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Yfirlýsing 

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið af mér 

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

 

________________________________ 

Nafn nemanda 
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Ágrip 

Verkefni þetta er stöðumat á aðbúnaði kvígna á íslenskum kúabúum. Tilgangur verkefnisins 

var að öðlast yfirsýn yfir aðbúnað komandi mjólkurkúa í íslenskri mjólkurframleiðslu. Varpa 

þannig hugsanlegu ljósi á hvort uppeldisaðstæður komandi mjólkurkúa séu viðunandi með tilliti 

til gildandi reglugerða og hvort finna megi breytileika í slíkum aðbúnaði milli búsgerða, s.s. 

stærð búa, fjósgerða o.fl. Ný aðbúnaðarreglugerð fyrir nautgripi hefur nýlega tekið gildi og 

aðbúnaður húsdýra hefur fengið þónokkra umfjöllun síðustu misseri. 

Úttekt var framkvæmd á 33 kúabúum haustið og veturinn 2015. Fjósunum var skipt í 4 flokka, 

básafjós með mjaltakerfi (a), básafjós með mjaltabás (b), legubásafjós með mjaltabás (c) og 

legubásafjós með mjaltaþjón (d). 

Úttektinni má skipta í tvennt, annars vegar aðbúnaðarúttekt á uppeldisfjósi og hins vegar 

bændaspurningar og viðhorf þeirra. Aðbúnaðarþættir voru skoðaðir og úttekt framkvæmd á 

loftgæðum í gripahúsum, gólfgerðum stía, legusvæðum, fóðrunaraðstöðu, brynningu, 

hreinleika gripa og umhverfis og útivist. Í bændaspurningunum fólst viðhorfsmat, þar sem þeir 

voru beðnir um að gefa ákveðnum þáttum í aðbúnaðnum einkunn eftir mikilvægi eða hversu 

ánægðir eða óánægðir þeir voru með tiltekið atriði. Bændaspurningarnar voru einnig til að afla 

almennra upplýsinga um staðhætti og verklag við hirðingu gripa á búunum. 

Breytileiki aðbúnaðarþátta var mismikill, bæði milli fjósgerða og innan einstakra atriða. Engin 

af fjósgerðunum fjórum stendur annarri framar í aðbúnaðarþáttum. Nema þá að legubásar eru 

frekar til staðar fyrir kvígur í uppeldisfjósum fjósgerða c og d. Heldur meira átpláss er pr. grip 

í uppeldisfjósum a og b sem dæmi. Hvað varðar m2/grip í stíum með og án legusvæða þá gáfu 

niðurstöður ekki marktækan mun á plássi pr. grip innan aldursflokka 0-6 mánaða (p=0,2229) 

og 6-18 mánaða (p=0,3360) milli fjósgerða. Marktækur munur fannst á m2/grip milli fjósgerða 

fyrir gripi eldri en 18 mánaða (p=0,0001). Mest pláss hafa gripir 18 mánaða og eldri í 

uppeldisfjósum fjósgerðar d en minnst í uppeldisfjósum fjósgerðar b. 

Meginniðurstöðurnar voru þær að kvígur eru oftast haldnar í steinrimlastíu með 

brynningarskálum eða brynningarnipplum, með eða án legusvæðis (oftast án), sem gæti verið 

hálmsvæði, legubásar eða gúmmímottur. Átgrindur við fóðurgang eru oftast skágrindur sem 

allir gripir í stíu geta staðið við í einu. Engin regla virðist vera á hreinleika stía milli fjósgerða, 

allir möguleikar þekkjast innan hverrar fjósgerðar. 

Lykilorð: Nautgripir, aðbúnaður, mjólkurframleiðsla, kvígur 
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1. Inngangur 

Í eftirfarandi rannsóknarritgerð verður leitast eftir að kanna breytileika á uppeldisaðstæðum og 

húsgerðum fyrir kvígur á íslenskum kúabúum. Niðurstöður rannsóknarinnar verða svo bornar 

saman við gildandi aðbúnaðarreglugerð fyrir nautgripi ásamt því að fjallað verður um efnið 

almennt í inngangskafla. 

Á Íslandi er stunduð mjólkurframleiðsla með íslenska kúakyninu sem er eina 

mjólkurframleiðslukynið í landinu en það hefur verið einangrað hér í meira en 1000 ár (Margrét 

Guðrún Ásbjarnardóttir, 2008). Í ársskýrslu Matvælastofnunar (MAST) árið 2014 kemur fram 

að heildarfjöldi mjólkurkúa í landinu sé 26.159 gripir, geldneyti sem eru undir eins árs aldri eru 

17.907 gripir, kvígur sem náð hafa eins árs aldri eru 11.025 gripir og kelfdar kvígur eru 7.160 

talsins (Matvælastofnun, 2015). Af þessum tölum má sjá að töluvert margar kvígur eru í 

íslenskum fjósum sem verðandi mjólkurkýr. Ein af stærstu áskorunum sem mjólkurframleiðslan 

stendur frammi fyrir á 21. öldinni er að tryggja vandaða endurnýjun gripa til mjólkurframleiðslu 

með lágmarks tilkostnaði en uppeldi kvígna er einn af stærri útgjaldaliðum kúabúa (Heinrichs, 

1993). Sem dæmi má nefna að í Hollandi er 25-35% af öllum mjólkurkúm endurnýjaðar árlega. 

Í  hollenskri rannsókn frá árinu 2000 sem kannaði meðal annars endurnýjunarþörf kúa á 

hollenskum kúabúum kemur fram að 31,6% allra mjólkurkúa séu endurnýjaðar árlega (Mourits, 

Van der Fels-Klerx, Huirne & Huyben, 2000). Könnunin tók til 3000 kúabúa (um það bil 10% 

hollenskra kúabúa) en einungis 959 svöruðu. Þess skal þó getið að 18,6% af þeim kúm á fyrsta 

mjaltaskeiði sem koma inn til framleiðslu vegna endurnýjunar er lógað áður en eða strax eftir 

að þeirra fyrsta mjaltaskeiði lýkur. Ástæðurnar eru meðal annars ónóg mjólkurframleiðsla og 

fótavandamál (Mourits o.fl., 2000). 

Hugtakið „lengi býr að fyrstu gerð“ er það sem höfundi var hugleikið þegar ákveðið var að þetta 

verkefni myndi tengjast uppeldi og aðbúnaði kvígna (verðandi mjólkurkúm) á íslenskum 

kúabúum. Með tilkomu nýrrar aðbúnaðarreglugerðar, reglugerð um velferð nautgripa nr. 

1065/2014, þótti vel við hæfi að gera stöðumat á aðbúnaði kvígna í uppeldi. Ákveðið var að 

kanna breytileika í aðbúnaði kvígna og varpa m.a. ljósi á hvort tengsl eru milli aldurs fjósa og 

þess hvort stíur og aðrir aðbúnaðarþættir standist viðmið reglugerðar. 

Íslensk mjólkurframleiðsla hefur tekið umtalsverðum breytingum undanfarin ár. Búin hafa 

stækkað og þeim fækkað töluvert. Flest ný fjós sem byggð hafa verið frá aldamótum eru 

svokölluð lausagöngufjós sem gjarnan eru stærri en eldri fjós og mörg hver hýsa einnig aðra 

gripi en mjólkurkýr, s.s kvígur í uppeldi. Það er því vel við hæfi að gera stöðumat á aðbúnaði 
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íslenskra kvígna í ákveðnu úrtaki búa og reyna þannig að varpa ljósi á hvernig 

uppeldisaðstæðum kvígna er háttað hér á landi. 

1.2. Kvígur 

Talað er um kvenkynskálfa sem kvígur frá því að þær fæðast og þar til þær hafa borið sínum 

fyrsta kálfi sem æskilegt er að sé í kringum 24 mánaða aldur (Penn State Collage of Agricultural 

Sciences, á.á.; Guðný Harðardóttir, 2015; Reglugerð um velferð nautgripa nr. 1065/2014). 

Aldur hefur lítil áhrif á kynþroska, en þroski og þyngd vegur þar mest (Guðný Harðardóttir, 

2015). Meðalburðaraldur íslenskra kvígna var 29 mánuðir árið 2014 (Guðný Harðardóttir, 

2015) en árið 2015 var meðalburðaraldur íslenskra kvígna 28,6 mánuðir (Guðmundur 

Jóhannesson, 2016). Til samanburðar má nefna að í breskri rannsókn frá árinu 2012 kemur fram 

að meðalburðaraldur sænskra kvígna sé 28,4 mánuðir og írskra kvígna sé 25,8 mánuðir (Cooke, 

Cheng, Bourne & Wathes, 2012). 

Einn af mikilvægustu þáttum kvíguuppeldis er kostnaður við uppeldið sjálft og tíminn sem það 

tekur (Heinrichs, 1993; Mourits o.fl., 2000). Beri kvígur eldri en 24 mánaða, þýðir það fleiri 

gripi í uppeldi í lengri tíma. Fóðrunartími lengist og seinkun verður á tekjum af kvígunum 

(Guðný Harðardóttir, 2015). Vaxtarhraði frá fæðingu og þar til kvíga ber sínum fyrsta kálfi 

ræður þar úrslitum. Fóðrun og hraði vaxtar ráða þar af leiðandi miklu um hvenær hægt er að 

láta kvígu festa fang (Heinrichs, 1993; Guðný Harðardóttir, 2015). Burðaraldur skiptir máli 

enda hefur hann töluverð áhrif á kostnað við uppeldi (Heinrichs, 1993). Því fyrr sem kvíga hefur 

þroska til að festa fang og bera, þeim mun meira sparast í fóðurkostnað og þeim mun fyrr aflar 

hún bóndanum tekna í framleiðslu (Heinrichs, 1993; Mourits o.fl., 2000). Eitt besta tækið til 

þess að ná árangri við uppeldi kvígna s.s. tilætluðum vexti eða þroska á ákveðnum tímaramma 

er fyrst og fremst nákvæm stýring fóðrunar með reglulegu eftirliti og skráningum (Mourits o.fl., 

2000). Í þessu samhengi má nefna að rannsóknir benda til þess að kvígur mjólki ekki minna þó 

þær beri 23 mánaða í stað 24 mánaða (Heinrichs, 1993). Þar af leiðandi er líklegt að tækifæri 

séu fólgin í öflugara eldi og lækkuðum burðaraldri. 

Fóðrun og samsetning fóðurs sem kvígum er gefið á uppeldistíma skiptir máli, því eins og fyrr 

segir ræður framvinda þroska mestu um hvenær kvíga verður kynþroska. Aldur hefur hverfandi 

áhrif á það (Guðný Harðardóttir, 2015).  

Kvígur verða kynþroska þegar þær ná 42% af þyngd fullorðinna kúa (ÞFK) eða um 210 kg. Eðlilegt 

er að kvígur hafi fest fang við 55% af ÞFK 275 kg. Sýnt hefur verið fram á að hagkvæmast sé að 

láta kvígurnar bera 24 mánaða og að þær hafa náð 85% ÞFK eða 425 kg. Algjör lágmarksþyngd við 

fyrstu sæðingu er því 260-270 kg (Guðný Harðardóttir, 2015, bls. 2). 
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1.3. Velferð 

Hugtakið velferð er margþætt hugtak sem lýtur bæði að andlegri og líkamlegri heilsu. Velferð 

er þar af leiðandi hugtak sem tekur á grunnþörfum eins og næringu, hvíld og að dýr geti sýnt 

sitt náttúrulega atferli (Welfare Quality®, 2009). Velferð endurspeglast í tilraun einstaklingsins 

til þess að takast á við umhverfi sitt (Silanikove, 2000) en hver áhersluatriði velferðar eru geta 

verið breytileg milli manna (Welfare Quality®, 2009). Í lögum um velferð dýra nr. 55/2013 

kemur fram að velferð dýra feli í sér að þau séu laus við vanlíðan, ótta og þjáningu, hungur og 

þorsta, sársauka, meiðsli og sjúkdóma enda séu dýr skyni gæddar verur (Lög um velferð dýra 

nr. 55/2013). 

Að auka velferð dýra á búi með því að bæta húsakost eða breyta umhirðu gripa er flókið ferli 

sem byggist á mörgum þáttum ef árangur á að nást (De Vries o.fl., 2015). Þeir þættir lúta ekki 

bara að líkamlegum krafti og heilsufari heldur líka að tilfinningum og skynjun meðal gripanna 

(De Vries o.fl., 2015). Til að hægt sé að bæta velferð gripa þarf að auka þekkingu bænda á 

hvernig umhverfisþættir, svo sem húsakostur og aðstæður í fjósi, hafa áhrif á velferð gripa (De 

Vries o.fl., 2015). 

Mikil vakning hefur átt sér stað undanfarin ár varðandi velferð búfjár og er Evrópuverkefnið 

„The Welfare Quality 2009“ gott dæmi um það. Þar nýttu fjörutíu og fjórir evrópskir og suður-

amerískir háskólar sér eigin sérfræðinga og þekkingu til þess að vinna matsskala fyrir velferð 

búfjár til matvælaframleiðslu. Þannig er ekki einungis horft til gæða við vinnslu kjöts eða afurða 

heldur einnig á meðan eldi dýranna stendur (Welfare Quality®, á.á.). 

Stundum er hægt að finna samhengi milli orsaka og afleiðingar s.s. má kannski tengja helti eða 

sár á fótum við yfirborð legubása í lausagöngufjósum, eða jafnvel beitaraðstæður utandyra. 

Hegðunarvanda má tengja við takmarkað pláss eða rými sem gripur hefur. Aðrir þættir hafa 

óljósari tengsl sín í milli en þá má jafnvel spyrja hvort breyting á aðstæðum til að laga einn þátt 

geti haft neikvæð áhrif á annan (De Vries o.fl., 2015). Má þar nefna t.d. ef fækkað er gripum í 

rimlastíu úr 8 í 5 þar sem ekki er sér legusvæði, þá verði gripir ef til vill óhreinni því skítur 

treðst síður niður í gegnum rimlana. Öllum framkvæmdum fylgja einhverjar afleiðingar. 

Við úrvinnslu þessa verkefnis er litið á það sem svo að séu ákvæði reglugerðar um velferð 

nautgripa nr. 1065/ 2014 uppfyllt, sé velferð gripanna tryggð eða hún sé viðunandi. 



4 
 

1.4. Umhverfi gripa og aðbúnaður 

Líklegt er að uppeldisaðstaða kvígna hér á landi sé afar mismunandi vegna þess að aldur fjósa 

og stærð kúabúa er breytilegur hér á landi. Fjöldi gripa er þar af leiðandi afar mismunandi í 

fjósum landsins.  

Ávallt skal bjóða þessum verðandi mjólkurkúm viðunandi húsnæði með viðunandi aðbúnaði. 

Sá húsakostur sem nýttur er í slíkt uppeldi er mismunandi, nýr eða gamall, einfaldur eða 

margbrotinn. Aðstaðan þarf í það minnsta að sameina góða vinnuaðstöðu fyrir gripahirði og 

fara vel með þau dýr sem þar alast upp (Penn State Collage of Agricultural Sciences, á.á.). 

Kvíguuppeldið vill oft sitja á hakanum. Það er sá tími sem komandi mjólkurkú tekur út sinn 

vöxt en bændur líta ekki á þetta tímabil sem framleiðslutímabil, því fær þessi hluti 

framleiðslunnar oft of litla athygli. Aukin vitund um mikilvægi þessa tíma í lífi kvígna gæti 

lagað margt (Mourits o.fl., 2000) til dæmis hvað varðar frammistöðu grips síðar á lífsleiðinni. 

Æskilegt er að skipta gripum í vexti upp í hópa og hafa þá aðskilda eftir stærð. Fjöldi í hverjum 

hóp getur ráðist af heildarfjölda uppeldisgripa á hverjum bæ (Penn State Collage of Agricultural 

Sciences, á.á.). Gripafjöldi í hverri stíu er líklega ávallt ákveðið matsatriði og ræðst væntanlega 

einnig af gildandi aðbúnaðarreglugerð hverju sinni. 

1.4.1. Umhverfishiti í gripahúsum og rakastig 

Umhverfisþættir líkt og sterkir sólargeislar, mikill raki og hár umhverfishiti eru atriði sem geta 

sett töluvert álag á húsdýr og valdið svokölluðu hitastressi. Þrátt fyrir að nautgripir þoli 

umtalsverðan hita þá geta atriði eins og skortur á vatni og næringu ýtt undir vandamál af þessum 

toga (Silanikove, 2000). Ungir kálfar á aldrinum 3-56 daga þola að dvelja við frekar lágan 

umhverfishita í óupphituðum húsum við norðlægar slóðir. Hitastig niður undir 8-10°C ætti ekki 

að valda neinum skaða. Rétt er þó að geta þess að ávallt skal horfa á svona hluti í samhengi, 

það sem hentar einni tegund nautgripa hentar ekki endilega öðrum. Fleiri áhrifaþættir eru t.d. 

húsakynni, fóðrunarstig og tími frá síðustu fóðrun. Kalt umhverfi eykur ávallt át enda aukast 

orkuþarfir gripa við lækkandi hitastig. Kálfar sem dvelja við 10°C umhverfishita þurfa 32% 

minni orku til viðhalds heldur en kálfar sem dvelja við -4°C (Hepola, Hänninen, Pursiainen, 

Tuure, Syrjälä-Qvist, Pyykkönen, 2006). 

Vísbendingar eru um að dvöl í köldum byggingum hafi lítil sem engin áhrif á vaxtarframvindu 

kálfa sem fá gott atlæti. Kálfar virðast a.m.k. ekki vaxa neitt betur í heitum byggingum. 

Rannsókn Hepola, Hanninen, Pursianinen, Tuure, Syrjala-Qvist, Pykkönen og Saloniemi 

(2006) á áhrifum umhverfishita á vöxt nautkálfa af mjólkurframleiðslukyni styður þessa 
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kenningu. Þar kemur fram að umhverfishiti hefur ekki merkjanleg áhrif á vaxtarframvindu 

kálfanna ef hitastig er ekki lægra en +13°C ± 4°C í fjósi þar sem mjólkurkýr og kálfar dvelja í 

sama rými eða í ókynntu húsnæði þar sem hitastig er ekki lægra en +3°C ± 2°C (Hepola o.fl., 

2006).  

1.4.2. Gólfgerðir og vaxtarrými 

Stærð og gerð húsa, fóðurmagn, fóðurgerð og félagslegar aðstæður gripa eru í sífelldri 

endurskoðun meðal bænda. Ástæðan er sú að bændur eru ávallt að leita leiða til þess að búa til 

góðan mjólkurframleiðslugrip á sem hagstæðastan máta. Sem dæmi má nefna að í könnun sem 

gerð var meðal bænda í Pennsilvaníu, kom í ljós að 49,2% bænda töldu húsnæði kvígna og kálfa 

hvað mikilvægast til þess að hafa viðunandi stjórn á uppeldi gripanna (Longenbach, Heinrichs 

& Graves, 1999). 

Kvígur eða unggripir hafa mikla þörf fyrir að liggja en þeir liggja gjarnan á bilinu 16-18 

klukkustundir á sólarhring, í 30-40 lotum. Þessi mikla leguþörf minnkar svo þegar gripir eldast 

en venjulega liggja fullorðnar kýr í 10-14 tíma á sólarhring í 15-20 legulotum (Dansk 

Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2005). Hver legulota sem gripur liggur í einu varir gjarnan 

í 0,5-3 klukkustundir. Þegar legutíminn er langur bylta gripir sér, t.d. standa upp og skipta um 

hlið sem þeir liggja á. Sem dæmi má nefna að meðalmjólkurkýr leggst og stendur upp 5.000-

7.000 sinnum á ári. Legutími gripa ræðst af mörgum áhrifaþáttum s.s. básagerð, undirlagi og 

heilbrigðisástandi grips (Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2005). 

Gerð undirlags hefur mikið að segja um vilja gripa til þess að leggjast á það (Dansk 

Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2005). Ef mjólkurkúm er gefinn kostur á að ganga á 

steyptu undirlagi annars vegar og gúmmíundirlagi hins vegar þá velja þær gúmmíundirlagið. 

Það er jú bæði mýkra og stöðugra heldur en steypan. Sömu lögmál gilda um göngusvæði og 

legusvæði, gripirnir sækja frekar í mýkra og stöðugra undirlag (Telezhenko, Lidfors & 

Bergsten, 2007). Þegar nautgripir eru úti leitast þeir eftir því að liggja á mjúku undirlagi þar 

sem er skjólsælt (Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2005). Á innistöðu velja þeir eins 

mjúkt legusvæði og þeir hafa kost á, velja t.d. frekar mjúkt legusvæði heldur en yfirborð sem 

er slétt og hart (Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2005), eins og steypu sem þó hefur 

þann kost að auðvelt er að þrífa yfirborð hennar (Telezhenko o.fl., 2007). Steypan er bæði hörð 

og hál og getur haft slæm áhrif á velferð mjólkurkúa (Telezhenko o.fl., 2007). 

Í sænskri rannsókn Petterson, Svensson og Liberg (2001) kom í ljós að á sænskum kúabúum 

þar sem haldnar voru á bilinu 28-94 kýr var lang algengast að kvígur væru haldnar í 
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steinrimlastíum eftir fráfærur (Pettersson, Svensson & Liberg, 2001). Þó eru kvígur oft hafðar 

á hálmundirlagi áður en þær eru fluttar í lausagöngustíur, með eða án legubása (Von 

Keyserlingk, Cunha, Fregonesi & Weary, 2011). Þegar gripir eru haldnir í lausagöngu veitir 

það þeim aukið tækifæri til að eiga jákvæð félagsleg samskipti sín á milli, ásamt því að hreyfing 

er meiri (Færevik, Tjentland, Løvik, Andersen & Bøe, 2008). 

Nielsen, Mogensen, Krohn, Hindhede og Sørensen (1997) rannsökuðu hvíldar og félagslega 

hjarðhegðun meðal kvígna sem aldar voru í steinrimlastíum með mismunandi stóru 

hálmlegusvæði á dönskum kúabúum. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að þegar hálmklætt 

hvíldarrými kvígna (365-450 kg) í hópstíum var aukið úr 1,8 m2 í 2,7 m2 þá minnkaði 

árásarhneigð milli gripa og gripir lágu ekki eins þétt upp að hver öðrum. Ef allir gripir komust 

ekki fyrir svo vel væri á hálmsvæðinu þá lögðust lægst settu gripirnir á steinrimlana. 

Rannsakendur túlkuðu út frá þessum niðurstöðum að auka mætti velferð gripa með því að 

stækka legusvæði úr 1,8 m2 í 2,7 m2 en velferð eykst ekki endilega sé svæði stækkað úr 2,7 m2 

í 3,6 m2 (Nielsen, Mogensen, Krohn, Hindhede & Sørensen, 1997a). 

Geti kvígur valið á milli steinrimla eða hálmdýnu fyrir legusvæði, þá velja þær hálmdýnuna 

(Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2005; Nielsen o.fl., 1997a), sama máli gegnir um 

mjólkurkýr en þær velja hálmdýnu fram yfir bása með gúmmídýnum eða gúmmímottum 

(Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2005).  

Mogensen, Krohn, Sørensen, Hindhede og Nielsen (1997a) skoðuðu hvort vöxtur og 

vaxtarframvinda kvígna tengist hvíldaratferli þeirra á uppeldistímanum. Rannsóknin fór fram 

að vetri til á dönskum kúabúum og var framkvæmd með dönskum Fresian kvígum sem voru á 

bilinu 300-400 kg að lífþunga. Það voru fjórar til sex kvígur saman í stíum. Meðferðarliðirnir 

voru tveir, A og B. 

A: 80 kvígur, skoðuð voru áhrif af mismunandi vaxtarrými, 1,5 eða 3,0 m2 fyrir hverja kvígu á 

annars vegar eingöngu steyptum rimlum og hins vegar á steyptum rimlum með aðgangi að 

hálmlegusvæði. 

B: 70 kvígur, könnuð áhrif aðgangs að plássi á hálmlegusvæði, þar sem kvígur fengu ýmist 1,8, 

2,7 eða 3,6 m2 af hálmsvæði til þess að liggja á. 

Niðurstöður úr meðferð A bentu til þess að jákvætt samband væri á milli þess tíma sem kvígur 

liggja og daglegs vaxtar þar sem kvígur eru í stíum með steyptum rimlum. Ekki mátti merkja 

þessi tengsl þegar aðgangur var að legusvæði. Kvígur sem voru í minni stíunum (1,5m2) uxu 

hægar, lágu skemur og áttu færri legulotur en kvígurnar sem voru í stærri stíunum (3,0m2). Einu 
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áhrifin sem hálmlegusvæðið hafði, ef því var bætt við, var að þar gátu kvígur legið í styttri tíma 

í einu en átt fleiri legulotur. 

Niðurstöður úr meðferð B sýndu ekki marktækan mun á milli hópa þrátt fyrir mismunandi stærð 

á legurými. Í þessum meðferðarlið var gripum ekki gefinn kostur á öðru gólfefni en hálmdýnu, 

líklega er það ástæðan fyrir því að afgerandi áhrif á vöxt eða legulotur fundust ekki. Út frá þessu 

álykta höfundar að skertur legutími hefur áhrif á vöxt kvígna sé legusvæði þeirra takmarkað. 

Þess skal þó geta að niðurstöður rannsóknarinnar voru ekki afgerandi (Mogensen, Krohn, 

Sørensen, Hindhede & Nielsen, 1997b).  

Hýsing unggripa í stíum þar sem eru eingöngu steinrimlar getur haft áhrif á vöxt, hegðun og 

heilsufar. Í steinrimlastíum skipta kvígur sjaldnar um stellingu á legutíma heldur en kvígur sem 

hafa aðgang að hálmlegusvæði. Ástæðan getur verið óþægindi eða erfiðleikar við að skipta um 

stellingu á steinrimlunum (Nielsen o.fl., 1997a). Gripir sem eingöngu hafa steingólf til þess að 

leggjast á eiga erfiðara með að standa upp og leggjast heldur en þeir sem hafa aðgang að mýkra 

legusvæði, s.s. gúmmíklæddu gólfi (Arbejdsgruppen om hold af malkekvæg, 2009). Dæmi um 

heilsufarsbresti vegna legu á steinrimlum eru liðverkir (Dansk Landbrugsrådgivning, 

Landscentret, 2005). Kvígur sem hafa aðgang að hálmlegusvæði eru ólíklegri til þess að fá 

húðbólgu milli klaufa samanborið við kvígur sem haldnar eru í steinrimlastíum (Pettersson o.fl., 

2001). Á móti kemur að klaufheilsu getur verið ábótavant í hálmfjósum (Pettersson o.fl., 2001). 

Það er einfaldlega minna slit á klaufum þegar gripir ganga alla jafna á eins mjúku undirlagi og 

hálmurinn er. Sama máli gegnir um gúmmíklædd steingólf, mjúkt yfirborð gúmmísins getur 

komið niður á klaufheilsu (Telezhenko o.fl., 2007). 

Fyrirkomulag legubása í lausagöngu og hönnun þeirra skiptir máli enda hafa gamlar rannsóknir 

gefið vísbendingar um að ófullnægjandi básastærðir og dýnur séu meðal þess sem orsakar að 

kvígur vilja ekki liggja á básum (Von Keyserlingk, 2011). Sem dæmi má nefna að kýr eru tregar 

til þess að liggja á básum sem eru mikið lokaðir og herðakambsslá á legubásum verður að vera 

rétt staðsett svo þær geti staðið á básnum í eðlilegri stöðu áður þær koma sér fyrir á básnum 

(Von Keyserlingk, 2011). Legubásastíur eru hannaðar með það í huga að gripirnir hafi aðgang 

að þægilegu legusvæði eftir hentugleika í lausagöngu (Von Keyserlingk, 2011). 

Þótt legusvæði í lausagöngustígum sé gott eða nægjanlegt, þýðir það ekki að samkeppni geti 

ekki myndast um legusvæði milli gripa. Sumstaðar er betra að liggja en annarsstaðar þó svæðið 

í heild sé einsleitt. Áhrifaþættir gætu verið að sumstaðar er meiri hálmur, staðsetning upp við 
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vegg eða minni gustur en annarsstaðar (Færevik o.fl., 2008). Nautgripir velja líkt og kindur 

frekar að liggja upp við vegg heldur en úti á miðju gólfi (Færevik o.fl., 2008). 

Mikill þéttleiki í stíum veldur aukinni árásargirni og eykur líkur á ýmsum 

hegðunarvandamálum meðal gripanna (Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2005). 

Minnkað eða takmarkað rými eykur líkur á að dýr þvingi hvert annað til að standa upp en slíkt 

kemur niður á hvíldartíma (Nielsen o.fl., 1997a) á meðan æskilegt væri út frá sjónarhorni 

velferðar, að legulotur væru færri og lengri þegar legusvæði er gott (Nielsen o.fl., 1997a). 

Nautgripir leitast eftir því að éta og hvíla sig sem hópur. Sé hvíldarsvæði takmarkað getur það 

leitt til vandamála s.s. árásargirni eða stress þegar kemur að hvíldartíma (Færevik o.fl., 2008). 

Annað sem skiptir máli er yfirborð gólfs með tilliti til atferlis gripa. Í lausagöngufjósum fyrir 

mjólkurkýr skiptir yfirborð gólfs máli varðandi heilbrigði klaufa, umferð gripa og atferli. Sem 

dæmi má nefna að meiri líkur eru á að kýr sýni beiðsliseinkenni þegar gólf er stamt enda eru 

þær öruggari í hreyfingum á slíku undirlagi (Andrea Rüggeberg, Emma Eyþórsdóttir, Grétar 

Hrafn Harðarson, Unnsteinn Snorri Snorrason & Christoph Winckler, 2010). Yfirborð gólfs 

getur haft áhrif á velferðarþætti með eiginleikum sínum, s.s. hvort það er hált, stamt, hart, mjúkt 

eða hvort það sé skítugt eða hreint. Sýnt hefur verið fram á að kýr aðlaga göngulag sitt að 

aðstæðum, breyta t.d. skreflengd eftir því hvort gólf er blautt, þurrt eða mjög skítugt. Sé gólf 

mjög skítugt ganga kýrnar hægt og taka stór skref. Þegar gólf er hált taka kýr frekar stutt skref 

og ganga því hraðar en ella (Andrea Rüggeberg o.fl., 2010). Gripir eru því öruggari í 

hreyfingum á stömu gólfi, s.s. gúmmíklæddu gólfi heldur en á beru steingólfi (Arbejdsgruppen 

om hold af malkekvæg, 2009) en steingólf eru algeng í lausagöngufjósum í dag (Andrea 

Rüggeberg, 2007). Flatarmál gólfflatarins skiptir máli því ef þrengsli eru mikil á göngusvæðum 

þá getur það dregið úr umferð gripa og þar af leiðandi hreyfingu. Í miklum þrengslum er líklegra 

að til árekstra komi milli gripa vegna mismunandi staðsetningar í virðingarröð innan 

viðkomandi hjarðar ( Andrea Rüggeberg o.fl., 2010). 

Í rannsókn eftir Haufe, Gygas, Steiner, Friedli, Stauffacher og Wechsler frá árinu 2009 var 

skoðuð hegðun mjólkurkúa í stíum með mismunandi gólfgerðir (malbik, steypa og gúmmíklætt 

gólf). Rannsóknin fór fram á 18 býlum þar sem fyrrnefndar gólfgerðir var að finna. Marktækur 

munur fannst á skreflengd mjólkurkúa milli gólfgerða en skreflengdin var á bilinu 1,18-1,8 

metrar. Skreflengdir voru metnar bæði að vetri til á innistöðu og einnig þegar kýr fóru út að 

sumri. Niðurstöðurnar voru þær að í stíum/lausagöngu fyrir kýr er best að hafa gólfgerðir úr 

gúmmíi, næst malbiki en síst úr steypu. Þetta er í samræmi við niðurstöður fleiri rannsókna sem 

gerðar hafa verið á þessu sviði enda getur hart eða sleipt gólf sem kýr ganga á orsakað sárar 
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klaufir sem getur verið ávísun á aukinn heilsufarsvanda. Sleip gólf hafa einnig slæm áhrif á 

hreyfingu, sem síðan getur komið niður á vilja kúa til þess að sýna beiðsliseinkenni líkt og að 

riðlast svo eitthvað sé nefnt (Haufe o.fl., 2009). 

1.4.3. Fóðrunaraðstaða 

Það er algengara en áður var að kvígur séu haldnar í hópstíum þar sem átpláss eru færri en 

gripirnir sem í þeim dvelja (Andrea Rüggeberg, 2007). Samkeppni um pláss við fóðurgang 

getur orsakað árásargirni og stress meðal gripa í viðkomandi stíu. Takmarkað átpláss býður þar 

af leiðandi hættunni heim á að lægra settu gripirnir verði undir í samkeppninni (Færevik o.fl., 

2008) og fái jafnvel nær eingöngu það fóður sem hærra settu gripirnir skildu eftir (Huzzey, 

DeVries, Valois & Von Keyserlingk, 2006). Lágt settir gripir þurfa því jafnvel að haga áttíma 

sínum þannig að þeir éti þegar ráðandi einstaklingar hafa farið frá fóðri og fái þar af leiðandi 

lakara fóður (Huzzey o.fl., 2006). Þetta ræðst þó af þáttum líkt og húsakosti og fóðrunaraðstöðu 

eða samsetningu og stærð þess hóps sem dvelur í stíunni (Færevik o.fl., 2008).  

Þegar bornar eru saman tvær gerðir af átgrindum, svokallaðar læsigrindur og átgrindur með 

láréttum slám má sjá mun á atferli gripa við fóðurupptöku. Gripir sem standa við fóðurgang 

með láréttum slám þurfa oftar að víkja fyrir gripum sem eru ofar í virðingarröð því átsvæði 

hvers og eins er ekki afmarkað sérstaklega. Hátt settir gripir ryðja lægra settum gripum frá. 

Þetta gerist þó frekar ef þéttleiki við át er mikill. Þessi gerð átgrinda hefur þó þann kost að gripir 

geta étið við mikla nánd. Læsigrindur veita þó betra aðgengi að fóðri fyrir lágt setta gripi og 

tryggir þeim a.m.k. frekar ákveðinn sess við fóðurganginn og stympingar milli einstaklinga 

minnka. Aftur á móti geta gripir tengt neikvæða hluti við læsigrindurnar s.s. 

heilbrigðismeðhöndlanir (Huzzey o.fl., 2006). 

Ef fóðrun er lotubundin, t.d. gefið er tvisvar sinnum á dag þýðir það að fóðurupptaka gripa er 

mikil í stuttan tíma fyrst eftir að gefið er. Þetta getur leitt til þess að gripir lendi undir í 

samkeppni um fóðrið ef átpláss eru færri en gripirnir í stíunni (Dansk Landbrugsrådgivning, 

Landscentret, 2005). Til þess að koma í veg fyrir mikla baráttu um fóðrið og aðgang að því er 

best að allir gripir hafi pláss við fóðurgang á sama tíma (Greter, Kitts, & DeVries, 2011). 

Afleiðing af takmörkuðu átplássi getur þýtt lakari vaxtarframvindu meðal unggripa (Dansk 

Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2005). Annar möguleiki er að fóðra eftir átlyst og tryggja 

að fóður standi ávallt fyrir gripunum, þá er hægt að hafa færri átpláss heldur en fjöldi gripa segir 

til um (Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2005). Rannsókn Andreu Rüggeberg styður 

þetta en hún kannaði atferli íslenskra kvígna við fóðurgang í sinni MSc-ritgerð við Lbhí árið 

2007. Hún gerði athugun á áhrifum þess á atferli íslenskra kvígna að átpláss séu færri en gripir 
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í stíum. Einnig var stöðu gripa í virðingarröð innan hvers hóps veitt athygli. Kvígurnar voru 

hafðar í tveimur hópum, 9 í hvorum. Kvígurnar höfðu annars vegar aðgang að fjórum átplássum 

og hins vegar níu. Kvígurnar voru tvisvar sinnum myndaðar stöðugt í þrjá sólarhringa í senn. 

Þetta var gert til þess að meta atferli einstakra gripa. Út frá þeim gögnum var metið át, hvíld og 

hvar þær stóðu. Staða í virðingarröð var einnig reiknuð út. Atferli gripanna við át (finna lykt, 

hnusa, éta) var skráð þrisvar á dag á meðan tilraunin stóð yfir. Andrea dró þá ályktun af 

rannsókninni að samkeppni um átpláss hefði neikvæð áhrif á velferð kvígna. Niðurstöðurnar 

leiddu í ljós að kvígur sem höfðu takmarkað átpláss voru oftar reknar frá áti af öðrum gripum, 

ásamt því að heildar áttími kvígna í samkeppnisstíum var styttri í heild eða 3,8 klst í stað 4,2 

klst. Skipti þar engu hvort kvígurnar voru hátt settar eður ei. Hátt settar kvígur lágu skemur en 

þær lágt settu í öllum hópunum. Ekki fannst munur milli meðferða á átatferli kvígnanna, né 

innan hópa (Andrea Rüggeberg, 2007). 

Longenbach, Henrichs og Graves (1999) könnuðu hver væri lágmarkslengd átsvæðis fyrir 

kvígur af Holstein kyni með tilliti til vaxtarhraða og þyngdaraukningar. Kvígum var skipt upp 

í hópa eftir aldri en meðferðirnar voru þrjár þar sem kvígurnar höfðu mismikið átpláss. 

Tilraunin stóð yfir í 16 vikur. Í meðferð 1 var fóðrunarsvæðið 15 cm eða 31 cm að breidd fyrir 

hvern grip. Í meðferð 2 og 3 voru svæðið 15, 31 og 47 cm að lengd fyrir hvern grip. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru þær að allir gripir óháð breidd átsvæðis sýndu þyngdaraukningu en 

marktækur munur var milli einstaklinga. Það má líklega skýra að einhverju leyti með 

mismunandi hegðun gripa og staðsetningu þeirra innan hópsins (virðingarröð). Miðað við 

þyngdaraukningu og áthegðun kvígna í vexti sem haldnar eru í lausagöngu þarf 4-8 mánaða 

kvíga að lágmarki 15 cm átpláss við fóðurgang, 11-15,5 mánaða kvíga þarf að lágmarki 31 cm 

átpláss við fóðurgang og 17-21 mánaða kvíga þarf að lágmarki 47 cm átpláss við fóðurgang 

(Longencach, 1999). 

1.4.4. Brynning 

Í búfjárrækt er vatn nauðsynlegt til þess að tryggja velferð og heilbrigði gripa (Teixeira, Hötzel 

& Machado Filho, 2006) enda vatn grundvöllur næringar og verður að vera til staðar svo eðlileg 

efnaskipti geti átt sér stað í líkama dýrs (Machado Filho, Teixeira, Weary, Von Keyserlingk & 

Hötzel, 2004). Samhengi er milli áts hjá gripum og vatnsframboðs. Ef fóður inniheldur mikinn 

vökva þá minnkar þörfin hjá gripnum til þess að innbyrða auka vatn. Ef hins vegar vöntun er á 

vökva og gripur er þyrstur þá minnkar fóðurinntaka að sama skapi (Dansk 

Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2005). 
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Nokkrir þættir hafa áhrif á vatnsupptöku og drykkjaratferli nautgripa. Má þar nefna 

vatnsinnihald fóðurs og heildar þurrefnisupptaka, lofthiti eða það loftslag sem gripirnir dvelja 

í, félagslegir þættir líkt og staða í virðingarröð og lífeðlisfræðilegir þættir (Dansk 

Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2005; Teixeira o.fl., 2006). Nautgripir geta drukkið býsna 

mikið vatn, sem dæmi þá getur fullorðin mjólkurkýr drukkið 30-100 lítra af vatni á dag. Á 

innistöðu þegar vatnsaðgengi er í gegnum drykkjarskálar, þá er algengt að kýr drekki 15-20 

sinnum á dag. Æskilegt hitastig á vatni ætlað nautgripum er 15-20°C. Nautgripir soga upp 

vatnið og því hentar þeim vel að drekka úr ílátum sem rúma mikið vatn í einu  t.d. vatnskörum 

(Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2005). Kýr vilja því frekar drekka vatn úr opnum 

vatnsílátum heldur en t.d. drykkjarskálum, hafi þær val (Machado Filho o.fl., 2004). 

Gerð brynningar, s.s. drykkjarnippill, trog eða drykkjarskál hefur einnig áhrif á inntöku. 

Rennslishraði vatns skiptir einnig sköpum (Teixeira o.fl., 2006). Vatnsrennsli skal vera að 

minnsta kosti 10 ltr á mínútu í drykkjarskál (Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2005). 

Lítið flæði vatns í drykkjarskálar getur þýtt minni vatnsneyslu með tilheyrandi afleiðingum eins 

og áður hefur komið fram (Machado Filho o.fl., 2004). Gerð brynningar skiptir máli eins og 

áður hefur verið nefnt sem og vegalengd milli fóður- og vatnsstöðva vegna þess að nautgripir 

hafa tilhneigingu til þess að fækka drykkjarlotum sínum ef langt er milli þessara staða (Machado 

Filho o.fl., 2004). 

1. tafla. Staðsetning tveggja gerða af brynningu fyrir nautgripi 

Þungi dýrs (kg) 100 200 300 400 500 600 700 

Drykkjarskál, mesta hæð frá gólfi að efri brún (m) 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 

Fjöldi dýra 10 10 8 8 6 6 6 

Drykkjarkar, mesta hæð frá gólfi að efri brún (m) 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6-0,7 0,7-0,8 0,7-0,8 

Fjöldi dýra á hvern metra kars 20 17 13 12 11 10 10 

(Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2005, bls. 62)    

1.4.5. Hreinleiki gripa 

Húð/skinn óhreinkast oftast af skít, ryki, aur eða úrgangi frá gripnum sjálfum. Of mikil þrengsli 

hafa neikvæð áhrif á hreinleika. Frumskilyrði til að halda húsdýrum hreinum eru vel hönnuð 

húsakynni, heilbrigð dýr, rétt samsetning fóðurs og þurr legusvæði. Þótt alúð sé lögð í að halda 

dýrum hreinum, kemur oft upp að innan um séu óhrein dýr. Það er þó misjafnt hvernig bændur 

líta á óhreinindi á húð, því mat á magni og eftirtekt er misjöfn milli manna. Gripahirðar geta 

einnig orðið samdauna umhverfi sínu og jafnvel ekki tekið eftir því að dýr sem þeir hirða 

daglega séu að verða óhreinni og óhreinni (Hauge, Kielland, Ringdal, Skjerve & Nafstad, 2012). 
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Hreinleiki gripa er mikilvægur þáttur til þess að auka almenna velferð og tryggja heilnæmi 

kjöts. Í Noregi er hreinleiki gripa metinn við komu í sláturhús og sé gripur mjög óhreinn mega 

bændur vænta þess að fá verðfellingu á tiltekinn grip. Hér er átt við ef húð/skinn hans sé óhrein 

eða kleprað (Hauge o.fl., 2012). 

Mikilvægir áhættuþættir varðandi auknar líkur á óhreinum gripum eru vatnsleki frá 

brynningarnipplum, -skálum eða -trogum, gerð legusvæðis (á hvernig yfirborði liggja gripirnir) 

og fóðurgerð. Rakastig í gripahúsum hefur einnig áhrif en það hefur verið sannað með 

rannsóknum að fjós með lægra rakastig í lofti hýsa hreinni gripi en fjós þar sem rakastig er hátt. 

Góð loftræsting er mikilvæg, jafnvel á köldum vetrardegi. Þannig má koma í veg fyrir „sveitt“ 

loft og veggi í gripahúsum sem stuðlar að auknum raka t.d. á húð dýra og á legusvæðum (Hauge 

o.fl., 2012). 

Skortur á hreinlæti hefur einnig áhrif á gæði mjólkur, heilbrigði dýrs og gæði húðar/skinns. Það 

sem skiptir ekki síst máli er að kleprar sem lítið ber á við hefðbundna skoðun geta valdið gripum 

óþægindum og jafnvel sýkingum. Gömlu góðu aðferðirnar að bursta, þvo, klippa og hreinskafa 

flóra/gólf eru nauðsynlegar en ýmislegt annað má hafa í huga líkt og fjölda gripa í stíu og þá 

staðreynd að gripir sem eru neðarlega í virðingarröðinni hundsa oft þurr legusvæði og leggjast 

á blautt og óhreint gólfið (Hauge o.fl., 2012). Sumarbeit getur dregið úr líkum á að gripir verði 

skítugir t.d. minnka líkur á klepruðum mölum (De Vries o.fl., 2015). 

1.4.6. Útivera 

Hreyfing er nautgripum nauðsynleg til þess að viðhalda líkamlegri heilsu s.s. viðhalda hreysti 

sina, vöðva og beina (Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2005). Útivera hefur jákvæð 

áhrif á hreyfingu og kvígur verða styrkari í hreyfingum (Arbejdsgruppen om hold af 

malkekvæg, 2009). Sumarbeit getur dregið úr líkum á klepruðum mölum, helti, sárum og 

bólgum (De Vries o.fl., 2015). 

Það hefur merkjanleg jákvæð áhrif á heilsufar mjólkurkúa sem bundnar eru á innistöðu ef þær 

fá að hreyfa sig í 2-4 klukkustundir daglega, heilsufar þeirra styrkist. Það má einnig nefna að 

kýr sem fá að ganga sjálfala á beit á sumrin, ganga þrjá til fjóra kílómetra dag hvern og til 

samanburðar má nefna að kýr sem haldnar eru í lausagöngufjósi með aðgang að útigerði hreyfa 

sig um það bil einn kílómeter á dag (Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2005). 

Í 17. grein reglugerðar um velferð nautgripa nr. 1065/2014 er kveðið á um að allir nautgripir að 

graðnautum undanskyldum skulu fara á beit á grónu landi í að lágmarki átta vikur á hverju 

sumri. Þetta þarf að gerast á bilinu 15. maí til 15. október ár hvert. Þar er einnig skýrt tekið fram 
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að það uppfylli ekki kröfur reglugerðarinnar að gripir hafi einungis aðgang að útigerði. 

Jafnframt er tekið fram að gripir sem haldnir eru úti, hvort sem það er að útigangi að vetrum 

eða sumri skulu geta leitað skjóls fyrir veðrum. Útigangur að vetrum þarf að hafa húsaskjól 

með legusvæði til þess að leita í. 

Þessu til samanburðar þá kemur fram í grein 10 og 24a í aðbúnaðarreglugerð nautgripa í Noregi, 

Forskrift om hold av storfe nr. 1220/2013 að allir nautgripir skulu settir á beit á grónu landi í 

átta vikur hið minnsta, gripir sem aftur á móti eru bundnir á innistöðu skulu vera á beit í að 

lágmarki 16 vikur. Þetta á þó ekki við um graðnaut eldri en 6 mánaða. Nautgripir sem hafðir 

eru á útigangi að vetrum skulu geta leitað skjóls í húsi sem hefur að lágmarki 3 veggi og þak, 

legusvæði þarf að vera drenað og þakið undirburði s.s. hálmi sem heldur því þurru (Forskrift 

om hold av storfe nr. 665/2004). 

1.5. Markmið 

Markmið þessa verkefnis er að öðlast yfirsýn yfir aðbúnað komandi mjólkurkúa í íslenskri 

mjólkurframleiðslu. Með því má varpa ljósi á hvort uppeldisaðstæður séu viðunandi með tilliti 

til reglugerða og hvort finna megi breytileika í slíkum aðbúnaði milli búsgerða, s.s. eftir stærð 

búa, fjósgerðum, aldri fjósa o.fl. Þetta verkefni tekur yfir allar þær kvígur sem ekki hafa borið 

kálfi á þeim 33 búum sem tóku þátt í rannsókninni. Alls eru 576 kúabú í skýrsluhaldi 

(Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins, 2015) og rannsóknin nær þar af leiðandi til 5,7% kúabúa í 

landinu. Ný aðbúnaðarreglugerð fyrir nautgripi hefur nýlega tekið gildi, Reglugerð um velferð 

nautgripa nr. 1065/2014. Aðbúnaður húsdýra hefur líka fengið þó nokkra umfjöllun síðustu 

misseri.  

Rétt er að taka það fram að þar sem uppeldisaðstaða kvígna á íslenskum kúabúum hefur lítið 

verið skoðuð í rannsóknarlegu tilliti þá er þetta verkefni fyrst og fremst stöðumat á aðbúnaði 

kvígna hér á landi, frekar en t.d. rannsókn sem skila á leiðbeinandi niðurstöðum. 

Meginrannsóknarspurning þessa verkefni er; Hversu mörg býli af þeim sem tóku þátt í 

rannsókninni standast reglugerð? Hefur fjósgerð og aldur fjósa þar eitthvað að segja? 

Í framhaldi af þessari spurningu má velta fyrir sér einstökum atriðum í reglugerð nr. 1065/2014 

um velferð nautgripa sem snúa að gripum í uppeldi. Má þar nefna;  

 Er marktækur munur á ákveðnum atriðum velferðar eftir fjósgerð? 

 Hverjar eru algengustu gólfgerðir, átgrindur eða brynningargerðir í þeim fjósum sem 

farið var í? 
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 Hvernig er útivist háttað? Má finna breytileika á útivist milli fjósgerða? 

 Hversu mikið rými hefur hver og einn gripur yfir að ráða? Er marktækur munur milli 

búa/búsgerða hvað það varðar? 

Þar sem aðalefni ritgerðarinnar er úttekt á aðbúnaðarþáttum þá var stuðst við reglugerð nr. 

1065/2014 um velferð nautgripa og Viðauka I í MSc – ritgerð Önnu Lóu Sveinsdóttur við LbhÍ 

frá árinu 2010 þegar valdir voru þeir þættir sem skoða ætti sérstaklega við heimsóknir á búin. 

Þegar niðurstöður liggja fyrir má leggja mat á hvort þær gefi tilefni til frekari rannsókna á þessu 

sviði. 

1.6. Fyrri rannsóknir 

Aðbúnaður kvígna hefur lítið verið skoðaður hér á landi en tvö rannsóknaverkefni hafa verið 

gerð sem lúta að aðbúnaði graðneyta í eldi annars vegar og hinsvegar mjólkurkúa. Þær 

rannsóknir voru einskonar stöðumat á þeim þáttum. Þetta eru; MSc – ritgerð Önnu Lóu 

Sveinsdóttur við Lbhí frá árinu 2010 sem ber heitið „Aðbúnaður og vöxtur nautgripa til 

kjötframleiðslu“ og BSc – ritgerð Axels Kárasonar við Lbhí frá árinu 2008 sem ber heitið 

„Vellíðan mjólkurkúa; Aðbúnaður – Atferli – Hreinleiki – Áverkar“. MSc – ritgerð Andreu 

Rüggeberg við Lbhí frá árinu 2007 fjallaði um atferli kvígna við át þegar átpláss var takmarkað 

og ber heitið „Effect of stocking density at the feeding rack and social rank on the behaviour of 

Icelandic heifers“. 

Verkefni mínu er ætlað að veita aukna innsýn í aðbúnað kvígna, sem er góð viðbót við þær 

rannsóknir sem þegar hafa verið gerðar hér á landi. Ritgerðinni er ætlað að gefa til kynna hver 

staðan er varðandi aðbúnað kvígna til mjólkurframleiðslu. Má þar nefna fermetrafjölda sem 

hver gripur hefur yfir að ráða, hversu algengt eða óalgengt er að kvígur hafi sérstakt legusvæði 

og hvernig aðgengi að drykkjarvatni sé háttað á innistöðu svo dæmi séu tekin. Það skiptir máli 

hvernig atlæti framtíðarmjólkurkýrnar okkar hljóta í uppvextinum og hvernig þær þrífast. 

Verkefnið mun því vonandi vera skref í þá átt að meta hver staðan er á íslenskum kúabúum. Á 

þeim 33 búum sem heimsótt voru, var meðal annars haldið utan um aldur aðstöðu og hvort 

framkvæmdir hefðu átt sér stað á uppeldisaðstöðu síðastliðin fimm ár eða hvort framkvæmdir 

væru yfirvofandi á uppeldisaðstöðunni. 
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2. Efni og aðferðir 

Haustið 2015 var gerð úttekt á aðstöðu kvígna á 33 kúabúum á Suður- og Vesturlandi þar sem 

stunduð er mjólkurframleiðsla. Skoðaður var aðbúnaður kvígna frá fæðingu og fram að fyrsta 

burði. Búin voru valin tilviljanakennt af Guðmundi Jóhannessyni, annars leiðbeinanda þessa 

verkefnis, úr skýrsluhaldi Bændasamtaka Íslands en þó valin með því tilliti að stærðardreifing 

búa ásamt mjaltatækni yrði nokkuð jöfn í rannsókninni. Búunum var skipt upp í fjóra flokka; 

básafjós með rörmjaltakerfi, básafjós með mjaltabás, legubásafjós með mjaltabás og 

legubásafjós með mjaltaþjón. Haft var samband við bændur símleiðis og falast eftir að koma 

mætti í heimsókn. 

Úttekt var framkvæmd eftir stöðluðum eyðublöðum sem sjá má í viðauka I og II. Úttektinni var 

skipt upp í spurningalista um aðbúnað og bændaspurningar. Fyrirmynd þeirra eyðublaða sem 

notast var við í þessari rannsókn voru úttektarblöð úr viðauka I og II í MSc-ritgerð Önnu Lóu 

Sveinsdóttur við Lbhí árið 2010, ásamt því að reglugerð nr. 1065/2014 um velferð nautgripa 

var höfð til hliðsjónar varðandi atriði sem taka á nautgripum almennt og nautgripum í uppeldi. 

Úttektirnar voru framkvæmdar á tímabilinu 10. nóvember til 17. desember árið 2015. Úttektin 

fór þannig fram að eftir að haft var samband við bændurna var farið á staðinn þar sem hver 

bóndi var spurður almennra staðlaðra spurninga og gerðar voru mælingar á stíum og húsakosti 

kvígna eftir þar til gerðu eyðublaði sem sjá má í viðauka I og II. Aðbúnaður mjólkurkúa og 

nauta var látinn algerlega óafskiptur í þessu verkefni. Ávallt var byrjað á að skoða aðstöðu fyrir 

yngstu kálfana og endað á þeim elstu. Þess ber að geta að þar sem naut eru alin eru þau saman 

við kvígur fram undir kynþroska og er því ekki gerður greinarmunur á nautum og kvígum þar 

sem þau eru haldin í sömu stíunum. Hvernig þessu er háttað er breytilegt milli búa. Það er ekki 

fjarri lagi að hver úttekt hafi tekið um það bil eina og hálfa klukkustund, stundum meira og 

stundum minna. Það fór töluvert eftir stærð búa og hversu flókin aðstaðan var. Mest var hægt 

að komast yfir 4 heimsóknir á einum degi. 

Ekki var unnið úr öllum liðum spurningalistanna vegna þess að sumir liðirnir voru einvörðungu 

til þess að gefa hugmyndir um aðstæður og viðhorf bænda á hverju búi fyrir sig. Þeir liðir 

spurningalistanna sem byggjast á einkunnagjöf á ákveðnum skala byggjast einvörðungu á 

sjónmati rannsakanda. Viðhorfsmat bænda byggir svo eingöngu á þeirra svörum. Ekki var sótt 

um neina styrki til þessarar rannsóknar svo kostnaður við verkefnið var alfarið á höndum 

höfundar. 
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Þau mælitæki sem notast var við í úttektinni var málband af gerðinni Stanley, 

laserfjarlægðarmælir af gerðinni Spectra Precision laser HD 50 og heimasmíðuð mælistika 

með sentímetrakvarða og löngu skafti til þess að mæla steinbita í stíum. Öll þessi tæki voru í 

eigu rannsakanda. Hita- og rakastigsmælir var af gerðinni HÆNNI og er í eigu 

Landbúnaðarháskóla Íslands. Þetta er upptrekt tæki með tveimur kvikasilfursmælum sem 

annars vegar mælir blautan hita og hins vegar þurran hita. Mælinum fylgir skífa sem rakastigið 

er lesið af eftir þessum tveimur mælingum. 

Loftgæði voru metin á hverju búi fyrir sig. Þeim gefin einkunn á skalanum 1-4 af rannsakanda. 

Um er að ræða huglægt mat en stuðst var við skilgreiningar í Viðauka I í MSc ritgerð Önnu 

Lóu Sveinsdóttur við Lbhí. 

2. tafla. Skilgreiningar á einkunnum fyrir loftgæði 

Einkunn Loftgæði       

1= Létt lyktarlaust loft   

2= Loft með útihúsailm sem ekki er áberandi 

3= Þungt loft en ekki þessi áberandi ammóníak-lykt 

4= Þungt loft, sterk lykt þegar stigið er inn í útihúsin, 

  svíður í augun og mikil ammóníak-lykt 

(Anna Lóa Sveinsdóttir, 2010) 

Hreinleiki gripa var metinn með sjónrænu mati af rannsakanda, og einstökum líkamspörtum 

gefin einkunn fyrir hreinleika á skalanum 1-4 eftir ákveðnum skilgreiningum sem koma hér á 

eftir. Þegar þetta var metið var horft til allra kvígna í viðkomandi stíu, hreinleika gripa í stíu 

síðan gefin einkunn í heild sinni. 

3. tafla. Skilgreiningar á einkunnum fyrir hreinleika gripa 

Einkunn Hreinleiki fætur   Hreinleiki nári/læri 

1 = Lítill sem enginn skítur  Lítill sem enginn skítur 

2 = Einstakir blettir  Einstaka blettir 

3 = Áberandi skellur, þó með hár sjáanleg Áberandi skellur, þó með hár sjáanleg 

4 = Miklar skellur, sem ná upp legginn Miklar, þekjandi skítaskellur 

(Anna Lóa Sveinsdóttir, 2010) 
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Hreinleiki hverrar stíu var metinn með sjónrænu mati af rannsakanda, og einstökum svæðum 

innan hennar gefin einkunn fyrir hreinleika á skalanum 1-4 eftir ákveðnum skilgreiningum sem 

koma hér á eftir. 

4. tafla. Skilgreiningar á einkunnum fyrir hreinleika stía 

Einkunn Hreinleiki, horn       

1= Hreint í hornum    

2= Einstaka skítur í hornum, ekki þekjandi  

3= Skítur í hornum, uppsafnaður   

4= Skítur í hornum, mjög uppsafnaðu   

Einkunn Hreinleiki, gólf - skítur   

1= Hreint gólf       

2= Gólf er ekki með þekjandi lag af skít en með slikju og rifur (ef þær eru) eru óstíflaðar 

3= Gólf þakið þunnu lagi af skít, rifur (ef þær eru) sjáanlegar 

4= Gólf þakið skít, rifur (ef þær eru) sjást varla/ekki 

Einkunn Hreinleiki, gólf - bleyta   

1= Þurrt         

2= Greinilegur raki en ekki pollamyndandi  

3= Einstaka pollar en ekki þekjandi bleyta yfir gólfið 

4= Blautt         

Einkunn Hreinleiki, legusvæði   

1= Þurr og hrein       

2= Einstaka skítablettir, jafnvel eitthvað áfast, gamalt 

3= Skítur á legusvæði áberandi en þó ekki þekjandi, jafnvel blautt 

4= Skítalag þekjandi yfir svæðið, svaðkennt á taði, jafnvel blautt 

Einkunn Hreinleiki, innréttingar   

1= Hreint         

2= Rykhimna yfir innréttingum   

3= Þykkt lag ryks og eitthvað af heyi  

4= Mjög þykkt lag af ryki og drullu, heytaumar um mest allt 

Einkunn Hreinleiki, milligerði   

1= Hreint         

2= Rykhimna yfir innréttingum   

3= Þykkt lag ryks og eitthvað af heyi  

4= Mjög þykkt lag af ryki og drullu, heytaumar um mest allt 

(Anna Lóa Sveindóttir, 2010) 

Hita- og rakastig var mælt þannig á hverjum stað að mælir var stilltur, hann trektur upp og 

haldið með útréttri hendi í miðju húsinu þar sem ekki var hætta á truflun við mælinguna. 

Mælirinn var látinn ganga þar til kvikasilfurssúlurnar hættu að hníga eða rísa. Ein hita- og 

rakastigsmæling var framkvæmd á hverju búi. Mælingar á aðbúnaðarþáttum voru framkvæmdar 

eins og reglugerð um velferð nautgripa. nr. 1065/2014 kveður á um. 
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2.1. Úrvinnsla gagna 

Allar þær upplýsingar sem safnað var voru settar í töfluforritið Microsoft Office Excel 2013 þar 

sem frumúrvinnsla gagna fór þar fram ásamt einfaldari útreikningum s.s. uppsetningu taflna 

eða mynda. Tölfræðiforritið SAS Enterprise Guide 6.1 M1 (6.100.0.4025) (32-bit) var notað til 

frekari greiningar gagna s.s. við vinnslu marktektarprófa. 
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3. Niðurstöður 

Eins og fram hefur komið tóku 33 kúabú á Suður- og Vesturlandi þátt í rannsókninni. Skiptingin 

var nánast jöfn milli þeirra fjögurra hópa sem búunum var skipt í eftir mjaltatækni. 9 bú 

flokkuðust sem básafjós með mjaltakerfi, 8 bú sem básafjós með mjaltabás, 8 bú sem 

legubásafjós með mjaltabás og 8 bú sem legubásafjós með mjaltaþjón. 

5. tafla. Skipting búa eftir aldri fjósa, uppeldisfjósa og árskúafjölda 

Fjósgerð 
Meðalaldur 

fjósa 
Meðalaldur 

uppeldisfjósa Árskýr 
Fjöldi fjósa í 

flokki 

Básafjós/mjaltakerfi (a) 44 29 34 9 

Básafjós/mjaltabás (b) 33 25 38 8 

Legubásafjós/mjaltabás (c) 15 22 64 8 

Legubásafjós/mjaltaþjónn (d) 11 16 67 8 

 

Meðalbyggingarár fjósa er árið 1990 og eru fjósin því að meðaltali 26 ára gömul. Elsta fjósið 

sem tók þátt í rannsókninni er frá árinu 1953 en það yngsta síðan 2013. Hvað uppeldisfjós 

varðar þá er meðalbyggingarár þeirra árið 1993 en það elsta er frá árinu 1964 en yngsta frá árinu 

2013. Aldur fjósbygginga þeirra búa sem tóku þátt í rannsókninni er því á afar breiðu bili eða 

spannar allt að 60 ár meðal mjólkurkúafjósa en 49 ár meðal uppeldisfjósa. 

Í þeim 196 stíum sem skoðaðar voru reyndist meðalaldur kvígna vera 8,4 mánuðir eða frá 

nýfæddum kvígum upp að 35 mánaða gömlum kvígum. Að meðaltali reyndust vera 7,9 kálfar 

í hverri stíu, það var þó mjög breytilegt eins og gefur að skilja. Í þeim stíum sem fæstar kvígur 

voru dvöldu þær einar en flestar voru þær 35 í einni stíu. 

Meðalstía sem gripir dvöldu í var 14,7 m2, þess skal þó geta að þá á eftir að sundurliða hvort 

sér legusvæði var til staðar líkt og hálmlegusvæði eða legubásar. Væri legusvæði til staðar 

myndi það bætast við þennan fermetrafjölda því fermetrastærðin hér miðast eingöngu við þann 

hluta stíunnar sem ekki er skilgrindur sem legusvæði, legusvæði getur þó verið gólfið (t.d. 

steinbitar eða tað)  eða sér skilgreint (t.d. legubásar eða upphækkuð dýna), eftir atvikum. 

Minnsta stían var 1,23 m2 en sú stærsta var 74,5 m2. Að meðaltali hafði hver kvíga óháð aldri 

2,1 m2 yfir að ráða í hverri stíu, minnst hafði hver kvíga 0,33 m2 en mest hafði hver kvíga 29,7 

m2. 

Áður en lengra er haldið skal hafa í huga að víða voru elstu kvígurnar á býlunum enn úti þegar 

úttektirnar fóru fram og skoða verður allar eftirfarandi niðurstöður með það í huga. 
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1. mynd. Skífuritið sýnir hlutfall búa þar sem hluti kvígna var enn úti þegar úttekt fór fram. 

Skífuritið hér að ofan sýnir að kvígur voru enn úti á 36% þeirra 33 býla sem heimsótt voru en 

kvígur voru allar komnar inn á 64% býlanna. Hér er einungis horft til rannsóknardaganna sem 

úttekt fór fram. Kvígur sem voru úti komu því ekki til umfjöllunar í verkefninu, það tekur 

einungis á gripum sem dvöldu í stíum í uppeldisfjósum búanna sem heimsótt voru þann dag 

sem heimsóknin átti sér stað. 

3.1. Hita-, rakastig og loftgæði 

Gerð var lýsandi tölfræði (summary statistics) fyrir hita- og rakastig fjósgerðanna fjögurra. Í 6. 

töflu má sjá meðalrakastig mælt í prósentum fyrir hverja fjósgerð ásamt lægsta og hæsta gildi 

sem mældist. Einnig má sjá meðalhita mældan í gráðum á Celsíus inni í uppeldisfjósum, flokkað 

eftir fjósgerðum. 

6. tafla. Meðal raka- og hitastig ásamt hæsta og lægsta gildi, flokkað eftir fjósgerð 

Fjósgerð Rakastig (%) Min max Hitastig (°C) Min Max 

a 85,7 75 97 10,0 5,2 14,2 

b 83,3 74 97 10,2 7,6 14,5 

c 90,1 75 99 9,9 6,8 15,4 

d 92,5 50 98 7,1 2 9 
Marktekt 
(p gildi) 0,1774     0,1620     

 

Kannað var með reiknilíkaninu Linear Models í SAS hvort marktækur munur (p≤0,05) fyndist 

á hitastigi í uppeldisfjósum milli fjósgerða. Ekki reyndist vera marktækur munur á hitastigi 

milli neinna fjósgerða (p=0,1620). 

36%

64%

Voru kvígur ennþá úti þegar úttekt fór fram?

Já

nei
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Með sama reiknilíkani var kannað hvort marktækur munur (p≤0,05) fyndist á rakastigi í 

uppeldisfjósum milli fjósgerða. Ekki reyndist heldur vera marktækur munur á rakastigi milli 

neinna fjósgerða (p=0,1774). 

7. tafla. Loftgæði í uppeldisfjósum á skalanum 1-4, flokkað eftir 
fjósgerðum 

  Fjósgerð   

Loftæði a b c d Alls fjós í flokki: 

Góð (1) 4 4 3 6 17 

Nokkuð góð (2) 2 3 2 1 8 

Léleg (3) 3 1 2 1 7 

Mjög léleg (4) 0 0 1 0 1 

Fjöldi býla 9 8 8 8 33 

 

Í 7. töflu má sjá hversu mörg býli hljóta tiltekna einkunn á skalanum 1-4, innan hverrar 

fjósgerðar fyrir sig. Hver einkunn er skilgreind; 1 merkir góð loftgæði, 2 merkir nokkuð góð 

loftgæði, 3 merkir léleg loftgæði, 4 merkir mjög léleg loftgæði. Sjá nánir skilgreiningar í 2. 

töflu. 

3.2. Gólfgerðir 

Könnuð var tíðni tiltekinna gólfgerða á rannsóknarbúunum. Gólfgerðum var skipt upp í slétt 

steingólf, steinbitar, taðgólf og trébitar. Það sem ekki féll að þessum skilgreiningum féll undir 

flokkinn annað. Plastrimlar er dæmi um atriði sem féllu undir þann lið, þó voru útfærslurnar 

fleiri sem þar féllu. 

8. Tafla. Tíðni einstakra gólfgerða í stíum á þeim búum sem 
voru heimsótt, flokkað eftir fjósgerð. 

  Fjósgerð   

Gólfgerð í stíum a b c d Alls í flokki 

Annað 4 3 6 3 16 

Slétt steingólf 0 1 4 5 10 

Steinbitar 33 44 23 23 123 

Taðgólf 10 6 17 11 44 

Trébitar 0 0 2 1 3 

Alls stíur:         196 

 

8. tafla hér að ofan sýnir tíðni einstakra gólfgerða í stíum á þeim búum sem heimsótt voru. Á 

þessu má sjá að yfirgnæfandi fjöldi stía (63%) hafa svokallaða steinrimla sem gólf, það er að 

segja steypta bita með rifu á milli. Það er rétt að taka það fram að slétt steingólf var einungis að 

finna þar sem sérstakir legubásar eða legusvæði var til staðar og á gólfinu gengu flórsköfur.  
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9. tafla. Tíðni gerðar undirburðar í taðstíum, flokkað eftir 
fjósgerð 

  Fjósgerð   

Gerð undirburðar a b c d Alls 

Hálmur 8 3 10 8 29 

Hey 3 3 7 2 15 

Annað 0 0 0 1 1 

Alls taðstíur:       45 

 

Í 9. töflu hér að ofan má sjá tíðni þriggja gerða af undirburði í taðstíum á búunum. Flestar 

taðstíurnar voru stíur fyrir smákálfa á mjólkurfóðrunartímabili. Hálmur er hér algengastur eða 

í 64% tilfella. 

10. tafla. Meðalbreidd bita og rifa milli bita í cm, flokkað eftir fjósgerð og aldri kvígna 

  Fjósgerð a Fjósgerð b Fjósgerð c Fjósgerð d 

Aldur Rimlar Rifa Rimlar Rifa Rimlar Rifa Rimlar Rifa 

0-3 mán 12,8 3,6 12,5 3,3 12,2 3,3 11,3 3,4 

3-6 mán 12,0 3,6 11,8 3,3 13,0 4,0 13,0 3,2 

> 6 mán 13,6 3,7 12,9 3,5 13,1 3,4 12,5 3,6 

 

10. tafla sýnir meðalbreidd rimla (stein- og trérimla) og meðalbreidd rifa á milli rimla í stíum 

sem, eins og áður sagði er algengasta gólfgerð í uppeldisstíum kvígna. Flokkað er eftir fjósgerð 

og aldri gripa líkt og reglugerðin kveður á um, í henni er ekki greint á milli steinrimla og 

trérimla. 

11. tafla. Meðalfermetrafjöldi pr. grip í stíum án sérstaks 
legusvæðis, flokkað eftir aldri gripa og fjósgerð 

  Fjósgerð 

Aldur a b c d 

0-6 mán 2,19 1,84 1,65 2,02 

6-18 mán 1,71 1,46 1,80 1,56 

> 18 mán 2,26 1,98 2,37   

 

Í 11. töflu má sjá meðalfermetrafjölda pr. grip í stíum án sérstaks legusvæðis, flokkað eftir 

fjósgerð og aldri gripa. Innan fjósgerðar d eru allir gripir sem komnir eru yfir 18 mánaða aldur 

með sérstök legusvæði, því er auður reitur þar. 
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12. tafla. Meðalfermetrafjöldi pr. grip í stíum með 
sérstöku legusvæði, flokkað eftir aldri gripa og fjósgerð 

  Fjósgerð 

Aldur a b c d 

0-6 mán 2,12  1,31 4,75 

6-18 mán  5,25 3,92 4,04 

> 18 mán     2,75 4,30 

 

Í 12. töflu má sjá meðalfermetrafjölda pr. grip í stíum með sérstök legusvæði, flokkað eftir aldri 

gripa og fjósgerð. 

Á bakvið þessar tölur eru frekar fáar mælingar í einstökum flokkum og ber að skoða 

niðurstöðurnar í samræmi við það. Ástæðan er að sérstök legusvæði eða legubásar eru ekki 

algengir í fjósgerðum a og b, en eru algengari í fjósgerðum c og d. Algengast er að eldri kvígur 

hafi aðgang að legubásum eins og taflan gefur til kynna. Auðir reitir segja einfaldlega að sérstök 

legusvæði eru ekki til staðar fyrir þann aldur innan viðkomandi fjósgerðar.  

13. tafla. Meðalfermetrafjöldi pr. grip í stíum, með og án legusvæða, 
flokkað eftir aldri gripa og fjósgerð 

  Fjósgerð   

Aldur a b c d Marktekt (p gildi) 

0-6 mán 2,6 1,9 1,8 3,0 0,2229 

6-18 mán 1,6 2,4 2,5 3,0 0,3360 

>18 mán 2,2 1,9 2,6 4,4 0,0001 

 

13. tafla hér að ofan sýnir meðalfermetrafjölda sem gripur hefur yfir að ráða í stíum óháð því 

hvort legusvæði er sérstaklega skilgreint eða ekki. Mælingarnar að baki niðurstöðum töflunnar 

eru mælingar á stíum þar sem legusvæði er ekki skilgreint sérstaklega og stíur þar sem sérstakt 

legusvæði er til staðar, semsagt allar stíur. Flokkað er eftir aldri gripa og fjósgerð. 

Kannað var með reiknilíkaninu Linear Models í SAS hvort marktækur munur (p≤0,05) fyndist 

á plássi sem gripir hefðu eftir aldri milli fjósgerða. Skemmst er frá því að segja ekki fannst 

marktækur munur á plássi pr grip innan aldursflokka 0-6 mánaða (p=0,2229) og 6-18 mánaða 

(p=0,3360), milli fjósgerða (sjá marktekt í 11. töflu). Aftur á móti fannst marktækur munur fyrir 

gripi eldri en 18 mánaða milli fjósgerða (p=0,0001). 

Með sama reiknilíkani var kannað hvort marktækur munur (p≤0,05) fyndist á plássi sem 

gripirnir hefðu óháð aldri milli fjósgerða. Það reyndist vera marktækur munur á plássi sem 

gripir hafa óháð aldri milli fjósgerða (p=0,0067). Marktækur munur fannst á milli fjósgerða a 

og d (p=0,0225), milli b og d (p=0,0088), milli c og d (p=0,0268). Gripir í uppeldisfjósum þar 
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sem fjósgerðin er legubásafjós með mjaltaþjón (d), hafa marktækt meira pláss heldur en gripir 

í uppeldisfjósum þar sem fjósgerðirnar eru básafjós með mjaltakerfi (a), básafjós með 

mjaltagryfju (b) eða legubásafjós með mjaltabás (c). 

3.3. Legusvæði 

14. tafla. Tíðni sérstaks legusvæðis í stíum, 
flokkað eftir fjósgerðum 

  Fjósgerð   

Sér legusvæði a b c d Alls 

Já 1 5 11 25 42 

Nei 46 49 41 18 154 

Alls stíur:         196 

 

14. tafla sýnir tíðni sérstaklega skilgreinds legusvæðis í stíum. Svæði sem sérstaklega er 

skilgreint sem legusvæði er að finna í 21,4% þeirra stía sem skoðaðar voru. Stíur án svæðis sem 

sérstaklega er skilgreint sem legusvæði eru 78,6%. 

15. tafla. Meðaltalstölur (m) fyrir stærðir legubása, hæð báskants, flokkað eftir 
fjósgerðum og aldri gripa   

Fjósgerð Aldur 
Breidd 

legubása Min Max 
Lengd 

legubása Min Max 
Hæð 

báskants Min Max 

a 

0-6 mán                   

6-18 mán          

>18 mán                   

b 

0-6 mán                   

6-18 mán 1,10 1,10 1,10 2,46 2,46 2,46 0,17 0,17 0,17 

>18 mán                   

c 

0-6 mán                   

6-18 mán 0,79 0,54 1,00 1,57 1,27 1,80 0,21 0,19 0,23 

>18 mán 1,05 1,00 1,10 1,81 1,42 2,20 0,23 0,20 0,25 

d 

0-6 mán 0,62 0,60 0,64 1,36 1,25 1,45 0,17 0,16 0,19 

6-18 mán 0,76 0,58 0,92 1,57 1,20 2,19 0,19 0,17 0,19 

>18 mán 0,92 0,74 1,04 1,61 1,50 1,70 0,19 0,17 0,24 

 

15. tafla hér að ofan sýnir stærðir legubása og hæð báskanta að meðaltali innan hverrar 

fjósgerðar, ásamt lægsta og hæsta gildi. Auðir reitir sýna að ekki finnast legubásar fyrir þann 

aldur kvígna eða innan viðkomandi fjósgerðar. Fáar mælingar liggja að baki þessum tölum enda 

voru stærðir legubása einungis mældar í 28 stíum, legubásastíur voru ekki fleiri í úrtakinu. 

  



25 
 

3.4. Fóðrunaraðstaða 

16. tafla. Tíðni mismunandi gerða átgrinda, flokkað 
eftir fjósgerð 

  Fjósgerð   

Gerð innréttingar a b c d Alls: 

Beinar grindur 3 5 1 0 9 

Bogar 17 5 8 4 34 

Læsigrindur 0 0 6 7 13 

Skágrindur 16 41 19 25 101 

Timburgrindur 3 0 5 0 8 

Annað 8 3 13 7 31 

Stíur í úttekt:       196 

 

Við úttekt í fjósum voru skoðaðar alls 196 stíur. Kannað var meðal annars hvaða gerðir átgrinda 

voru algengastar í þessum stíum. Valmöguleikarnir voru sex; beinar grindur, bogar, læsigrindur, 

skágrindur, timburgrindur og það sem ekki féll að þessum skilgreiningum féll undir flokkinn 

„Annað“. 

Í 16. töflu má sjá hvernig gerðir átgrinda skiptast milli þeirra flokka sem skoðaðir voru eftir 

fjósgerðum. Það sem fellur hér undir flokkinn „Annað“ eru einfaldlega átgrindur sem ekki féllu 

undir þær skilgreiningar sem listaðar voru upp eða hreinlega að þær væru ekki til staðar. Dæmi 

um gerð í þeim flokki er átpláss þar sem einungis er herðaslá eða átgrind ekki til staðar, og átti 

það án undantekningar við kálfa sem voru undir þriggja mánaða og voru á yfirstandandi 

mjólkurfóðrunartímabili. Gerðirnar voru margbreytilegar og ekki þótti ástæða til að 

sundurgreina þetta frekar. 

17. tafla. Meðalátpláss pr. grip (m), flokkað eftir 
aldri og fjósgerð   

  Fjósgerð  

Aldur a b c d Marktekt (p gildi) 

0-6 mán 0,84 0,58 0,42 0,31 0,0406 

6-18 mán 0,47 0,64 0,51 0,50 0,2962 

> 18 mán 0,72 0,62 0,39 0,51 0,1100 

 

17. tafla sýnir meðalátpláss pr. grip í metrum eftir aldri og fjósgerð.  

Kannað var með reiknilíkaninu Linear Models í SAS hvort marktækur munur (p≤0,05) fyndist 

á plássi sem gripir hefðu við fóðurgang eftir aldri milli fjósgerða. Marktækur munur á plássi 

við fóðurgang fannst milli fjósgerða a og d fyrir gripi á aldrinum 0-6 mánaða (p=0,0340). 

Annars fannst ekki marktækur munur hvað þetta varðar, með vísun í p gildi í 17. töflu. 
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Gripir á aldrinum 0-6 mánaða í uppeldisfjósum á búum með básafjós með mjaltakerfi (a) hafa 

marktækt meira pláss við fóðurgang en í uppeldisfjósum á búum með legubásafjós með 

mjaltaþjón (d). 

Með sama reiknilíkani var kannað hvort marktækur munur (p≤0,05) fyndist á plássi sem gripir 

hefðu við fóðurgang óháð aldri milli fjósgerða. Ekki reyndist vera marktækur munur á átplássi 

pr. grip milli fjósgerða óháð aldri (p=1376). 

18. tafla. Mismunur á hæð (cm) átsvæðis/fóðurgangs og þess 
gólfs sem gripir standa á að meðaltali, flokkað eftir fjósgerð 

Fjósgerð Meðaltal Min Max 

a 7,3 -13 31 

b 8,3 -2 42 

c 12,0 -2,3 30 

d 9,4 -3,5 40 

Óháð fjósgerð 9,3 -13 42 

 

Mældur var mismunur á hæð fóðurgangs/átsvæðis og þess gólfs sem gripirnir gengu á í stíunum. 

Í 18. töflu hér að ofan má sjá hæðarmismun að meðaltali í cm, ásamt hæsta og lægsta gildi. Sé 

tala jákvæð (+) þá þýðir það að fóðurgangur/átsvæði er hærra heldur en það gólf sem gripir 

ganga á. Ef tala er neikvæð (-) þá þýðir það að fóðurgangur/átsvæði er lægra en það gólf sem 

gripirnir ganga á. 

19. tafla. Komast allir gripir að fóðurgangi í einu? 
Flokkað eftir fjósgerð 

  Fjósgerð   

Komast allir að í einu? a b c d Alls 

Já 41 48 37 24 150 

Nei 3 6 12 17 38 

Annað 3  3 2 8 

Alls stíur:         196 

 

Í framhaldinu má velta fyrir sér hvort allir gripir komist að fóðurgangi í einu eða hvernig því 

hafi verið til háttað á búunum. Í 19. töflu má sjá hvort líkur væru á að allir gripir kæmust að í 

einu við fóðurgang eða ekki. Þetta er stærð sem var metin út frá sjónmati rannsakanda. Einu 

valmöguleikarnir voru já eða nei – eftir því hvort allir gripir kæmust að í einu við fóður eða 

ekki.  
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3.5. Brynning 

20. tafla. Tíðni tiltekinnar gerðar brynningar, flokkað 
eftir fjósgerð 

  Fjósgerð   

Gerð brynningar a b c d Alls: 

Handbrynning 2 1 4 0 7 

Ker 0 1 7 8 16 

Nipplar 19 28 9 9 65 

Skálar 21 16 21 21 79 

Annað 5 8 11 5 29 

Alls stíur:         196 

 

Í þeim 196 stíum sem skoðaðar voru, var brynning af einhverju tagi í 167 stíum. Þær 29 stíur 

sem falla undir flokkinn „Annað“ innihéldu ekki brynningarbúnað. Það voru án undantekningar 

stíur þar sem smákálfar dvöldu og voru á yfirstandandi mjólkurfóðrunartímabili og fengu mjólk 

a.m.k. tvisvar sinnum á dag, stundum oftar en það var mismunandi milli búa. 

Í 20. töflu má sjá hvernig gerðir brynningar skiptast milli þeirra flokka sem skoðaðir voru eftir 

fjósgerðum. Þess ber þó að geta að taflan endurspeglar ekki fjölda brynningardalla í 

rannsókninni heldur eingöngu hvaða gerð brynningar var innan hverrar stíu. 

21. tafla. Meðalhæð (m) brynningar, flokkað eftir fjósgerð, aldri gripa og gerð 
brynningar 

Fjósgerð Aldur 
Þyngd 
gripa Handbrynning Ker Nipplar Skálar 

Mt. allra 
gerða 

a 

0-6 mán < 150 kg 0,6   1,1 0,5 0,8 

6-18 mán 150-350 kg  0,9 0,7 0,8 

>18 mán 350-550 kg   1,3 0,8 1,0 

b 

0-6 mán < 150 kg 0,5   0,9 0,6 0,8 

6-18 mán 150-350 kg 0,7 1,3 0,6 1,0 

>18 mán 350-550 kg   1,2 0,4 0,9 

c 

0-6 mán < 150 kg 0,4 0,6 0,6 0,6 0,5 

6-18 mán 150-350 kg 0,6 0,7 0,7 0,7 

>18 mán 350-550 kg 0,9 1,1 0,7 0,8 

d 

0-6 mán < 150 kg   0,2 0,9 0,5 0,6 

6-18 mán 150-350 kg 0,7 1,0 0,8 0,8 

>18 mán 350-550 kg 0,8 1,4 0,7 0,9 

 

21. tafla hér að ofan sýnir meðalhæð (m) brynningar í stíum, flokkað eftir fjósgerð, gerð 

brynningartækja og aldri gripa. Þar er einnig að finna meðalhæð allra brynningartækja sem 

mæld voru í stíum, flokkað eftir aldri gripanna. Auðir reitir tákna að viðkomandi gerð 

brynningartækis er ekki til staðar í neinni stíu viðkomandi aldurs. 
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3.6. Hreinleiki gripa 

Hreinleiki gripa var metinn með sjónrænu mati af rannsakanda samanber 3. töflu. 

22. tafla. Meðaltalseinkunn (1-4) fyrir hreinleika á fótum, nára og lærum kvígna, 
flokkað eftir fjósgerð óháð aldri gripa 

Fjósgerð Meðaltal fætur Min Max Meðaltal nári/læri Min Max 

a 1,9 1 4 1,7 1 4 

b 2,2 1 4 2,3 1 4 

c 1,9 1 4 1,9 1 4 

d 1,7 1 4 1,4 1 3 
Marktekt 
(p gildi) 0,1466     0,0045     

 

22. tafla hér að ofan sýnir meðaleinkunn, hæsta og lægsta gildi fyrir hreinleika á fótum, nára og 

lærum kvígna. Flokkað er eftir fjósgerðum en óháð aldri. Gripir eru að meðaltali hreinastir í 

uppeldisfjósum þar sem fjósgerð d er til staðar, sé horft til allra þátta. Skítugastir eru gripir í 

uppeldisfjósum þar sem fjósgerð b er til staðar, sé horft til allra þátta. Þó er það svo að hæsta 

og lægsta gildi finnast innan allra fjósgerða, nema innan fjósgerðar d. Þar fékk enginn gripur 

verstu einkunn (4) fyrir nára og læri. 

Kannað var með reiknilíkaninu Linear Models í SAS hvort marktækur munur (p≤0,05) fyndist 

á meðaleinkunnum fyrir hreinleika á fótum gripa óháð aldri milli fjósgerða. Ekki fannst 

marktækur munur á hreinleika fóta óháð aldri, milli fjósgerða (p=0,1466). 

Kannað var með reiknilíkaninu Linear Models í SAS hvort marktækur munur (p≤0,05) fyndist 

á meðaleinkunnum fyrir hreinleika á nára//lærum gripa óháð aldri milli fjósgerða. Marktækur 

munur fannst á hreinleika nára/lærum gripa óháð aldri milli fjósgerða a og b (p=0,0475) og 

milli fjósgerða b og d (p=0,0028). 

Gripir í uppeldisfjósum á búum þar sem er básafjós með mjaltakerfi (a) eru marktækt hreinni á 

lærum og í nára heldur en gripir í uppeldisfjósum þar sem fjósgerðin er básafjós með mjaltabás. 

Gripir í uppeldisfjósum þar sem er lausagöngufjós með mjaltaþjóni (d) eru marktækt hreinni en 

gripir í uppeldisfjósum básafjósa með mjaltabás (b).  
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23. tafla. Meðaleinkunn (1-4) fyrir hreinleika á fótum, nára og lærum kvígna, flokkað eftir 
fjósgerð og aldri kvígna 

    Fjósgerð     

Aldur Líkamshluti a b c d Marktekt (p gildi) Mt. óháð fjósgerð 

0-6 mán 
Meðaltal fætur 1,7 2,0 1,4 1,6 0,3378 1,7 

Meðaltal nári/læri 1,6 1,9 1,3 1,3 0,1943 1,6 

6-18 
mán 

Meðaltal fætur 2,1 2,2 2,5 2,0 0,4398 2,3 

Meðaltal nári/læri 1,9 2,6 2,7 1,6 0,0109 2,3 

>18 
mán 

Meðaltal fætur 2,1 2,5 2,9 1,4 0,0691 2,2 

Meðaltal nári/læri 1,9 2,2 2,5 1,1 0,2068 1,9 

 

23. tafla hér að ofan sýnir meðaleinkunn fyrir hreinleika á fótum, nára og lærum kvígna. 

Flokkað er eftir fjósgerð og aldri gripa. Sé horft á meðaltal óháð fjósgerðum má sjá að yngsti 

hópurinn er hvað hreinastur, elsti hópurinn fylgir þar á eftir en miðhópurinn er hvað skítugastur. 

Kannað var með reiknilíkaninu Linear Models í SAS hvort marktækur munur (p≤0,05) fyndist 

á hreinleika á fótum og nára eða lærum gripa milli fjósgerða eftir aldri gripanna. Ekki fannst 

marktækur munur á hreinleika fyrir fætur (p=0,3378), nára eða læri (p=0,1943) milli gripa á 

aldrinum 0-6 mánaða. 

Það fannst heldur ekki marktækur munur á hreinleika fóta milli fjósgerða fyrir gripi á aldrinum 

6-18 mánaða (p=0,4398) en það fannst marktækur munur á hreinleika nára eða læra milli 

fjósgerða fyrir gripi á aldrinum 6-18 mánaða (p=0,0109). Gripir í uppeldisfjósum búa með 

lausagöngufjós og mjaltaþjón (d) eru marktækt hreinni heldur en gripir í uppeldisfjósum þar 

sem er básafjós með mjaltabás (b) (p=0,0403) og uppeldisfjósum þar sem fjósgerðin er 

lausagöngufjós með mjaltabás (c) (p=0,0183). 

3.7. Hreinleiki stía 

Hreinleiki stía var metinn með sjónrænu mati rannsakanda samanber skala í 4. töflu. 

24. tafla. Meðaleinkunnir fyrir hreinleika tiltekinna hluta stía  

  Fjósgerð     

Hluti stíu a b c d Marktekt (p gildi) Mt. óháð fjósgerð 

Horn 1,9 2,0 1,8 2,0 0,8772 1,9 

Gólf - skítur 1,9 2,2 1,8 2,1 0,4507 2,0 

Gólf - bleyta 2,0 2,4 2,2 2,0 0,6222 2,2 

Legusvæði 2,0 2,5 2,0 2,1 0,3996 2,2 

Innrétting 2,1 2,0 2,4 1,9 0,5775 2,1 

Milligerði 2,1 2,0 2,4 2,0 0,6384 2,1 
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Í 24. töflu hér að ofan kemur fram að lítill breytileiki er í meðaleinkunnum fyrir hreinleika 

tiltekinna hluta stía, það er þó misjafnt. 

Þó hér sé rætt um meðaleinkunn fyrir hreinleika stíuhluta þá er það svo að innan allra 

fjósgerðanna er að finna einkunnir á skalanum 1-4 fyrir alla eiginleikana. Hreinleikastig er því 

á öllum skalanum innan allra fjósgerðanna. 

Kannað var með reiknilíkaninu Linear Models í SAS hvort marktækur munur (p≤0,05) fyndist 

á hreinleika einstakra hluta eða innréttinga stía í rannsókninni. Skemmst er frá því að segja að 

ekki fannst marktækur munur á hreinleika þessara 6 atriða milli fjósgerða, með vísan í p gildin 

í 24. töflu. 

3.8. Útivera 

25. tafla. Tíðni búa sem setja kvígur út á beit yfir 
sumartímann, flokkað eftir fjósgerðum 

  Fjósgerð   

Útivist? a b c d Alls í flokki: 

Já 8 8 7 7 30 

Nei 1 0 1 1 3 

Fjöldi búa: 9 8 8 8 33 

 

 

2. mynd. Skífuritið sýnir hlutfall búa sem ekki setja kvígur út yfir sumartímann, óháð fjósgerð 

Á þremur búum (9%) af 33 sem heimsótt voru kvígur ekki settar út á sumrin. 

Kannað var hvort kvígur hefðu aðgang að útisvæði meðan á innistöðu stóð. Í 4 stíum af 196 

sem komu til skoðunar var slíkt til staðar. 

91%

9%

Eru kvígur settar út á sumrin?

Já

Nei
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26. tafla. Tafla sem sýnir tíðni og skiptingu skjólgerða 
fyrir kvígur sem fara út 

  Fjósgerð   

Gerð skjóls: a b c d Alls í flokki: 

Ekkert 0 2 0 0 2 

Náttúrulegt 6 4 5 4 19 

Veggir 1 1 2 2 6 

Annað 1 1 0 1 3 

Fjöldi búa: 8 8 7 7 30 

 

26. tafla hér að ofan sýnir hvernig skjólgerðir í haga skiptast milli þeirra búa sem setja kvígurnar 

út á sumrin, flokkað er eftir fjósgerð. 

27. tafla. Meðallengd útivistar kvígna í mánuðum talið ásamt aldri í 
mánuðum yngstu gripa sem fara út 

Fjósgerð   Meðaltal Min Max 

a 
Lengd útivistar (mán) 5,1 4 6 

Aldur yngst út (mán) 5,8 3 8 

b 
Lengd útivistar (mán) 4,9 4 6 

Aldur yngst út (mán) 7,9 3 16 

c 
Lengd útivistar (mán) 5,1 4 6 

Aldur yngst út (mán) 7,7 4 11 

d 
Lengd útivistar (mán) 6,0 3 12 

Aldur yngst út (mán) 7,6 3 12 

 

3.9. Almennar spurningar til bænda 

Bændur voru spurðir nokkurra almennra spurninga. Eftirfarandi eru niðurstöður þeirra. 

28. tafla. Hvort gerðar hafa verið breytingar á 
uppeldishúsnæði síðastliðin 5 ár, flokkað eftir 
fjósgerð 

  Fjósgerð   

  a b c d Alls: 

Já 2 1 2 2 7 

Nei 7 7 6 6 26 

Fjöldi búa: 9 8 8 8 33 

 

28. tafla hér að ofan sýnir niðurstöður spurningarinnar „Hafa verið gerðar breytingar á 

uppeldisaðstöðu síðaustu 5 ár?“ eftir fjósgerð. 
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3. mynd. Skífuritið sýnir hlutfall búa sem staðið hafa í framkvæmdum á uppeldisaðstöðu síðustu 5 

ár, óháð fjósgerð 

Skífuritið hér að ofan sýnir í prósentum niðurstöðu spurningarinnar „Hafa verið gerðar 

breytingar á uppeldisaðstöðu síðustu 5 ár?“ óháð fjósgerð. 

29. Tafla. Fyrirhugaðar breytingar á uppeldisaðstöðu, 
flokkað eftir fjósgerð 

  Fjósgerð   

  a b c d Alls: 

Já 4 5 8 5 22 

Nei 5 3 0 3 11 

Fjöldi búa: 9 8 8 8 33 

 

29. tafla hér að ofan sýnir svör bænda við spurningunni „Eru fyrirhugaðar breytingar á 

aðbúnaði/uppeldisaðstæðum gripanna á bænum?“, flokkað eftir fjósgerð. 

 

21%

79%

Hafa verið gerðar breytingar á uppeldisaðstæðum 
kvígna síðastliðin 5 ár?

Já

Nei
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4. mynd. Skífuritið sýnir hlutfall búa þar sem fræmkvæmdir á uppeldisaðstæðum eru væntanlegar 

Skífuritið hér að ofan sýnir í prósentum svör við spurningunni „Eru fyrirhugaðar breytingar á 

aðbúnaði/uppeldisaðstæðum gripanna á bænum?“ óháð fjósgerð. 

30. tafla. Tíðni næturlýsingar í uppeldisfjósum, flokkað 
eftir fjósgerð 

  Fjósgerð   

Næturlýsing? a b c d Alls: 

Já 7 7 6 6 27 

Nei 2 1 2 2 7 

Alls býli: 9 8 8 8 33 

 

30. tafla hér að ofan sýnir tíðni næturlýsingar í uppeldisfjósum, flokkað er eftir fjósgerð. 

 

5. mynd. Skífuritið sýnir hlutfall búa þar sem næturlýsing var til staðar í uppeldisfjósum 

67%

33%

Eru fyrirhugaðar breytingar á 
aðbúnaði/uppeldisaðstæðum gripanna á 

bænum?

Já

Nei

79%

21%

Næturlýsing?

Já

Nei
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Skífuritið hér að ofan sýnir í prósentum svör við spurningunni „Er næturlýsing í uppeldisfjósi?“ 

óháð fjósgerð. 

Einnig var spurt hvort „Gætir dagsbirtu í uppeldisfjósi?“, niðurstöðurnar voru að í 32 

uppeldisfjósum af 33 gætir dagsbirtu inni í fjósinu. 

31. tafla. Eru önnur dýr í sama húsnæði?, 
flokkað eftir fjósgerð 

  Fjósgerð   

  a b c d Alls: 

Já 2 1 0 1 4 

Nei 7 7 8 7 29 

Alls býli 9 8 8 8 33 

 

31. tafla hér að ofan sýnir svör bænda við spurningunni „Eru önnur dýr í sama húsnæði?“ 

Flokkað eftir fjósgerð. 

 

6. mynd. Skífuritið sýnir hlutfall búa þar sem önnur dýr en nautgripir dvöldu í sama húsnæði 

Skífuritið hér að ofan sýnir í prósentum svör við spurningunni „Eru önnur dýr í sama húsnæði?“, 

óháð fjósgerð. 

  

12%

88%

Eru önnur dýr í sama húsnæði?

Já

Nei
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3.10. Viðhorfsmat 

Fyrir bændur var lagður spurningalisti, sem sjá má undir Viðauka II.  

32. tafla. Meðaleinkunnir bænda á ýmsum þáttum sem tengjast 
aðbúnaði við uppeldi kvígna, flokkað eftir fjósgerðum 

Fjósgerð   Meðaltal Min Max 

a 

Gólfgerð 4,4 4 6 

Rými pr. grip 4,3 3 6 

Fóðrunaraðstaða 4,7 2 6 

Legusvæði 3,4 2 6 

Mikilvægi beitar 5,2 1 6 

Loftræsting 5,1 3 6 

Innrétting 4,9 4 6 

b 

Gólfgerð 4,6 3 6 

Rými pr. grip 4,3 3 6 

Fóðrunaraðstaða 5,1 3 6 

Legusvæði 4,3 2 6 

Mikilvægi beitar 5,0 1 6 

Loftræsting 5,0 4 6 

Innrétting 5,0 3 6 

c 

Gólfgerð 4,6 2 6 

Rými pr. grip 4,5 2 6 

Fóðrunaraðstaða 5,1 4 6 

Legusvæði 5,0 2 6 

Mikilvægi beitar 5,8 1 6 

Loftræsting 4,4 1 6 

Innrétting 5,3 4 6 

d 

Gólfgerð 4,4 2 6 

Rými pr. grip 4,6 3 6 

Fóðrunaraðstaða 5,9 5 6 

Legusvæði 5,3 4 6 

Mikilvægi beitar 4,1 1 6 

Loftræsting 4,9 3 6 

Innrétting 5,3 3 6 

 

32. tafla sýnir meðaleinkunnir bænda fyrir einstaka liði bændaspurninga, ásamt hæsta og lægsta 

gildi. Bændur höfðu val um að gefa einkunn á skalanum 1-6. 1 var lakast en 6 best. 
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33. tafla. Meðaleinkunnir bænda á ýmsum þáttum sem 
tengjast aðbúnaði við uppeldi kvígna, óháð fjósgerðum 

  Meðaltal Lágmark Hámark 

Gólfgerð 4,5 2 6 

Rými pr. grip 4,4 2 6 

Fóðrunaraðstaða 5,2 2 6 

Legusvæði 4,5 2 6 

Mikilvægi beitar 4,8 1 6 

Loftræsting 4,8 1 6 

Innrétting 5,1 3 6 

 

33. tafla sýnir sömu upplýsingar og 32. tafla á undan, hér er þó ekki flokkað eftir fjósgerðum. 

Einkunnir voru gefnar á sama skala. 
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4. Umræður 

Þann 26. nóvember 2014 tók gildi ný reglugerð um velferð nautgripa, nr. 1065/2014. Þessi 

reglugerð tók við af Reglugerð um aðbúnað nautgripa og eftirlit með framleiðslu mjólkur og 

annarra afurða þeirra, ásamt síðari breytingum nr. 438/2002 (Reglugerð um velferð nautgripa 

nr. 1065/2014). 

Reglugerðinni frá 2014 er ætlað að marka ákveðnar grunnforsendur fyrir þá sem halda 

nautgripi. Þannig sitja allir við sama borð varðandi lágmarkskröfur út frá sjónarmiði 

reglugerðarinnar. Við framkvæmd og úrvinnslu þessa verkefnis er litið sem svo á að ef 

ákvæðum reglugerðar er fylgt er staðið við að veita gripum ásættanlega velferð. Séu þau atriði 

skoðuð sem verkefnið tekur á, má sjá að breytileiki í aðbúnaðarþáttum er mismikill milli 

fjósgerða. Allt frá því að varla er merkjanlegur munur og upp í það að gífurlegur munur finnst.  

Skipting búa milli fjósgerðanna fjögurra er nánast jöfn eins og áður hefur komið fram. Þegar 

slembiúrtak búanna var skoðað með tilliti til stærðar og fjósgerðar reyndist ómögulegt að hafa 

jafnstór bú í árskúm talið eftir fjósgerð líkt og sjá má í 5. töflu. Lausagöngufjós eru í flestum 

tilfellum stærri en básafjósin. Hugsanlega má skýra þetta að einhverju leyti með aldri fjósanna 

eða árskúafjölda eftir fjósgerð, líkt og sjá má í 5. töflu. Þar sést greinilega að árskúm fjölgar 

eftir því sem fjósin yngjast, sama hvort litið er til mjólkurkúafjóss eða uppeldisfjóss. Það er 

greinilegt að básafjósin eru að eldast og um leið úreldast enda básafjósin í öllum tilfellum eldri 

en legubásafjósin. 

Þegar gögnin voru skoðuð án mikillar flokkunar eða með tilliti til aldurs gripa mátti sjá að 

breytileiki stía að stærð og þar af leiðandi svæði sem hver gripur hefur yfir að ráða er afar 

mismunandi líkt og sjá má í fyrsta kafla niðurstaðna. Þar er gerð grein fyrir stærð meðalstíunnar, 

hvað minnsta og stærsta stían í rannsókninni var stór, ásamt meðal fermetrafjölda sem hver 

kvíga hefur yfir að ráða. Þetta eru niðurstöður sem ber að skoða með fyrirvara enda vantar að 

sundurgreina hvort aðgangur að sér legusvæði er til staðar og svo á eftir að greina gögnin eftir 

aldri. Þessar tölur geta þó gefið til kynna hvert lágmarks/hámarks yfirráðasvæði kvígna er í 

rannsókninni. 

4.1. Umhverfishiti í gripahúsum, rakastig og loftgæði 

Nokkur breytileiki var í hitastigi og rakastigi milli fjósgerðanna fjögurra eins og sjá má í 6. 

töflu. Rakastig var á bilinu 83,3-92,5% að meðaltali. Ljóst er að breytileikinn er nokkur enda 

mælist rakastig á bilinu 50-99%. Minnstur er raki að meðaltali í uppeldisfjósum á búum þar 

sem eru básafjós með mjaltabás (b) en mestur raki að meðaltali reyndist vera í uppeldisfjósum 
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búa þar sem eru lausagöngufjós með mjaltabás (c). Hitastig reyndist vera á bilinu 2,0-15,4 °C. 

Lægstur er hitinn að meðaltali í uppeldisfjósum búa með legubásafjós og mjaltaþjón en hæstur 

var hitinn að meðaltali í uppeldisfjósum búa þar sem eru básafjós með mjaltabás. Þessar 

hitastigsmælingar ættu að teljast viðunandi miðað við rannsókn Hepola, Hanninen, Pursianinen, 

Tuure, Syrjala-Qvist, Pykkönen og Saloniemi (2006) á áhrifum umhverfishita á vöxt nautkálfa 

af mjólkurframleiðslukyni en þar kemur fram að umhverfishiti hefur ekki merkjanleg áhrif á 

vaxtarframvindu kálfanna ef hitastig er ekki lægra en +13°C ± 4°C í fjósi þar sem mjólkurkýr 

og kálfar dvelja í sama rými eða í ókynntu húsnæði þar sem hitastig er ekki lægra en +3°C ± 

2°C (Hepola o.fl., 2006). 

Áhugavert hefði verið að skoða hita- og rakastig milli fjósgerða í samhengi við gerð 

loftræstingar og fá þá ef til vill niðurstöðu í hvort munur væri á þessum tveimur þáttum eftir 

loftræstitækni. Eins væri gagnlegt að skoða hreinleika gripa í samanburði við hita- og rakastig. 

Líklega hefði þó þurft fleiri mælingar en hér voru gerðar samanborið við niðurstöður Axels 

Kárasonar (2008) en hann fann ekki sterk tengs milli hreinleika gripa og rakastigs milli 

básafjósa og legubásafjósa. Hann gerði eina rakastigsmælingu á hverjum stað líkt og gert er í 

þessu verkefni. 

Ef litið er á 7. töflu í samhengi við 6. töflu má sjá að yfirgnæfandi hluti uppeldisfjósa (75,7%) 

fær einkunn á bilinu 1-2 sem merkir létt lyktarlaust loft eða loft með útihúsailm sem ekki er 

áberandi. Þetta eru töluvert aðrar niðurstöður en Anna Lóa Sveinsdóttir (2010) fékk út í sínu 

MSc verkefni. Þar fengu 54% stía einkunnina góð loftgæði. Það er þó vert að taka það fram að 

baki þeim niðurstöðum lágu 146 mælingar (stíur) í stað 33 mælinga (fjós) hér. 

Athygli vekur að legubásafjósin (c og d) sem yfirleitt voru nýrri heldur en básafjósin (a og b) 

skuli ekki hafa merkjanlega betri loftgæði heldur en eldri fjósin samanber 7. töflu. Út frá því 

má velta fyrir sér hvort næg þróun hafi átt sér stað í loftræstingu nýlegra fjósbygginga eða hvort 

uppeldisfjósin séu ekki á aldri við mjólkurkúafjósin á hverju búi fyrir sig. Líklegt er að hér hafi 

áhrif að þar sem byggð hafa verið fjós fyrir mjólkurkýrnar er ekki endilega byggt líka fyrir 

kvígurnar. Uppeldisfjósin geta því verið mun eldri en mjólkurkúafjósin og að sama skapi yngri. 

Svo má einnig velta því upp hvort loftræsting í eldri fjósum hafi verið endurbætt undanfarin ár. 

4.2. Gólfgerðir 

Í 8. töflu er gerð grein fyrir algengustu gólfgerðum í stíum rannsóknarinnar. Yfirgnæfandi 

meirihluti stía hefur steinbita sem gólf (63%). Reglugerð um velferð nautgripa nr. 1065/2014 

gerir ekki greinarmun á steinbitum og trébitum heldur greinir frá lágmarks breidd bita og rifu á 
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milli bita. Það má því sjá að í 126 stíum af 196 er að finna bitagólf af einhverju tagi sem gera 

64,3%. Þetta eru niðurstöður sem samræmast rannsókn Petterson, Svenson og Liberg (2001) 

sem gerð var í Svíþjóð á uppeldisaðstæðum kvígna, sænskar kvígur á búum með 28-94 kýr eru 

oftast aldar upp í stíum þar sem gólfið er steyptir bitar (Pettersson o.fl., 2001). Í 

aðbúnaðarrannsókn Önnu Lóu Sveinsdóttur (2010) kemur fram að graðnaut séu í 92% tilfella 

alinn upp í stíum með bitagólfi (Anna Lóa Sveinsdóttir, 2010). Það má því sjá að líkur eru á að 

kvígur séu aldar í fjölbreyttari stíum en graðnaut hér á landi, niðurstöður í þessu verkefni styrkja 

þá kenningu samanber 8. töflu. 

34. tafla. Lágmarksbreidd rimla og rifa samkvæmt viðauka I í reglugerð. 

Gripir 
Mesti aldur 

(mán) 
Minnsta breidd rimla 

(cm) 
Mesta rifubreidd  

(cm) 

Kálfar 3 5,0 2,5 

Aðrir nautgripir 6 10,0 3,0 

Aðrir nautgripir >6 mán 12,0 4,0 

(Reglugerð um velferð nautgripa nr. 1065/2014, Viðauki I) 

Ef litið er til 10. töflu í samanubrði við 34. töflu hér að ofan má sjá að meðaltalsmælingar fyrir 

rimlabreidd stenst reglugerð fyrir kvígur á aldrinum 0-6 mánaða og fyrir kvígur eldri en 6 

mánaða. Að meðaltali er breidd milli rimla meiri en æskilegt er samkvæmt reglugerðinni fyrir 

kvígur á aldrinum 0-6 mánaða innan allra fjósgerða. Meðalbreidd milli rimla fyrir kvígur eldir 

en 6 mánaða stenst reglugerð að meðaltali fyrir allra fjósgerðirnar. Ekki er áberandi munur á 

mælingum milli fjósgerða. 

35. tafla. Lágmarks gólfflötur á grip í stíum án 
legubása samkvæmt Viðauka I í regluger. 

Gripir 
Aldur 
(mán) 

Rimlagólf-lágmarks 
m2/grip 

Kálfar 6 1,5 

Aðrir nautgripir 18 2,0 

Aðrir nautgripir >18 2,5 

(Reglugerð um velferð nautgripa nr. 1065/2014, Viðauki I) 

Séu bornar saman töflur 11 og 35 má sjá að meðal fermetrafjöldi á grip í stíum í öllum 

fjósgerðunum stenst reglugerð um lágmarks m2/grip fyrir kvígur á aldrinum 0-6 mánaða. Í stíum 

hjá kvígum eldri en 6 mánaða stenst engin fjósgerð að meðaltali lágmarkskröfur um m2/grip. 
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36. tafla. Lágmarks gólfflötur á grip í stíum með sérstök 
legusvæði samkvæmt Viðauka I í reglugerð. 

Gripir 
Aldur (mán), 

mesta þyngd (kg) 
Rimlagólf-lágmarks 

m2/grip* 

Kálfar 6 (u.þ.b. 150 kg) 1,5 

Aðrir nautgripir 18 (u.þ.b. 350 kg) 2,0 

Aðrir nautgripir >18 (> 350 kg) 2,5 

(Reglugerð um velferð nautgripa nr. 1065/2014, Viðauki I) 

Í reglugerðinni segir að „í stíum með sérstök legusvæði skal legusvæðið samsvara 1 m2 á hver 

100 kg heildarlífþunga gripa í stíunni.“ (Reglugerð um velferð nautgripa nr. 1065/2014, 

Viðauki I). Þannig að hver 150 kg kvíga á að hafa 1,5 m2 yfir að ráða í stíu með sérstaklega 

skilgreindu legusvæði. 350 kg kvíga á að hafa 3,5 m2. Ef bornar eru saman töflur 12 og 36 má 

sjá að fjósgerðir b, c og d standast viðmið að meðaltali fyrir kvígur (m2/grip) á aldrinum 6-18 

mánaða, fjósgerð a kemur ekki til umfjöllunar þar. Fjósgerðir c og d hafa legusvæði fyrir kvígur 

eldri en 18 mánaða en einungis fjósgerð d stenst viðmið reglugerðar. 

4.3. Legusvæði 

Í rannsókninni er sérstakt legusvæði að finna í 21,4% stía en ekkert sérstakt legusvæði er í 

78,6% stía, sjá 14. töflu. Algengast er að sérstakt legusvæði sé að finna í stíum innan fjósgerðar 

c og d sem jafnframt eru nýjustu fjósin. Þetta háa hlutfall kvígna í stíum sem ekki hafa sérstök 

legusvæði gæti komið niður á vexti, hegðun og heilsufari gripanna (Nielsen o.fl., 1997a). 

Möguleg lausn væri að gúmmíklæða gólfið eða steinbitana líkt og bent er á í rannsókn 

Telezhenko, Lidfors, og Bergsten (2007), þar kemur fram að kýr velji frekar að ganga á mjúku 

undirlagi heldur en hörðu og sama máli gegni um legusvæði, kýr velji frekar gúmmíundirlag 

heldur en harða steypuna (Telezhenko o.fl., 2007). 

37. tafla. Lágmarksstærð legubása samkvæmt viðauka I í 
reglugerð.  

Gripir 
Aldur 
(mán) 

Breidd 
(m) 

Lengd (m) - lokað 
fram úr bás 

Lengd (m) - opið 
fram úr bás 

Kálfar 6 0,7 1,8 1,65 

Aðrir nautgripir 18 0,9 2,1 1,95 

Aðrir nautgripir >18 1,1 2,4 2,25 

(Reglugerð um velferð nautgripa nr. 1065/2014, Viðauki I) 

Fjósgerð a kemur ekki til álita hér en þar finnast ekki legubásar og ekki eru legubásar fyrir 

kvígur á aldrinum 0-6 mánað innan fjósgerðar b og c. Ekki eru legubásar fyrir kvígur eldri en 

18 mánaða innan fjósgerðar b. 

Ef bornar eru saman niðurstöður mælinga fyrir legubása (15. tafla) og viðmið reglugerðar fyrir 

legubása (37. tafla) sést að meðalbreidd legubása fyrir kvígur á aldrinum 0-6 mánaða stenst 
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ekki viðmið reglugerðar að meðaltali innan fjósgerðar d (0,62 m). Meðalbreidd legubása fyrir 

kvígur á aldrinum 6-18 mánaða stenst viðmið reglugerðar að meðaltali fyrir fjósgerð b (1,10), 

fjósgerð c (0,79 m) og fjósgerð d (0,76 m). Meðalbreidd legubása fyrir kvígur eldri en 18 

mánaða stenst ekki viðmið reglugerðar að meðaltali innan fjósgerðar c (1,05 m) og fjósgerðar 

d (0,92 m). Nokkur breytileiki var í breiddarmælingum á legubásum innan fjósgerðar c og d. 

Í 7 stíum af 28 stóðust legubásar reglugerð hvað varðar breidd með tillit til aldurs gripa. Það 

gera 25% legubásastía sem stóðust reglugerð og 75% ekki. 

Breidd legubása var mæld líkt og reglugerðin kveður á um, frá miðju í miðju milligerða. Lengd 

legubása var mæld þannig að lengd dýnu eða gúmmímotta var mæld. Slík mæliaðferð 

samræmist ekki fyllilega mælingaraðferðum reglugerðar. Í henni skal mæla frá aftari báskanti 

að vegg ef lokað er fram úr bás en ef opið er fram úr bás er mælt frá aftari báskanti og að fremri 

báskanti í básnum á móti. 

Í reglugerðinni segir „hæð aftari báskants frá flór eða rimlagólfi skal vera að lágmarki 15 sm 

og að hámarki 25 sm að mottu meðtalinni“ (Reglugerð um velferð nautgripa nr. 1065/2014, 

Viðauki I). Skemmst er frá því að segja að allar stíur með tilliti til aldurs gripa og hæðar á aftari 

báskants stóðust viðmið reglugerðar (15. tafla). 

4.4. Fóðrunaraðstaða 

38. tafla. Lágmarksátpláss í lausagöngufjósum og stíum 
samkvæmt Viðauka I í reglugerð. 

Gripir 
Mesti aldur (mán), 
mesta þyngd (kg) 

Breidd á átplássi, 
m/á grip 

Kálfar <100 kg 0,30 

Kálfar 6 (u.þ.b. 150 kg) 0,40 

Ungneyti 18 (u.þ.b. 350 kg) 0,50 

Ungneyti >18 (u.þ.b. 350-550 kg) 0,55 

(Reglugerð um velferð nautgripa nr. 1065/2014, Viðauki I) 

Í 17. töflu er gerð grein fyrir meðalátplássi pr. grip eftir aldri og fjósgerð. Ef þær niðurstöður 

eru bornar saman við ákvæði reglugerðar í 38. töflu má sjá að kvígur á aldrinum 0-6 mánaða 

hafa hvað mest pláss að meðaltali við fóðurgang í uppeldisfjósum þar sem fjósgerð a er til staðar 

(0,84 m/grip). Minnst pláss hafa kvígur á aldrinum 0-6 mánaða í uppeldisfjósum þar sem 

fjósgerð d er (0,31 m/grip). Fjósgerðir a, b og c standast viðmið reglugerðar fyrir þetta aldursbil 

en fjósgerð d ekki. Allar fjósgerðir standast viðmið reglugerðar að meðaltali fyrir kvígur á 

aldrinum 6-18 mánaða. Fyrir kvígur sem komnar eru yfir 18 mánaða aldur, þá standast 

fjósgerðir a, b og d viðmið reglugerðar en ekki fjósgerð c (0,39 m/grip). 
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Það er greinilegt að kvígur í þeirri rannsókn sem hér er greint frá hafa umtalsvert meira átpláss 

heldur en kvígur í rannsókn Longenbach, Henrichs og Graves (1999) en þeir könnuðu hver 

lágmarksbreidd átsvæðis fyrir kvígur af Holstein kyni væri, með tilliti til vaxtar og 

þyngdaraukningar. Niðurstöður þeirra voru að lágmarksbreidd átpláss við fóðurgang væri 0,15 

m/grip fyrir 4-8 mánaða, 0,31 m/grip fyrir 11-15,5 mánaða og 0,47 m/grip fyrir kvígur á 

aldrinum 17-21 mánaða (Longencach, 1999). Íslenska kýrin er þó töluvert minna nautgripakyn 

heldur en Holstein. 

Það skal þó hafa í huga að reglugerðin segir jafnframt að ef ferskt fóður er fyrir gripunum allan 

sólarhringinn og hönnun stíu sé þannig að sterkir gripir geti ekki setið um átplássið, þá er í lagi 

að einungis 1/3 komist að áti í einu. Annars skulu allir komast samtímis að fóðri (Reglugerð 

um velferð nautgripa nr. 1065/2014). Þetta ákvæði stangast á við niðurstöður Andreu 

Rüggeberg (2007) en hún dró þá ályktun af niðurstöðum sínum við rannsókn á atferli íslenskra 

kvígna við fóðurgang að takmarkað átpláss hafi neikvæð áhrif á velferð kvígna. Niðurstöður 

hennar voru á þá leið að kvígur sem höfðu takmarkað átpláss voru oftar reknar frá áti af öðrum 

kvígum, ásamt því að heildaráttími kvígna í samkeppnisstíum styttist í heild (Andrea 

Rüggeberg, 2007). Ef til vill gæti skertur átttími komið niður á vexti og vaxtarframvindu. 

39. tafla. Hlutfall stía sem stenst eða stenst 
ekki ákvæði um 10 cm hæðarmismun stíugólfs 
og fóðurgangs. Flokkað eftir fjósgerðum 

Fjósgerð 
Meðaltal 

(cm) Stenst 
Stenst 
ekki 

a 7,3 37% 63% 

b 8,3 26% 74% 

c 12,0 62% 38% 

d 9,4 47% 53% 
Óháð 
fjósgerð 9,3 43% 57% 

 

Reglugerðin segir að gripir skuli standa að minnsta kosti 10 cm lægra en yfirborð 

fóðurgangs/átsvæðis er. Í 39. töflu má sjá meðal hæðarmismun á stíugólfi og gólfi fóðurgangs, 

flokkað eftir fjósgerð, ásamt hlutfalli stía sem stenst ákvæði reglugerðarinnar innan hverrar 

fjósgerðar. Ef litið er á 18. töflu má sjá að breytileikinn hvað þetta varðar er töluverður eða frá 

því að fóðurgangur sé 13 cm neðar en stíugólf og allt upp í 42 cm ofan við stíugólf. Ekki voru 

þó nothæfar tölur fyrir allar mælingar sem gerðar voru, meðal annars vegna þess að sumstaðar 

var gróffóður gefið í fötur/stampa eða í átgrindur á vegg. Það átti þó helst við í smákálfastíum, 
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þar sem gripir voru að stíga sín fyrstu skref í áti á gróffóðri. Reglugerðin tekur ekki á slíkum 

gjafabúnaði. 

4.5. Brynning 

Í 7. grein reglugerðar um velferð nautgripa nr. 1065/2014 kemur fram að „allir gripir skulu hafa 

nægan aðgang að hreinu og ómenguðu drykkjarvatni“. Síðan er vísað í Viðauka I en þar segir 

að ekki megi vera fleiri en 6 kýr um hverja drykkjarskál og ekki fleiri en 18 kýr við hvern 

lengdarmetra drykkjarkars. 

Ekki greinir reglugerðin frekar frá brynningu, s.s. brynningu unggripa eða frá annarskonar 

brynningarbúnaði. Vissulega greinir reglugerðin frá að allir gripir skuli hafa aðgang að vatni 

eins og áður sagði. Þetta sætir furðu höfundar því rannsóknir benda til að samhengi er á milli 

áts hjá gripum og vatnsframboðs. Ef gripur er þyrstur þá minnkar fóðurupptaka hans (Dansk 

Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2005). 

Það er algengast að gripum sé brynnt með brynningarskálum og brynningarnipplum (20. tafla). 

Brynningarnipplar eru í 33% stía og brynningarskálar í 40% stía í rannsókninni. Nipplarnir eru 

algengastir innan fjósgerðar a og b en skipting brynningarskála er nokkuð jöfn. Ef 21. tafla er 

borin saman við 1. töflu  sést að hæðarmælingar í 21. töflu fyrir brynningarskálar eru hliðstæðar 

leiðbeinandi 1. töflu. Svipaða sögu er að segja um samanburð á hæð brynningarkara í 21. töflu 

og 1. töflu, þar virðist þó vera heldur meiri breytileiki. 
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40. tafla. Hlutfall brynningar sem stóðst eða stóðst ekki reglugerð, 
flokkað eftir fjósgerðum 

Fjósgerð Brynning Hlutfall innan fjósgerðar Stenst Stenst ekki 

A 

Skálar 45% 81% 19% 

Ker 0% 0% 0% 

Ekkert 11% 0% 100% 

Nipplar 40%   

Handbr. 4%     

B 

Skálar 30% 94% 6% 

Ker 2% 0% 100% 

Ekkert 15% 0% 100% 

Nipplar 52%   

Handbr. 2%     

C 

Skálar 40% 52% 48% 

Ker 13% 86% 14% 

Ekkert 21% 0% 100% 

Nipplar 17%   

Handbr. 8%     

d 

Skálar 49% 38% 62% 

Ker 19% 25% 75% 

Ekkert 12% 0% 100% 

Nipplar 21%   

Handbr. 0%     

 

40. tafla hér að ofan sýnir skiptingu á gerðum brynningar innan hverrar fjósgerðar. Í liðnum 

„Hlutfall innan fjósgerðar“ má sjá hversu stór hluti einstakra gerða var af heildarfjölda 

brynningartækja innan fjósgerðar. Síðan er athugað hversu stór hluti t.d. skála eða kerja standist 

reglugerð með tilliti til fjölda gripa í viðkomandi stíum. 81% skála innan fjósgerðar a stenst 

viðmið reglugerðar en 19% ekki, sem dæmi. 

Ekki er hægt að skera úr um hvort nipplar og fjöldi þeirra standist reglugerð, einfaldlega vegna 

þess að ekkert er kveðið á um þá í reglugerðinni. Þess vegna eru reitir auðir fyrir þann lið í 40. 

töflu. 

Nokkuð var um að engin brynning væri í stíum þar sem dvöldu smákálfar sem voru innan við 

þriggja mánaða og á yfirstandandi mjólkurfóðrunartímabili og má sjá það hlutfall undir liðnum 

„Ekkert“ í 40. töflu. Slíkt stenst einfaldlega ekki ákvæði reglugerðar. 

Í 21. töflu gefur að líta meðalhæð einstakra brynningartækja eftir fjósgerðum og aldri gripa. 

Reglugerð um velferð nautgripa nr. 1065/2014 fjallar ekkert um hæð brynningartækja í stíum. 

Það þótti því full ástæða til þess að kanna hvaða hæðargildi væri um að ræða á þeim 

brynningartækjum sem komu fyrir í rannsókninni. Ef litið er til t.d. brynningarskála í 21. töflu 
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sést að ekki er afgerandi munur á hæð eftir aldri milli fjósgerða. Heldur meiri breytileiki er í 

hæð nippla en skála. 

4.6. Hreinleiki gripa 

Eins og fyrr segir þá eru gripir að meðaltali hreinastir í uppeldisfjósum þar sem fjósgerð d er til 

staðar, sé horft til allra þátta. Skítugastir eru gripir í uppeldisfjósum þar sem fjósgerð b er til 

staðar, sé horft til allra þátta. Ef töflur 6 og 22 eru bornar saman þá eru gripir skítugastir þar 

sem rakastig mælist hvað minnst en hreinastir þar sem rakastig mælist hvað mest. Þetta stangast 

á við það sem bent er á í rannsókn Hauge, Kielland, Ringdal, Skjerve, og Nafstad (2012) en þar 

segir að fjós með lágt raka stig í lofti hýsi að jafnaði hreinni gripi heldur en fjós þar sem rakastig 

er hátt (Hauge o.fl., 2012). 

4.7. Útivera 

Í 17. grein reglugerðar um velferð nautgripa nr. 1065/2014 kemur fram að „Allir nautgripir, að 

undanskyldum graðnautum, skulu komast á beit á grónu landi í átta vikur hið minnsta, á tímabilinu 

frá 15. maí til 15. október ár hvert. Aðgangur að útigerði uppfyllir ekki kröfu um útivist á grónu 

landi“. 

Í heild sinni þá framfylgja 91% þeirra búa sem heimsótt voru þessu ákvæði en 9% ekki (mynd 

2). Í 27. töflu kemur fram hver meðallengd útivistartíma er yfir sumarið, lægsta gildið er 3 

mánuðir sem undirstrikar það að þeir bændur sem setja kvígur sínar út á sumrin standast viðmið 

um lágmarksbeit í 8 vikur eða 2 mánuði. Það er þó mjög breytilegt eins og 27. tafla sýnir hversu 

gamlar kvígurnar eru þegar þær fara út í fyrsta skiptið. Það eru margir áhrifavaldar í því, t.d. 

hvenær kvíga er fædd á árinu, enda gæti verið erfitt að vera með smákálfa úti sem gefa þyrfti 

mjólk 2-3 sinnum á dag í allskyns veðrum. Fang eða sæðing getur einnig haft áhrif á útivist 

enda gæti reynst erfitt að fylgjast með beiðsli vegna sæðinga meðan kvíga dvelur í haga. 
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5. Ályktanir / lokaorð 

Eftir að hafa gert þeim aðbúnaðarþáttum sem finna má í niðurstöðum verkefnisins skil þá má 

með sanni álykta að breytileiki í aðbúnaði milli búa er umtalsverður. Það er engin ein fjósgerð 

af þeim fjórum sem skoðaðar voru sem skarar fram úr hvað gæði aðbúnaðar varðar. Með öðrum 

orðum það er ekki endilega samhengi milli aldurs bygginga, stærðar búa og fullnægjandi 

aðbúnaðar. 

Út frá þess má velta fyrir sér hvort hönnun sé ábótavant á uppeldisaðstöðu kvígna? Í ljósi þess 

að nýrri uppeldisfjós eru ekki endilega að koma betur út heldur en eldri uppeldisfjós. Ef til vill 

hefur húsakostur sem fyrir er áhrif á hvernig aðstaða er hönnuð en algengt er að uppeldisaðstaða 

sé sett upp eða endurnýjuð í eldri byggingum, t.d. ef sett er upp ný uppeldisaðstaða í gamalli 

hlöðu eða gömlu mjólkurkúafjósi þá stjórnar stærð rýmisins stærð stía. Aðstaðan er einfaldlega 

sniðinn inn í byggingu en ekki byggingin sniðin utan um aðstöðuna. 

Framkvæmda er þörf varðandi aðbúnað kvígna á íslenskum kúabúum í náinni framtíð eigi að 

uppfylla gildandi reglugerðir um aðbúnað og tryggja velferð. Greinin stendur því væntanlega 

frammi fyrir umtalsverðum kostnaði hvað það varðar. Ef skoðaðar eru niðurstöður 

spurninganna um framkvæmdir í fortíð og framtíð, sést að einungis 21% búa hafa staðið í 

framkvæmdum á uppeldisaðstæðum síðastliðin 5 ár en 67% búanna stefna á breytingar á 

uppeldisaðstöðu í náinni framtíð. 

Kvígur eru oftast haldnar í steinrimlastíu með brynningarskálum eða brynningarnipplum, með 

eða án legusvæðis (oftast án), sem gæti verið hálmsvæði, legubásar eða gúmmímottur. 

Átgrindur við fóðurgang eru oftast skágrindur sem allir gripir í stíu geta staðið við í einu. Engin 

regla virðist vera á hreinleika stía milli fjósgerða, allir möguleikar þekkjast innan hverrar 

fjósgerðar. 

Úrbóta er þörf á stærð stía fyrir gripi sem eru eldri en 6 mánaða en fjósgerðirnar fjórar standast 

ekki lágmarks m2/grip fyrir eldri kvígur. Það er því ljóst að ekkert svigrúm er fyrir sérstök 

legusvæði innan þeirra stía. Annað hvort verða menn að fækka í stíunum eða stækka stíurnar. 

Það var þó þannig að legubásafjósin höfðu hvað oftast sérstaklega skilgreind legusvæði í stíum 

fyrir kvígur en greinilega var búið að koma fyrir legubásum fyrir elstu kvígurnar í flestum 

fjósgerðunum. Möguleg lausn á fjölgun legusvæða í stíum væri að gúmmíklæða steinbitana, en 

slíkt getur í senn uppfyllt bætt legu- og gönguskilyrði. Básafjós með mjaltakerfi (a) eru hvað 

elstu fjósin í rannsókninni en samt hafa kvígur ekkert endilega minna pláss pr/grip við 

fóðurgang í slíku fjósi en í legubásafjósi með mjaltaþjón (d) sem eru hvað yngst. 
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Það er greinilega óhætt að segja að tækifæri séu fólgin í því að gera gott betur. Hvort sem litið 

er á aðbúnað gripanna eða þær reglugerðir sem bændurnir þurfa að vinna eftir. Það ætti því að 

vera lágmarkskrafa þeirra sem halda nautgripi að hafa í höndum læsilega reglugerð sem 

skilmerkilegt og auðvelt er að fara eftir. Að sama skapi er lágmarkskrafa að bændur fari eftir 

þeim reglum sem settar eru hverju sinni. 

Það sætir furðu höfundar að ákvæði reglugerðar um velferð nautgripa sé ekki ítarlegri þegar 

kemur að brynningu nautgripa, vatn er jú undirstaða alls lífs og aðgengi að vatni er gríðarlega 

mikilvægur þáttur í lífsstarfinu. Ekkert er minnst á hæð brynningartækja eftir aldri, eða fjölda 

brynningartækja fyrir aðra gripi en fullorðnar kýr og reglugerðin fjallar ekki um þær gerðir 

brynningartækja sem víða eru í notkun (nipplar) og eru á markaðnum. Ekkert er kveðið á um 

hæð herðasláa eða hæð átgrinda fyrir nautgripi í lausagöngustíum, heldur eingöngu fyrir gripi 

sem bundnir eru á básum. Jafnframt er ekki kveðið á um hámarksbreiddir eða lengdir legubása 

eða hámarkshæðarmismun á gólfi fóðurgangs og þess gólfs sem gripir standa á, heldur eingöngu 

lágmarksgildi. 

Í ljósi þessa má sjá að velferð verður tæplega mæld með málbandi enda margir áhrifaþættir sem 

spila þar inn í. Ef litið er á sem svo að velferð sé fullnægt ef ákvæðum reglugerðar er fylgt þá 

þarfnast atriði í reglugerð líkt og lýst hefur verið með brynningu og fleira hér að ofan 

endurskoðunar. 

Í framhaldinu væri áhugavert að endurtaka rannsóknina með fleiri búum þar sem allt landið 

væri undir. Einnig væri mjög áhugavert að bera saman t.d. fermetrafjölda og átpláss pr. grip í 

samanburði við árskúafjölda. Þannig mætti minnka áhrif hugsanlegra sveiflna varðandi 

gripafjölda í stíum og ef til vill fá nákvæmari niðurstöður. Hugsanlega mætti þannig sýna fram 

á hvort yfirráðasvæði kvígna í uppeldi séu ásættanlegt í samanburði við árskúafjölda. Því eins 

og flestir vita er mismunandi milli ára hversu margar kvígur koma í heiminn og þar af leiðandi 

hversu margar kvígur eru í uppeldi hverju sinni. Þetta myndi gefa skýrari mynd og öruggari 

niðurstöður en hér hefur verið greint frá. 
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7. Viðaukar 

7.1. Viðauki I – úttektarblöð 

Úttektareyðublað - aðbúnaður      NR. Húsnæðis:   

         

Bæjarheiti:            Dags.:   

Staðsetning:               

Búgerð:   Kúabú Blandað bú (sauðfé, nautgr.)   Annað:   

Fjöldi kúa:  árskýr           
                  

Almennt á býli:        

         

Eru kvígur bundnar á bása?       

Básar:  Nei Já 
Fjöldi á 
básum:         

Hve lengi:       mán.     

         

Flór aftan við bása? Nei Já      

         

Eru kvígur hafðar í hópstíum?       

Stíur  Nei  Já Fjöldi:      

 >Með legusvæði Nei Já Ef já: Svæði Legubásar  

 >legusvæði undirlag dýna motta steypa hálmur Annað:   

 >meðbursta/klóru Nei Já     

         

Útigangur   Nei Já     

 

>Hve 
lengi:       mán.    

 >Með skjóli Nei já Ef já: Veggir Náttúrul. Gerði 

 >Beitiland  Tún Hagi Annað:      

 >Hagastærð Fjöldi á ha:          

 >gripafjöldi í haga:   stk.     

         

Eru kvígur í sama rými og kýrnar?  Nei  Já    

         

Gólfgerð         

         

Tegund gólfgerðar í hópstíum:       

  

Slétt 
gólf Taðgólf Steinbitar Trébitar  Annað:   

         

Tegund gólfgerðar í básum:       

  Steingólf Gúmmímottur Timbur   Annað:   
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Tegund undirburðar á taðgólfi:       

  Sag Hálmur Hey   Annað:   

         

Innréttingar        

         

Gerð: Skágrindur Bogar Læsigrindur Timbur Beinargr.  Annað:   

         

Fjærumhverfi gripa - annað       

Hitastig inni í gripahúsi: __________°C  Rakastig inni í gripahúsi: __________  

Hitastig úti: __________°C       

         

Loftið inni í gripahúsinu: :) 1 2 3 4 :( 

         

Gætir dagsbirtu í gripahúsinu? Nei  Já     

         

Næturlýsing?  Nei Já     

         

Eru önnur dýr í sama rými/húsi? Nei Já Ef Já: Sauðfé Fuglar  

      Hross Svín  

                  

Úttekt á stíum eða básum:      

         

Ef básar:         

         

Flórristar aftan við bása? Nei Já Ef Já: Rifubr. _________mm Bitabr. _________mm 

         

Rými gripa: lengd breidd      

 Bás: __________x__________m     

Legusvæði / undirlag dýna motta steypa hálmur Annað:    

Gerð brynningar: Skálar Nipplar Ker Handbr. Annað:    

Vatnsrennsli ekkert lítið mikið         

Hæð vatnsdalla: __________cm             

Ef stíur/lausaganga:        

         

Stía 1         

         

Fjöldi gripa í stíu     gripir/stk  
Númer tveggja 
gripa:  

      eða   

Rými gripa:     Aldur:  mán. 

 Stía: __________x__________cm     

         

Legubás  __________x__________cm Fjöldi     stk/l.básar 
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 Opið/lokað fram úr bás? Lokað Opið    

 Hæð aftari báskants frá flór/rimlum að efri brún mottu/dýnu: __________cm  

         

Legusvæði __________x__________cm 
Ekkert sérstakt 
legusvæði      

         

         

Milligerði Heilt Opið  Ef opið: Rifubreidd ___________cm  

         

komast gripir í snertingu við hvern annan yfir milligerði? Nei Já  

         

Fjarlægð upp á fóðurgang ______________cm (hæðarmism. Fóðurgangs og botns í stíu) 

         

Fóðrunaraðstaða (fóður og brynning)      

         

Átpláss Fjöldi: __________ átpláss/stk      

 Heildarbreidd: __________m      

         

Komast allir gripir að gróffóðri í einu? Nei Já    

            

Aðgengi að bætiefnum: Nei  Já     

Sleikja gripir fóðurgang? Nei  Já     

Aðgengi að gróffóðri:   stöðugt lotubundið     

Aðgengi að kjarnfóðri: stöðugt lotubundið Fá ekki kjarnfóður   

Er trappa framan við átpláss? Nei  Já Ef já: __________x__________cm 

Hæð jötukants (frá tröppu) __________cm     

Hæð jötukants (frá fóðurgangi) __________cm     

          

Brynning         

         

Gerð brynningar: Skálar Nipplar Ker Handbr. Annað:    

         

Fjöldi brynningardalla: __________stk þar af __________ virkir    

         

Fjöldi gripa um hverja skál/nippil/hvern lengdarmeter af kari: __________stk   

         

Vatnsrennsli ekkert lítið mikið     

         

Hreinleiki dalla        

 >Fjöldi vatnsdalla sem eru hreinir   __________stk  

 >Fjöldi vatnsdalla sem eru með smávægilega skán __________stk  

 >Fjöldi vatnsdalla sem eru skítugir   __________stk  

         

Hæð vatnsdalla: __________cm Ef ker:  Lengd: __________cm Breidd: __________cm 

    Dýpt: ___________cm    
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Staðsetning vatnsdalla Við vegg      

   út í horni      

   

Utan á 
milligerði       

   

Innan á 
milligerði       

         

Hreinleiki gripa        

 Skali - :) 1 2 3 4 :(   

Hreinleiki - 
fætur           (fjöldi gripa í hverjum flokki) 

Hreinleiki - 
nári/læri           (fjöldi gripa í hverjum flokki) 

         

Skýringar:         

Hreinleiki - fætur        

 

 
 

 
 

 

  

  

  

Hreinleiki - nári/læri 
 

 

 
 

 

  

  

Stía/Bás         

 Skali - :) 1 2 3 4 :(   

 Horn          Bitagólf?  

 Gólf - skítur            

 

Gólf - 
bleyta          Biti (cm):   

 Legusvæði          Rifa (cm):   

 Innrétting            

 Milligerði            

         

Athugasemdir:        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

1. 
Lítill sem enginn 
skítur 

2.  
Einstaka blettir 

3. 
áberandi skellur, þó 
með hár sjáanleg 

4. 
miklar skellur sem ná 
upp legginn 

1. 
Hrein læri og nári 2. 

einstaka blettir 

3. 
áberandi skellur, þó 
með hár sjáanleg 

4. 
miklar þekandi skítaskellur 
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Stía 2         

         

Fjöldi gripa í stíu     gripir/stk  
Númer tveggja 
gripa:  

      eða   

Rými gripa:     Aldur:  mán. 

 Stía: __________x__________cm     

         

Legubás  __________x__________cm Fjöldi     stk/l.básar 

         

 Opið/lokað fram úr bás? Lokað Opið    

 Hæð aftari báskants frá flór/rimlum að efri brún mottu/dýnu: __________cm  

         

Legusvæði __________x__________cm 
Ekkert sérstakt 
legusvæði      

         

         

Milligerði Heilt Opið  Ef opið: Rifubreidd ___________cm  

         

komast gripir í snertingu við hvern annan yfir milligerði? Nei Já  

         

Fjarlægð upp á fóðurgang __________cm (hæðarmism. Fóðurgangs og botns í stíu) 

         

Fóðrunaraðstaða (fóður og brynning)      

         

Átpláss Fjöldi: __________ átpláss/stk      

 Heildarbreidd: __________cm      

         

Komast allir gripir að gróffóðri í einu? Nei Já    

            

Aðgengi að bætiefnum: Nei  Já     

Sleikja gripir fóðurgang? Nei  Já     

Aðgengi að gróffóðri:   stöðugt lotubundið     

Aðgengi að kjarnfóðri: stöðugt lotubundið Fá ekki kjarnfóður   

Er trappa framan við átpláss? Nei  Já Ef já: __________x__________cm 

Hæð jötukants (frá tröppu) __________cm     

Hæð jötukants (frá fóðurgangi) __________cm     

          

Brynning         

         

Gerð brynningar: Skálar Nipplar Ker Handbr. Annað:    
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Fjöldi brynningardalla: __________stk þar af __________ virkir    

         

Fjöldi gripa um hverja skál/nippil/hvern lengdarmeter af kari: __________stk   

         

Vatnsrennsli ekkert lítið mikið     

         

Hreinleiki dalla        

 >Fjöldi vatnsdalla sem eru hreinir   __________stk  

 >Fjöldi vatnsdalla sem eru með smávægilega skán __________stk  

 >Fjöldi vatnsdalla sem eru skítugir   __________stk  

         

Hæð vatnsdalla: __________cm Ef ker:  Lengd: __________cm Breidd: __________cm 

    Dýpt: ___________cm    

         

Staðsetning vatnsdalla Við vegg      

   út í horni      

   

Utan á 
milligerði       

   

Innan á 
milligerði       

         

Hreinleiki gripa        

 Skali - :) 1 2 3 4 :(   

Hreinleiki - 
fætur           (fjöldi í hverjum flokki) 

Hreinleiki - 
nári/læri           (fjöldi í hverjum flokki) 

         

Stía/Bás         

 Skali - :) 1 2 3 4 :(   

 Horn          Bitagólf?  

 Gólf - skítur            

 

Gólf - 
bleyta          Biti (cm):   

 Legusvæði          Rifa (cm):   

 Innrétting            

 Milligerði            

         

Athugasemdir:        

         

         

         

Stía 3         

         

Fjöldi gripa í stíu     gripir/stk  
Númer tveggja 
gripa:  

      eða   
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Rými gripa:     Aldur:   

 Stía: __________x__________cm     

         

Legubás  __________x__________cm Fjöldi      

         

 Opið/lokað fram úr bás? Lokað Opið    

 Hæð aftari báskants frá flór/rimlum að efri brún mottu/dýnu: __________cm  

         

Legusvæði __________x__________cm 
Ekkert sérstakt 
legusvæði      

         

         

Milligerði Heilt Opið  Ef opið: Rifubreidd ___________cm  

         

komast gripir í snertingu við hvern annan yfir milligerði? Nei Já  

         

Fjarlægð upp á fóðurgang __________cm (hæðarmism. Fóðurgangs og botns í stíu) 

         

Fóðrunaraðstaða (fóður og brynning)      

         

Átpláss Fjöldi: __________ átpláss/stk      

 Heildarbreidd: __________cm      

         

Komast allir gripir að gróffóðri í einu? Nei Já    

            

Aðgengi að bætiefnum: Nei  Já     

Sleikja gripir fóðurgang? Nei  Já     

Aðgengi að gróffóðri:   stöðugt lotubundið     

Aðgengi að kjarnfóðri: stöðugt lotubundið Fá ekki kjarnfóður   

Er trappa framan við átpláss? Nei  Já Ef já: __________x__________cm 

Hæð jötukants (frá tröppu) __________cm     

Hæð jötukants (frá fóðurgangi) __________cm     

         

Brynning         

         

Gerð brynningar: Skálar Nipplar Ker Handbr. Annað:    

         

Fjöldi brynningardalla: __________stk þar af __________ virkir    

         

Fjöldi gripa um hverja skál/nippil/hvern lengdarmeter af kari: __________stk   

         

Vatnsrennsli ekkert lítið mikið     

         

Hreinleiki dalla        

 >Fjöldi vatnsdalla sem eru hreinir   __________stk  

 >Fjöldi vatnsdalla sem eru með smávægilega skán __________stk  
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 >Fjöldi vatnsdalla sem eru skítugir   __________stk  

         

Hæð vatnsdalla: __________cm Ef ker:  Lengd: __________cm Breidd: __________cm 

    Dýpt: ___________cm    

         

Staðsetning vatnsdalla Við vegg      

   út í horni      

   

Utan á 
milligerði       

   

Innan á 
milligerði       

         

Hreinleiki gripa        

 Skali - :) 1 2 3 4 :(   

Hreinleiki - 
fætur           (fjöldi í hverjum flokki) 

Hreinleiki - 
nári/læri           (fjöldi í hverjum flokki) 

         

Stía/Bás         

 Skali - :) 1 2 3 4 :(   

 Horn          Bitagólf?  

 Gólf - skítur            

 

Gólf - 
bleyta          Biti (cm):   

 Legusvæði          Rifa (cm):   

 Innrétting            

 Milligerði            

         

Athugasemdir:        

                  

Stía 4         

         

Fjöldi gripa í stíu     gripir/stk  
Númer tveggja 
gripa:  

      eða   

Rými gripa:     Aldur:   

 Stía: __________x__________cm     

         

Legubás  __________x__________cm Fjöldi      

         

 Opið/lokað fram úr bás? Lokað Opið    

 Hæð aftari báskants frá flór/rimlum að efri brún mottu/dýnu: __________cm  

         

Legusvæði __________x__________cm 
Ekkert sérstakt 
legusvæði      
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Milligerði Heilt Opið  Ef opið: Rifubreidd ___________cm  

         

komast gripir í snertingu við hvern annan yfir milligerði? Nei Já  

         

Fjarlægð upp á fóðurgang __________cm (hæðarmism. Fóðurgangs og botns í stíu) 

         

Fóðrunaraðstaða (fóður og brynning)      

         

Átpláss Fjöldi: __________ átpláss/stk      

 Heildarbreidd: __________cm      

         

Komast allir gripir að gróffóðri í einu? Nei Já    

            

Aðgengi að bætiefnum: Nei  Já     

Sleikja gripir fóðurgang? Nei  Já     

Aðgengi að gróffóðri:   stöðugt lotubundið     

Aðgengi að kjarnfóðri: stöðugt lotubundið Fá ekki kjarnfóður   

Er trappa framan við átpláss? Nei  Já Ef já: __________x__________cm 

Hæð jötukants (frá tröppu) __________cm     

Hæð jötukants (frá fóðurgangi) __________cm     

         

Brynning         

         

Gerð brynningar: Skálar Nipplar Ker Handbr. Annað:    

         

Fjöldi brynningardalla: __________stk þar af __________ virkir    

         

Fjöldi gripa um hverja skál/nippil/hvern lengdarmeter af kari: __________stk   

         

Vatnsrennsli ekkert lítið mikið     

         

Hreinleiki dalla        

 >Fjöldi vatnsdalla sem eru hreinir   __________stk  

 >Fjöldi vatnsdalla sem eru með smávægilega skán __________stk  

 >Fjöldi vatnsdalla sem eru skítugir   __________stk  

         

Hæð vatnsdalla: __________cm Ef ker:  Lengd: __________cm Breidd: __________cm 

    Dýpt: ___________cm    

         

Staðsetning vatnsdalla Við vegg      

   út í horni      

   

Utan á 
milligerði       

   

Innan á 
milligerði       
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Hreinleiki gripa        

 Skali - :) 1 2 3 4 :(   

Hreinleiki - 
fætur           (fjöldi í hverjum flokki) 

Hreinleiki - 
nári/læri           (fjöldi í hverjum flokki) 

         

Stía/Bás         

 Skali - :) 1 2 3 4 :(   

 Horn          Bitagólf?  

 Gólf - skítur            

 

Gólf - 
bleyta          Biti (cm):   

 Legusvæði          Rifa (cm):   

 Innrétting            

 Milligerði            

         

Athugasemdir:        

         

 

Stía nr.          

         

Fjöldi gripa í stíu     gripir/stk  
Númer tveggja 
gripa:  

      eða   

Rými gripa:     Aldur:   

 Stía: __________x__________cm     

         

Legubás  __________x__________cm Fjöldi      

         

 Opið/lokað fram úr bás? Lokað Opið    

 Hæð aftari báskants frá flór/rimlum að efri brún mottu/dýnu: __________cm  

         

Legusvæði __________x__________cm 
Ekkert sérstakt 
legusvæði      

         

         

Milligerði Heilt Opið  Ef opið: Rifubreidd ___________cm  

         

komast gripir í snertingu við hvern annan yfir milligerði? Nei Já  

         

Fjarlægð upp á fóðurgang __________cm (hæðarmism. Fóðurgangs og botns í stíu) 

         

Fóðrunaraðstaða (fóður og brynning)      
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Átpláss Fjöldi: __________ átpláss/stk      

 Heildarbreidd: __________cm      

         

Komast allir gripir að gróffóðri í einu? Nei Já    

            

Aðgengi að bætiefnum: Nei  Já     

Sleikja gripir fóðurgang? Nei  Já     

Aðgengi að gróffóðri:   stöðugt lotubundið     

Aðgengi að kjarnfóðri: stöðugt lotubundið Fá ekki kjarnfóður   

Er trappa framan við átpláss? Nei  Já Ef já: __________x__________cm 

Hæð jötukants (frá tröppu) __________cm     

Hæð jötukants (frá fóðurgangi) __________cm     

         

Brynning         

         

Gerð brynningar: Skálar Nipplar Ker Handbr. Annað:    

         

Fjöldi brynningardalla: __________stk þar af __________ virkir    

         

Fjöldi gripa um hverja skál/nippil/hvern lengdarmeter af kari: __________stk   

         

Vatnsrennsli ekkert lítið mikið     

         

Hreinleiki dalla        

 >Fjöldi vatnsdalla sem eru hreinir   __________stk  

 >Fjöldi vatnsdalla sem eru með smávægilega skán __________stk  

 >Fjöldi vatnsdalla sem eru skítugir   __________stk  

         

Hæð vatnsdalla: __________cm Ef ker:  Lengd: __________cm Breidd: __________cm 

    Dýpt: ___________cm    

         

Staðsetning vatnsdalla Við vegg      

   út í horni      

   

Utan á 
milligerði       

   

Innan á 
milligerði       

         

Hreinleiki gripa        

 Skali - :) 1 2 3 4 :(   

Hreinleiki - 
fætur           (fjöldi í hverjum flokki) 

Hreinleiki - 
nári/læri           (fjöldi í hverjum flokki) 

         

Skýringar:         
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Hreinleiki - fætur        

 

 
 

 

 

 

  

  

  

Hreinleiki - nári/læri 
 

 

 
 

 

  

  

         

         

Stía/Bás         

 Skali - :) 1 2 3 4 :(   

 Horn          Bitagólf?  

 

Gólf - 
skítur            

 

Gólf - 
bleyta          Biti (cm):   

 Legusvæði          
Rifa 
(cm):   

 Innrétting            

 Milligerði            

         

Athugasemdir:        

 

 

7.2. Viðauki II - bændaspurningar 

Úttektarblað - bændaspurningar     

         

Bæjarheiti:            Dags.:   

Staðsetning:               

Búgerð:   Kúabú Blandað bú (sauðfé, nautgr.) Annað     

Fjöldi kúa:   árskýr             

         

Fjósgerð:  Básafjós  Lausaganga  Annað:     

         

Byggingarár 
fjóss:      ártal    

         

Byggingarár uppeldisaðstöðu:     ártal    

         

Hafa verið gerðar breytingar á uppeldisaðstöðu síðustu 5 ár? Hverjar?   

                  

1. 
Lítill sem enginn 
skítur 

2.  
Einstaka blettir 

3. 
áberandi skellur, þó 
með hár sjáanleg 

4. 
miklar skellur sem ná 
upp legginn 

1. 
Hrein læri og nári 2. 

einstaka blettir 

3. 
áberandi skellur, þó 
með hár sjáanleg 

4. 
miklar þekandi skítaskellur 



63 
 

                  

                  

                  

                  

Fang/burðaraldur kvígna       

         

Hvenær eru kvígur sæddar/látnar fá fang?       mánaða.  

         

Við hvaða aldur er fyrsti 
burður?     mánaða.  

         

Eru kvígur flokkaðar eftir aldri/stærð í stíur ?  Nei Já   

                  

Mjólkurfóðrun        

Hversu lengi eru kvígur á 
mjólk?        mánuði.  

         

Með fötu  Nei Já      

Með túttu  Nei  Já      

Með kálfafóstru Nei  Já      

         

Hversu oft er mjólk gefin á 
dag     x dag    

                  

Fóðrun         

         

Er gefið kjarnfóður á uppeldistímanum? Nei Já Ef já:   vikur 

         

Hve oft er gefið 1x á dag 2x á dag Frjálst aðg.  Annað:     

         

Aðgengi að 
gróffóðri:  Stöðugt Lotur     

         

 

>Hversu oft 
gefið?       

x 
dag/viku   

         

Hversu oft er tekið frá moð?       
x 
dag/viku   

                  

         

         

         

         

         

Útivist         
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Eru kvígur settar 
út?  Nei Já Ef já: __________ til _________ mán. fara út 

         

Lengd útivistartíma: __________ vikur      

         

Gerð útisvæðis úthagi 
ræktað land 
(tún)   afréttarland   

malarborið 
gerði   

         

Hvernig er skjóli háttað yfir útivistartímann?  Veggir Náttúrul. 
Annað: 
__________   

         

Eru kvígur hafðar á útigangi að vetrum? Nei Já    

                  

Viðhorfsmat - spurt um aðbúnað hjá kvígum í uppeldi     

         

Hversu ánægð/ur ertu með núverandi gólfgerð fyrir gripina? (sem gripirnir standa á)  

:( 1 2 3 4 5 6 :)  

         

Hversu ánægð/ur ertu með núverandi innréttingar? (s.s. átgrindur, milligerði og þ.h.)  

:( 1 2 3 4 5 6 :)  

         

Hversu ánægð/ur ertu með núverandi legusvæði gripana? (t.d. legubásar, svæði, eða gólfið sjálft) 

:( 1 2 3 4 5 6 :)  

         

Hversu ánægð/ur ertu með núverandi rými sem gripirnir hafa? (þyrftu þeir meira/minna rými) 

:( 1 2 3 4 5 6 :)  

         

Hversu ánægð/ur ertu með núverandi fóðrunaraðstöðu? (aðstaða til fóðrunar fyrir bónda) 

:( 1 2 3 4 5 6 :)  

         

Hversu ánægður ertu með núverandi loftræstingu í húsunum?    

:( 1 2 3 4 5 6 :)  

         

Hversu mikilvægt telur þú að setja uppeldið út á beit yfir sumartímann?   

:( 1 2 3 4 5 6 :)  

         

                  

Framtíð         

         

Eru fyrirhugaðar breytingar á aðbúnaði/uppeldisaðstæðum gripanna á bænum?  

         

  Nei Já      
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7.3. Viðauki III – skýringar við spurningum 

Eftirfarandi eru skýringar við ýmsum atriðum á úttektarblöðum varðandi gagnaöflun fyrir 

verkefnið  

Þess ber að geta að úttektarblöðin eru unnin með úttektarblöð úr Ms-ritgerð Önnu Lóu 

Sveinsdóttur (2010) við Lbhí að fyrirmynd. Mörg atriði eru því eins og jafnvel eins orðuð. 

Sama á við skýringar við einstök atriði matsblaða, þar er notast við sömu skýringar og Anna 

Lóa gerir og er höfundur af. 

Leitast var eftir að spyrja spurninga sem tengdust aðbúnaðarþáttum gripanna, þá var horft til 

atriða í Reglugerð um velferð nautgripa nr. 1065/2014, atriða sem Anna Lóa spyr í sinni Ms 

ritgerð varðandi velferð nauta í uppeldi til kjötframleiðslu ásamt viðbótum frá höfundi. 

Þau atriði sem krefjast frekari skýringa á úttektarblöðum koma fyrir eftir því sem við á hér á 

eftir: 

Úttektareyðublað – aðbúnaður 

Gólfgerð 

 Annað – gólfgerð passar ekki undir flokkana hér á eftir. 

 Slétt steingólf 

 Steinbitar – steyptir bitar með rifu á milli 

 Taðgólf – heilt gólf með undirburði 

 Trébitar – timburbitar með rifu á milli 

Innréttingar 

 Skágrindur 

 Bogar 

 Læsigrindur 

 Timburgrindur 

 Beinar grindur (1 lárétt og 2 lóðréttar) 

Milligerði 

 Heilt – veggur milli stía er heill, t.d. heil plata eða steyptur veggur 

 Opið – veggur milli stía er t.d. grind með rimlum 

Hreinleiki gripa 

Hreinleiki fætur – skali 
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 Lítill sem enginn skítur 

 Einstaka blettir 

 Áberandi skellur, þó með hár sjáanleg 

 Miklar skellur, sem ná upp legginn 

Hreinleiki nári/læri – skali 

 Hrein læri og nári 

 Einstaka blettir 

 Áberandi skellur, þó með hár sjáanleg 

 Miklar, þekjandi skítaskellur 

Hreinleiki stía/bás 

Horn 

 Hreint í hornum 

 Einstaka skítur í hornum, ekki þekjandi 

 Skítur í hornum, uppsafnaður 

 Skítugt í hornum, mjög uppsafnaður 

Gólf – skítur 

 Hreint gólf 

 Gólf er ekki með þekjandi lagi af skít en er með slikju og rifur (ef þær eru) eru 

óstíflaðar 

 Gólf þekjandi þunnu lagi af skít en rifur (ef þær eru) sjáanlegar 

 Gólf þekjandi af skít og rifur (ef þær eru) sjást varla/ekki 

Gólf – bleyta 

 Þurrt 

 Greinilegur raki en ekki pollamyndandi 

 Einstaka pollar en ekki þekjandi bleyta yfir gólfið 

 Blautt 

Legusvæði 

 Þurr og hrein 

 Einstaka skítablettir, jafnvel eitthvað áfast, gamalt 

 Skítur á legusvæði áberandi en þó ekki þekjandi, jafnvel blautt 
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 Skítalag þekjandi yfir svæðið, svaðkennt á taði, jafnvel blautt  

Innréttingar 

 Hreint 

 Rykhimna yfir innréttingum 

 Þykkt lag ryks og eitthvað af heyi 

 Mjög þykkt lag af ryki og drullu, heytaumar um mest allt. 

Milligerði 

 Hreint 

 Rykhimna yfir innréttingum 

 Þykkt lag ryks og eitthvað af heyi 

 Mjög þykkt lag af ryki og drullu, heytaumar um mest allt. 

Fóðrunaraðstaða (fóður og brynning) 

Aðgengi að gróffóðri og kjarnfóðri 

 Lotur – ef gefið er þannig að þær klári upp milli gjafa. T.d. ef gefið er kvölds og 

morgna 

 Stöðugt – stöðugt aðgengi að fóðri 

Vatnsrennsli 

 Ekkert – ekkert rennsli 

 Lítið – lítið rennsli, vatnsdallur fyllist hægt 

 Mikið – gott kröftugt rennsli, vatnsdallur fyllist hratt 

Hreinleiki dalla 

 Fjöldi vatnsdalla sem eru hreinir – vatn tært 

 Fjöldi vatnsdalla sem eru með smávægilega skán – skítaskán sem ekki smitar vatnið. 

Vatn hreint. 

 Fjöldi vatnsdalla sem eru skítugir - vatnið óhreint og dallur mjög skítugur 

Staðsetning vatnsdalla 

 Við vegg – áfastur á vegg 

 Út í horni – fastur við vegg eða við milligerði 

 Utan á milligerði – Utan við milligerði, snýr út að fóðurgang 
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 Innan á milligerði – innan við milligerði, snýr inn að svæði gripana 

Fjærumhverfi gripa – annað 

Hitastig inni í gripahúsi 

 Mælt í °C með sama mælirnum á öllum stöðunum 

Rakastig inni í gripahúsi 

 Mælt með sama mælirnum á öllum stöðum 

Andrúmsloft inni í gripahúsinu 

 Létt lyktarlaust loft 

 Loft með útihúsailm sem ekki er áberandi 

 Þungt loft sen ekki þessi áberandi sterka ammoníak-lykt 

 Þungt loft, sterk lykt þegar labbað er inn í útihúsin þá svíður í augun og greinilega 

mikil ammóníak-lykt 

Úttektarblað – bændaspurningar 

Á þessu blaði er bóndi/bændur spurður almennra spurninga um búið og hvernig ýmsum 

hlutum er háttað varðandi uppeldi á kvígum til mjólkurframleiðslu. 

Fang/burðaraldur kvígna  

 Reglugerðarákvæði kveða meðal annars á að kvígur mega ekki festa fang fyrr en 

fyrsta lagi 11 mánaða gamlar. 

 Stíur fyrir gripi í uppeldi skulu vera þannig gerðar og nógu margar að hægt sé að 

flokka gripi eftir aldri/stærð 

Mjólkurfóðrun 

 Lengd mjólkurfóðrunartímabils getur skipt máli t.d. varðandi útivist, því ekki fara 

gripir út sem eru á mjólkurfóðrun. 

Fóðrun 

Skoðaðar eru gjafavenjur bænda við uppeldi kvígna 

 Hve oft er gefið? 

o Lotur – ef gefið er þannig að þær klári upp milli gjafa. T.d. ef gefið er kvölds 

og morgna 

o Stöðugt – stöðugt aðgengi að fóðri 
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Útivist 

 Spurt er hvernig útivist sé háttað, hvort kvígur séu settar á beit á sumrin. Hversu lengi 

útivistin standi yfir og á hvaða aldursbili kvígurnar eru sem fara út. 

o Reglugerð kveður á um útivist nautgripa í a.m.k. 8 vikur á beit á grónu landi. 

 Spurt er um skjól í haga. 

o Nautgripir sem eru úti skulu hafa skjól fyrir veðrum. 

Viðhorfsmat 

 Kannað er viðhorf bænda til þess aðbúnaðar gripanna á hverju búi fyrir sig. 

Framtíð 

 Kannað er hvort yfirvofandi séu breytingar á aðbúnaði gripa í uppeldi á bænum. 


