er að bera sviðsmynd 250/1 saman við 

tilviljanakennda pörun. Þar sést glögglega ávinningur af kjörframlagavali. 
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Tilviljanakennd pörun gæfi kynbótagildi afkvæma 107,5 sem er lægra en sviðsmynd 

250/1. Skyldleikaræktarstuðull og skyldleiki afkvæma tilviljanakenndrar pörunar væri 

sambærilegur og sviðsmynd 100/1. Þessi samanburður er hinsvegar ófullkominn því að 

við tilviljanakennda pörun á ekkert úrval sér stað, hvorki gegn skyldleika né fyrir 

erfðaframförum. Aftur á móti sýnir þessi samanburður hversu mikið skyldleikinn getur 

aukist þrátt fyrir að úrval sé ekki til staðar og undirstrikar mikilvægi þess að stjórna 

honum markvisst. 

Hópur A inniheldur töluverðan hóp ungnauta og mörg völdu nautin eru fædd 

árið 2014. Þannig eru tíu af 19 völdum nautum í 250/1 keyrslunni fædd árið 2014. Í 

100/1 keyrslunni eru fimm naut fædd 2014 og eitt árið 2015 af samtals 14 völdum 

nautum. Í 50/1 keyrslunni eru tvö naut af sex fædd árið 2014. Líklega velur forritið 

ungnautin vegna erfðaframfara. Notkunin á þeim er hlutfallslega minni í 1/0 keyrslunni 

(lágmarks skyldleikarækt), þar eru þau fimm naut af 23 völdum. Lægra öryggi er að 

baki einkunnum ungnauta en forritið tekur ekki tillit til þess. Í kynbótastarfinu er ekki 

raunhæft að nota óprófuð ungnaut sem nautsfeður heldur einskorðast 

nautsfeðrahópurinn við reynd naut.  

 Í töflu 2 sést að PEC5 stuðull valinna nauta er örlítið lægri að meðaltali þegar 

meiri áhersla er lögð á að draga úr skyldleikarækt. Þegar ætternisgögn eru ófullkomin 

er hætta á að naut séu valin til pörunar vegna óþekkts ætternis fremur en vegna lágs 

skyldleika við stofninn (Sørensen, M.K. o.fl., 2008). M.K. Sørensen o.fl. (2008) töldu 

að í dönskum Holstein kúm væru gömul ætternisgögn mjög mikilvæg, fimm til sjö 

kynslóða gömul, við notkun kjörframlagaúrvals. Í viðauka sést ákveðin viðleitni 

forritsins til að velja naut með lægri PEC5 stuðla þegar áhersla gegn skyldleika er meiri. 

Þannig eru tvö mest notuðu nautin í 1/0 keyrslunni (lágmarks skyldleikarækt), með 10 

paranir hvort, með PEC5 stuðla 0,78 og 0,77 sem eru dálítið lægri tölur en flestra hinna 

nautanna. Val nauta með ófullkomin ætternisgögn er varasöm þar sem að mögulega er 

raunverulegur skyldleiki þessara nauta meiri en sést í ættartölunni. Við reglubundna 

notkun forritsins er ástæða til að taka tillit til þessa ef forritið leggur til mikla notkun 

nauta með lágan PEC stuðul til að draga úr skyldleikaaukningu. 

 NAUT-B 

Sviðsmyndir úr hópi B lýsa raunverulegri stöðu og niðurstöðum þeirra keyrslna væri 

mögulegt að fylgja. Samanburður sviðsmynda í þessum hópi við tilviljanakennda pörun 

sýnir mikinn ávinning kjörframlagavals, rétt eins og í hópi A. Tilviljanakennd pörun 
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gefur jafnháan skyldleikaræktarstuðul afkvæma og 0/1 keyrslan (hámarks 

erfðaframfarir) og skyldleika afkvæma á milli 0/1 keyrslunnar (hámarks erfðaframfarir) 

og 250/1 keyrslunnar. Kynbótagildi afkvæma væri hinsvegar litlu hærra en 1/0 keyrslan 

(lágmarks skyldleiki). 

Annar samanburður sem hægt er að gera til þess að gera sér grein fyrir tapi á 

erfðaframförum og minnkun skyldleikaræktar er að bera saman sviðsmyndir nautahópa 

A og B. Kynbótagildi afkvæma í hópi B er 112,0 í 0/1 keyrslunni (hámarks 

erfðaframfarir), sem er svipað og kynbótagildi afkvæma úr keyrslu 100/1 NAUT-A. 

Skyldleiki afkvæma er svipaður og 50/1 NAUT-A en skyldleikaræktarstuðull lægri en 

100/1 NAUT-A. Aukning skyldleikaræktar á kynslóð er hinsvegar hærri í sviðsmynd 

0/1 NAUT-B en við þá sviðsmynd sem gefur sama kynbótagildi í hópi A, 100/1 NAUT-

A. 

Keyrslan sem eingöngu leggur áherslu á erfðaframfarir (0/1 NAUT-B) er 

sennilega sú sem er mest lýsandi fyrir stöðuna í kynbótastarfinu í dag, án notkunar 

kjörframlagaúrvals. Fimm naut eru valin sem nautsfeður næstu kynslóðar og 

skyldleikaræktaraukning er mikil. Nautsfeður eru jafnmargir valdir kjörframlagaúrvali 

með hámarkserfðaframförum og eru valdir í kynbótastarfinu í raun. Þetta eru þó ekki 

sömu nautin og notkun þeirra er mjög ójöfn eins og sjá má í viðauka. Þrjú naut eiga 15 

afkvæmi en tvö naut eiga 85 afkvæmi af 100. 

 Niðurstöður keyrslna með NAUT-B benda til þess að lítið svigrúm sé til þess 

að draga úr skyldleikarækt í núverandi kynbótaskipulagi án þess að draga úr 

erfðaframförum, að minnsta kosti til skemmri tíma litið. Erfitt er þó að meta hversu 

miklu þyrfti að fórna. PEC5 stuðlar þessara nauta eru frekar jafnháir og ekki að sjá að 

forritið sé að velja naut með lægri PEC5 stuðla við meiri áherslu gegn skyldleikarækt. 

Mögulega sæist önnur mynd ef skoðaðir væru hærri PEC stuðlar, til dæmis PEC10. 

 Þýðing niðurstaðna 

Keyrslur á hóp A sýna öfgasviðsmyndir sem eru óraunhæfar í ræktunarstarfinu. Þær 

gefa til kynna hversu langt er hægt að ganga í erfðaframförum annarsvegar og 

lágmörkun skyldleikaræktar hinsvegar. Hámarkserfðaframfarir gefa aukningu 

skyldleikaræktar upp á 7,2% en minnsta mögulega skyldleikaræktaraukning er 0,54%. 

Keyrslur á hópi B eru nær því að lýsa raunverulegri stöðu og möguleikum til að draga 

úr skyldleika í stofninum. Þar gefur mesta mögulega erfðaframför (0/1 NAUT-B) 3,6% 

aukningu skyldleikaræktar yfir kynslóð en mesta lágmörkun skyldleika gefur 1,2% 
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aukningu. Athyglisvert er að það er nánast sama tala og aukning skyldleikaræktar í 

stofninum öllum fyrir árin 2010 til 2015, sem var metin 1,1%. Því gefa þessar 

niðurstöður til kynna að til þess að auka ekki skyldleikarækt frekar þurfi verulega að 

draga úr erfðaframförum og ennfremur að ómögulegt sé að halda virkri stofnstærð í 50 

gripum með þessum hópi nautsmæðra. 

Afar mikilvægt er að hafa í huga að í þessari rannsókn var notast við kýr með 

109 eða hærra í kynbótaeinkunn sem eru hærri mörk en notast er við val á nautsmæðrum 

í kynbótastarfinu. Stærri hópur nautsmæðra gefur áreiðanlega meiri möguleika á að 

draga úr skyldleikarækt og auka virka stofnstærð þar eð í stærri hóp kúa er meiri 

breytileiki skyldleika við aðra gripi. Fróðlegt væri að framkvæma sambærilega 

rannsókn með breiðari nautsmæðrahópi, til dæmis 106 eða hærra í kynbótaeinkunn. 

Líklega kæmi í ljós meira svigrúm til þess að draga úr skyldleika en minni 

erfðaframfarir en sviðsmyndir þessa verkefnis sýna. Einnig gæti verið áhugavert að taka 

saman kynbótaeinkunnir nautsmæðra síðustu ár, sem naut hafa verið valin undan, og 

bera saman við kynbótaeinkunnir valinna kúa í þessari rannsókn. Hér hafa PEC5 stuðlar 

nautanna verið skoðaðir en ekki nautsmæðranna en það gæti verið áhugavert að skoða 

hvernig mismunandi áherslur gegn skyldleika hafa áhrif á PEC stuðla valinna kúa. 

Til þess að draga afdráttarlausar ályktanir þyrfti að bera þessar keyrslur saman 

við raunverulegar erfðaframfarir. Hinsvegar eru ekki til nýjar tölur um erfðaframfarir í 

stofninum. Niðurstöður þessa verkefnis sýna hinsvegar mikla aukningu 

skyldleikaræktar sem stefnir í að verða ósjálfbær, ef mörk eru dregin við 1,0% aukningu 

á kynslóð. Bent hefur verið á að það að forðast paranir skyldra gripa dugi ekki til að 

halda aftur af aukningu skyldleikaræktar til lengri tíma litið og eina ráðið til lengri tíma 

sé að stjórna aukningu í meðalskyldleika valinna foreldra (Meuwissen, 1997; Woolliams 

o.fl., 2015). Því er varla hægt að draga aðra ályktun af niðurstöðunum en að skynsamlegt 

sé að nota kjörframlagaval til að stjórna skyldleikarækt í íslenskum kúm. 

Nokkrir möguleikar eru til að nota EVA í ræktunarstarfinu. Forritið má nota til að 

para reynd naut hvers árgangs við nautsmæður með vægi gegn skyldleika sem skilar 

ásættanlegri skyldleikaræktaraukningu. Þá fengist pörunarlisti nautsmæðra og 

nautsfeðra sem hægt væri að hafa til hliðsjónar vil val nauta inn á stöð. Þá væri 

möguleiki að velja fjölda nautkálfa undan hverju nauti inn á stöð útfrá niðurstöðum 

forritsins. Mögulegt væri að fylgja tillögum forritsins ítarlega með því að leggja til 

paranir nautsmæðra við ákveðin naut. Það mætti hugsa sér að þau naut sem forritið 

velur, eða jafnvel öll reynd naut í árgangi, væru nautsfeður með tilmælum um hvaða 
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naut á að sæða hverja nautsmóður með. Það gerir kröfu um að bændur fylgi þeim 

pörunum sem lagðar eru til en engin ástæða er til að búast við öðru. 

4.5 Erfðamengjaúrval og kjörframlagaúrval 

Aðalfundur Landssambands kúabænda haldinn þann 31. mars og 1. apríl 2016 

(Landssamband kúabænda, e.d.) ályktaði að fela fagráði í nautgriparækt að „kanna 

möguleika á innleiðingu úrvals á grunni erfðamengis í kynbótastarfi 

nautgriparæktarinnar, svo og hagkvæmni þess.“ Það er því ástæða til þess að fjalla um 

notkun kjörframlagaúrvals með erfðamengjaúrvali (e. genomic selection). 

Erfðamengjaúrval er afbrigði af erfðamarkaúrvali (e. marker-assisted seletion). 

Erfðamengjaúrval byggir á því að áhrif aðgreindra litningsbúta á svipgerð er metin í 

viðmiðunarhópi með erfðagreiningu (Hayes, Bowman, Chamberlain, & Goddard, 

2009). Erfðagreining er framkvæmd á gripum síðari kynslóða til að meta hvaða hluta 

þeir hafa (Hayes o.fl., 2009). Áhrif hlutanna er síðan notuð til að reikna erfðamengis 

kynbótaeinkunn, GEBV (e. genomically estimated breeding values). Þannig er hægt að 

meta kynbótagildi grips við fæðingu með töluverðri nákvæmni (Hayes o.fl., 2009). Því 

er hægt að hætta afkvæmaprófunum og stytta kynslóðabil til að ná meiri 

erfðaframförum á ári (Schaeffer, 2006). Tölvulíkön sýna að hægt er að ná allt að 

tvöföldum erfðaframförum miðað við hefðbundið kynbótaskipulag (Pryce & 

Daetwyler, 2012). 

Bent hefur verið á mikilvægi þess að halda aftur af skyldleikaræktaraukningu 

meðfram notkun erfðamengjaúrvals (Pedersen, Sørensen, A.C. & Berg, 2009; Pryce & 

Daetwyler, 2012). Erfðamengjaúrval eykur val samkvæmt mendelskum slembihrifum 

miðað við BLUP úrval (Pedersen o.fl., 2009). Það eykur úrval innan fjölskyldna og 

dregur úr úrvali milli fjölskyldna og þannig er minni líkur á að gripir séu valdir 

eingöngu vegna ætternis. Erfðamengjaúrval virðist draga úr skyldleikaræktaraukningu 

á kynslóð en skyldleikaræktaraukning á ári getur aukist mikið vegna styttra 

kynslóðabils (Pryce & Daetwyler, 2012). Eftir er að meta fyllilega hvaða áhrif 

erfðamengjaúrval mun hafa á ΔF (Pryce & Daetwyler, 2012). Hinsvegar er ljóst að með 

styttra ættliðabili skapast aðstæður þar sem getur gengið mjög hratt á 

erfðabreytileikann.  

Kjörframlagaúrval nýtist við erfðamengjaúrval jafnt sem hefðbundið úrval 

(Woolliams o.fl., 2015). Miðað við niðurstöður þessa verkefnis væri óskynsamlegt að 

gera það ekki. Ekki skiptir máli hvaða aðferð er notuð til að meta kynbótagildi í 
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kjörframlagaúrvali og alveg eins hægt að nota kynbótagildi áætlað útfrá erfðamengi. Í 

útreikningum kjörframlaga er sifjastuðull hópsins (e. group coancestry) reiknaður útfrá 

skyldleikafylkinu A. Í stað A má setja erfðamengisskyldleikafylki G (Woolliams o.fl., 

2015). Kjörframlagaúrval nýtist því í ræktunarstarfinu, og er jafnvel nauðsynlegt, ef að 

erfðamengjaúrval verður notað í íslenskri nautgriparækt. 
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5 Ályktanir 
Þéttleiki ætternisgagna hefur aukist mikið frá aldamótum og PEC5 stuðull stofnsins er 

nú 86%. Virk stofnstærð kúastofnsins hefur lækkað og er kominn undir 

viðmiðunarmörk FAO. Nauðsynlegt er að draga úr aukningu skyldleikaræktar í 

stofninum til að viðhalda erfðabreytileika. Það verður helst gert með því að draga úr 

skyldleika sæðinganauta þar sem sæðinganautin hafa mest áhrif á þróun 

skyldleikaræktar og erfðaframfara í stofninum. Til lengri tíma litið er ekki nóg að 

forðast paranir skyldra gripa til að halda aftur af skyldleikaræktaraukningu, heldur er 

nauðsynlegt að stjórna erfðaframlagi kynbótagripa yfir lengri tíma.  

Ekki er mögulegt að halda skyldleikaræktaraukningu ásættanlegri með eins stífu 

vali nautsmæðra og gert er í þessu verkefni, kynbótaeinkunn 109 eða hærra. Til þess að 

fá skýrari mynd af möguleikum til að draga úr skyldleikarækt væri ráðlegt að 

framkvæma aðra rannsókn á kjörframlagaúrvali með breiðari hópi nautsmæðra. 

Tilviljanakennd pörun nautsmæðra og nautsfeðra gefur mikla aukningu 

skyldleikaræktar. Nauðsynlegt er að breikka val nautsfeðra og stjórna á markvissan hátt 

pörun nautsfeðra og nautsmæðra. Skynsamlegt er að kjörframlagaval með EVA verði 

notað með reglubundnum hætti í kynbótastarfinu, til dæmis til að leggja til paranir 

nautsfeðra og nautsmæðra. Verði erfðamengjaúrval tekið upp í kynbótastarfi íslensku 

kýrinnar er æskilegt að nota kjörframlagaúrval samhliða til að koma í veg fyrir hraða 

skyldleikaræktaraukningu. 
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9 Viðaukar 
Í eftirfarandi töflum eru valin naut úr mismunandi keyrslum, nöfn þeirra og númer, 

PEC5 stuðlar, fjöldi paranna, kynbótaeinkunn og fæðingarár. Auk þess er tafla yfir öll 

naut í hópi B. 

9.1 NAUT-A 
5. tafla. Valin naut við lágmarks skyldleika (1/0 NAUT-A). 

Nafn Númer PEC5 Notkun Kynbótaeinkunn Fæðingarár 

Sandur 07014 0,99 5 109 2007 

Hosi 08062 0,96 2 107 2008 

Teningur 08068 0,98 1 99 2008 

Skúmur 08011 0,96 5 100 2008 

Sámur 08009 0,96 7 102 2008 

Háls 09029 0,84 1 99 2009 

Þræll 09068 0,99 3 98 2009 

Jökull 09001 0,97 6 99 2009 

Síll 09028 0,97 7 98 2009 

Kraki 09002 1,00 3 103 2009 

Foss 09042 0,97 3 100 2009 

Fossdal 10040 0,91 8 108 2010 

Diskur 11024 0,89 2 103 2011 

Kali 12064 0,99 2 106 2011 

Rafnar 12014 1,00 4 104 2012 

Spölur 12059 0,89 2 104 2012 

Tárus 12004 0,77 10 104 2012 

Kasper 13047 0,97 2 105 2013 

Viður 14041 0,90 3 107 2014 

Grundi 14088 0,90 8 107 2014 

Skari 14011 0,78 10 106 2014 

Stáli 14050 0,86 4 106 2014 

Kross 14057 0,91 2 107 2014 
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6. tafla. Valin naut við áhersluna -250 á skyldleika (250/1 NAUT-A). 

Nafn Númer PEC5 Notkun Kynbótaeinkunn Fæðingarár 

Logi 06019 0,9780 8 110 2006 

Sandur 07014 0,9875 11 109 2007 

Hosi 08062 0,9559 7 107 2008 

Gustur 09003 0,9427 2 107 2009 

Þytur 09078 0,9714 1 113 2009 

Fossdal 10040 0,9126 14 108 2010 

Kali 12064 0,9937 2 106 2012 

Tárus 12004 0,7654 6 104 2012 

Milli 12051 0,9621 1 106 2012 

Seiður 14040 0,9189 2 111 2014 

Ábati 14077 0,9809 7 111 2014 

Viður 14041 0,8972 4 107 2014 

Skagfjörð 14044 0,9937 2 108 2014 

Voði 14086 0,9711 2 108 2014 

Grundi 14088 0,9010 11 107 2014 

Sæþór 14021 0,9593 4 108 2014 

Skari 14011 0,7800 10 106 2014 

Stáli 14050 0,8623 2 106 2014 

Kross 14057 0,9082 4 107 2014 

 
7. tafla. Valin naut við áhersluna -100 á skyldleika (100/1 NAUT-A). 

Nafn Númer PEC5 Notkun Kynbótaeinkunn Fæðingarár 

Logi 06019 0,9780 10 110 2006 

Koli 06003 0,9780 4 114 2006 

Sandur 07014 0,9875 11 109 2007 

Bambi 08049 0,9591 15 117 2008 

Flekkur 08029 0,9812 2 110 2008 

Klettur 08030 0,9843 1 113 2008 

Þytur 09078 0,9714 17 113 2009 

Fossdal 10040 0,9126 7 108 2010 

Baggi 14043 0,9493 7 111 2014 

Seiður 14040 0,9189 7 111 2014 

Ábati 14077 0,9809 11 111 2014 

Grundi 14088 0,9010 4 107 2014 

Sæþór 14021 0,9593 2 108 2014 

Krónos 15008 1,0000 2 110 2015 
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8. tafla. Valin naut við áhersluna -50 á skyldleika (50/1 NAUT-A). 

Nafn Númer PEC5 Notkun Kynbótaeinkunn Fæðingarár 

Koli 06003 0,9780 19 114 2006 

Bambi 08049 0,9591 43 117 2008 

Klettur 08030 0,9843 3 113 2008 

Þytur 09078 0,9714 27 113 2009 

Baggi 14043 0,9493 3 111 2014 

Ábati 14077 0,9809 5 111 2014 

 

 
9. tafla. Valin naut við hámarkserfðaframfarir (0/1 NAUT-A). 

Nafn Númer PEC5 Notkun Kynbótaeinkunn Fæðingarár 

Bambi 8049 0,9591 100 117 2008 

 

9.2 NAUT-B 
10. tafla. Öll naut sem komu til greina sem feður í hópi B. 

Nafn Númer PEC5 Kynbótaeinkunn Fæðingarár 

Blámi 07058 0,97 108 2007 

Blómi 08017 0,98 107 2008 

Bolti* 09021 0,97 107 2009 

Brúnó 09088 0,99 104 2009 

Dráttur 09081 0,98 104 2009 

Ferill* 09070 0,99 110 2009 

Flekkur 08029 0,98 110 2008 

Gói 08037 0,98 103 2008 

Gustur* 09003 0,94 107 2009 

Gæi 09047 0,99 108 2009 

Keipur* 07054 0,99 110 2007 

Kraki 09002 1,00 103 2009 

Logi 06019 0,98 110 2006 

Rjómi 07017 0,99 107 2007 

Þáttur 08021 0,95 104 2008 

Þytur* 09078 0,97 113 2009 
* Nautsfeður hópsins samkvæmt nautaskrá. 
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11. tafla. Valin naut við lágmarks skyldleika (1/0 NAUT-B). 

Nafn Númer PEC5 Notkun Kynbótaeinkunn Fæðingarár 

Logi 06019 0,98 16 110 2006 

Keipur 07054 0,99 4 110 2007 

Blómi 08187 0,98 1 107 2008 

Gói 08037 0,98 14 103 2008 

Flekkur 08029 0,98 5 110 2008 

Þáttur 08021 0,95 12 104 2008 

Gustur 09003 0,94 16 107 2008 

Þytur 09078 0,97 5 113 2008 

Brúnó 09088 0,99 3 104 2008 

Kraki 09002 1,00 18 103 2008 

Bolti 09021 0,97 6 107 2008 

 

12. tafla. Valin naut við áhersluna -250 á skyldleika (250/1 NAUT-B).  

Nafn Númer PEC5 Notkun Kynbótaeinkunn Fæðingarár 

Logi 06019 0,98 22 110 2006 

Keipur 07054 0,99 14 110 2007 

Flekkur 08029 0,98 13 110 2008 

Þáttur 08021 0,95 1 104 2008 

Ferill 09070 0,99 6 110 2009 

Gustur 09003 0,94 17 107 2009 

Þytur 09078 0,97 22 113 2009 

Kraki 09002 1,00 2 103 2009 

Bolti 09021 0,97 3 107 2009 

 
13. tafla. Valin naut við hámarks erfðaframfarir (0/1 NAUT-B). 

Nafn Númer PEC5 Notkun Kynbótaeinkunn Fæðingarár 

Logi 06019 0,98 10 110 2006 

Keipur 07054 0,99 2 110 2007 

Flekkur 08029 0,98 35 110 2008 

Ferill 09070 0,99 3 110 2009 

Þytur 09078 0,97 50 113 2009 

 


