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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. 

 

 

________________________________ 

Sigríður Linda Þórarinsdóttir 
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Ágrip 

Markmiðið var að reyna að tímasetja fósturlát í lambgimbrum betur en hefur verið gert, 

og skoða hvort eitthvert samhengi væri milli vaxtarhraða þeirra og fósturlátanna. 

Verkefnið gekk út á að vigta og ómskoða lambgimbrar, blóðsýni var tekið einu sinni til 

staðfestingar á fangi. Þær voru einnig holdastigaðar, en það var gert til að reyna gera 

sér grein fyrir hvenær lömbin færu virkilega að taka til sín, þó mæðurnar þyngdust. 

Tekið var blóðsýni úr þeim við c.a 40 daga meðgöngu og þær síðan ómskoðaðar við 70 

og 100 daga meðgöngu. 

 

Rannsóknin fór fram á Hesti í Borgarfirði veturinn 2015-2016, og voru 155 

ásteningsgimbrar í rannsóknarúrtakinu. Eftir seinni ómskoðun voru gimbrarnar 

flokkaðar í gögnum í 4 hópa, þær sem reyndust geldar, einlembdar, tvílembdar og síðast 

þær sem höfðu látið. Ein í hópnum reyndist þrílembd og var hún talin með 

tvílembunum. Gimbrarnar voru vigtaðar reglulega og vaxtarhraði þeirra reiknaður út 

frá þyngdaraukningu milli mánaða. 

 

Ekki reyndist vera marktækur munur á vaxtarhraða hópanna (p>0,05) fyrir sept-des, 

des-jan og jan-feb. Í feb-mars mælingunni reyndist munurinn marktækur (p<.0001), en 

þá voru tvílemburnar farnar að vaxa hvað hraðast. Vegna þessa mikla munar í feb-mars 

mælingu þá reyndist allt tímabilið sept-mars marktækt (p<.0001). 

 

 

 

Lykilorð: Lambgimbrar, vaxtarhraði, fósturlát. 
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1 Inngangur 

Lambleysi lambgimbra er algengt vandamál víða hérlendis og veldur það búsifjum. Þó er ekki 

langt síðan almennt var byrjað að hleypa til lambgimbra. Misjafnt getur verið milli ára, milli 

landshluta og milli búa hvernig þessu er háttað á hverju ári. Lát hjá lambgimbrum er yfirleitt á 

bilinu 10-50% sem eru mikil afföll fyrir búið sama hve stórt það er. Ekki er nákvæmlega vitað 

hvað veldur, en athuguð hafa verið mótefni gegn algengustu bakteríum eða veirum. Ekkert 

afgerandi kom úr þeirri rannsókn, en menn hafa getið sér til um margt. Sumir hafa haldið því 

fram að þetta sé selenskortur eða annar vítamín-eða steinefnaskortur, en það hefur ekki verið 

staðfest (Emma Eyþórsdóttir, Jón V Jónmundsson, Ólöf G Sigurðardóttir, Eggert Gunnarsson 

& Sigurður Sigurðarson, 2009). Aðrir vilja meina að þetta sé vegna þess hve hratt þær vaxa og 

það er viðfangsefni þessara ritgerðar. 

  

 Þroski lambgimbra 

Aldur, þungi og kyn hafa áhrif á vaxtarhraða ákveðinna líffæra, vefja og skrokkhluta, þannig 

breytast hlutföll gripsins með aldri og þunga. Þær hlutfallslegu breytingar sem verða á þunga 

eða lögun ákveðinna líkamshluta, vefja eða líffæra ásamt því að skepnan vex, kallast í daglegu 

tali þroski. Hægt er að hafa áhrif á hraða vaxtar með fóðrun (Sigurgeir Þorgeirsson, 1983). Við 

íslenskar aðstæður hefur féð stuttan vaxtartíma og þarf því að búa yfir mikilli vaxtargetu, 

lömbin fæðast fram í júní byrjun og eru tekin undan í sept-okt, þá slátrað eða sett á beit til 

bötunar. Lambgimbrarnar eru oft teknar inn á undan fullorðnu ánum til bötunar og til að venja 

við umgang (Sigurgeir Thorgeirsson & Stefán Sch. Thorsteinsson, 1989).  

1.1.1 Kynþroski  

Forsenda þess að hægt sé að hleypa til lambgimbra er að þær séu orðnar kynþroska, hjá 

íslenskum ám gerist það oftast við 7 mánaða aldur. Þær eru fremur bráðþroska, þó hafa þær 

egglos örlítið seinna á fengitíðinni en fullorðnar ær, og er gangmáls hringur þeirra ekki eins 

reglulegur (Ólafur R Dýrmundsson & Thorsteinn Ólafsson, 1989). Lambgimbrar eru sagðar 

kynþroska þegar fyrstu kynfrumurnar eru fullmyndaðar og egg losnar vegna aukins seytis 

kynhormóna. Vænar gimbrar verða fyrr kynþroska heldur en þær sem rýrari eru, þó er einhver 

erfðabreytileiki í kynþroskaaldri lambanna (Árni Brynjar Bragason, 2013). Gimbrarnar eru 

líklegri til að sýna dulbeiðsli (þar sem greinileg beiðsliseinkenni koma ekki fram), og ganga 

þær oftast ekki nema 2-4 sinnum yfir veturinn, en á þessum tíma vantar enn töluvert á að þær 

geti talist fullþroska þó þær séu orðnar kynþroska. Gimbrarnar eru einnig skemur blæsma en 
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þær fullorðnu sem eru blæsma að jafnaði í tvo sólarhringa. Gangferill sauðkindarinnar er að 

jafnaði 14-19 dagar og um 16 dagar að meðaltali, lítill munur er á gimbrum og ám í þessi 

samhengi (Ólafur R. Dýrmundsson, 1983). Fengitími sauðfjár er árstíðabundinn, hann hefst í 

lok nóvember, þegar hvað dimmast er en lýkur ekki fyrr en í maí, en þá eru síðustu beiðslin. 

Ekki hleypt til ánna allan þennan tíma, reynt er að stilla burð þannig að hann sé í byrjun 

gróandans, með því að hleypa til ánna frá lokum nóvember og fram í janúar (Ólafur R. 

Dýrmundsson, 1983). 

 

 Fóðrun og fóðurþarfir 

Gert er ráð fyrir að gimbrin hafi náð um 60% af fullorðinsþunga sínum þegar hleypt er til 

hennar, það er um 36-42 kg, ef fullorðinsþunginn er milli 60-70 kg (Jóhannes Sveinbjörnsson, 

2013). Bændur hafa þó verið að hleypa til gimbra sem eru um 35 kg og jafnvel örlítið léttari en 

það, það er ekki algilt. Best er að gimbrarnar vaxi jafnt og þétt yfir sumarið fram í byrjun 

desember, heldur en með svokölluð fengieldi um og yfir fengitíð (Jóhannes Sveinbjörnsson, 

2013). Hraður vöxtur á því tímabili þegar kynþroska er náð getur stuðlað að fitusöfnun, of 

miklum bandvef í júgurvef sem dregur úr þroska mjólkurkirtlanna og þá um leið mjólkurlagni. 

Þar sem móðir og fóstur eru í samkeppni um næringarefnin, enda bæði að vaxa og taka út sinn 

þroska, þarf að vanda fóðurgjöf alla meðgönguna (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013). 

1.2.1 Orkuþarfir 

Lambgimbrar í vexti hafa örari líkamsstarfsemi heldur en fullorðnar ær og því eru 

viðhaldsþarfir þeirra á hvert kg efnaskiptaþunga meiri heldur en hjá fullorðnum ám. Til 

þyngdaraukningar þurfa lambgimbrarnar aftur á móti minni orku fyrir hvert kg hennar heldur 

en þær fullorðnu vegna þess að hlutfall fitu í þyngdaraukningunni er lægra hjá gimbrunum 

(Jóhannes Sveinbjörnsson & Bragi Líndal Ólafsson, 1999). Til að reikna út 

mjólkurfóðureiningar (FEm) til viðhalds er notuð eftirfarandi jafna: FEm = 0,028 x (1,08) x 

LÞ0,75, LÞ = lífþungi, en þar er reiknað með að lambgimbrarnar þurfi 8% meiri orku til viðhalds 

heldur en þær fullorðnu (Jóhannes Sveinbjörnsson & Bragi Líndal Ólafsson, 1999). Stefnt er 

að því að lambgimbrar þyngist að minnsta kosti um 12-15 kg á fyrsta vetri til þess að ná góðum 

þroska og geta skilað viðunandi afurðum það sem eftir lifir. Nú á seinni tímum hafa kröfur um 

auknar afurðir aukist og er þá jafnvel réttara að lambgimbrarnar þyngist meira á fyrsta vetri 

eða því sem næst 15-18 kg (Stefán Sch. Thorsteinsson & Sigurgeir Thorgeirsson, 1989: 

Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013). Fóðurgæði og þungi lambgimbranna ráða hvað mestu um 

átgetu þeirra, er mjög misjafnt hve mikið þær geta vaxið á tímabilinu. Í töflu 1 má sjá hver 
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orkuþörf lambgimbranna (FEm/dag) er til vaxtar og viðhalds við ákveðinn þunga og áætlaða 

þyngdaraukningu á dag.  

Tafla 1: Orkuþörf lambgimbra         

 Orkuþörf lambgimbra (FEm/dag) til viðhalds og vaxtar 

Þyngd kg  Viðhald  + 50 g/dag + 75g/dag  + 100g/dag 

40  0,48  0,61  0,68  0,74 

45  0,53  0,66  0,72  0,79 

50  0,57  0,70  0,76  0,83 

55  0,61  0,74  0,81  0,87 

60  0,65  0,78  0,85  0,91 

 

1.2.2 Próteinþarfir 

Próteinþarfir eru í dag mældar í AAT g/dag (AAT = amínósýrur uppsogaðar í þörmum). Sauðfé 

eru jórturdýr og hafa örverur í vömb, örverurnar mynda örveruprótein sem fer til þarmanna 

ásamt torleystu próteini og er þar uppsogað í samræmi við þá orku sem er í boði hverju sinni 

(Bragi Líndal Ólafsson, 1995). Lambgimbrar nýta þetta prótein í sinni vöxt, ullarvöxt, viðhald, 

fósturmyndun og síðar mjólkurmyndun. Próteinþarfir þeirra eru því meiri heldur en hjá 

fullorðnum ám og aukast er líður á meðgönguna (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013). Í töflu 2 

sést hvernig próteinþörf (AAT g/dag) lambgimbra eykst eftir þunga og eftir því hve mikið þær 

eiga að þyngjast á dag. 

Tafla 2: AAT þörf lambgimbra           

AAT-þörf (g/dag) gimbra til viðhalds og vaxtar 

Þungi kg  Viðhald  +50 g/dag  +100 g/dag +200 g/dag +300 g/dag 

30  28  51  63  87  111 

40  35  57  68  91  113 

50  41  63  74  95  116 

 

 Gangmálshringurinn 

Lengd gangmálshringsins er háð leginu, þar sem legið sendir frá sér prostaglandin F2 alpha 

(PGF). PGF er stór hluti af því kerfi sem stýrir gangmálshringnum, frá degi 0 til dags 17 þar 

sem ekki verður frjóvgun. Fyrst bælir prógesterón PGF kerfið sem brýtur niður gulbúið en síðar 

verður aukning í estrógeni og PGF sem hvatar niðurbrot gulbúsins ef ekki verður frjóvgun 

(Spencer & Bazer, 2004).  
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Mynd 1: Gangmálshringur sauðfjár, hormónasveiflur og fjöldi daga í gangmáli 

 

Mynd 1 sýnir okkur þær sveiflur sem verða í hormónamagni í hverjum gangmálshring hjá 

fullorðinni á. Í aðdraganda gangmáls hækkar magn estrógens í blóði vegna seytis GnRH 

stýrihormóns, sem stjórnar seyti LH og FSH. LH er gulbúsörvandi hormón og FSH er 

eggbúsörvandi hormón. LH og FSH hvetja eggjastokkana til að byrja að þroska eggbú. Eggbúin 

seyta síðan estrógeni. Estrógen framleiðslan hvetur þroska eggbúanna og þau stækka. Við 

ákveðna stærð eggbúanna (0,5-1 cm í þvermál) nær estrógen í blóði hámarki og heilinn sendir 

þá boð til kirtildinguls að sleppa LH hormóni í nægilegu magni til að valda egglosi. Við 

egglosið verður eftir blaðra sem var utan um eggið sjálft, hún myndar svokallað gulbú. Gulbúið 

seytir frá sér prógesteróni sem viðheldur meðgöngunni. Hækkun prógesteróns í blóði sendir 

undirstúkunni þau skilaboð að draga eigi úr framleiðslu GnRH, sem letur þroska eggbúanna og 

veldur því að ærin gengur ekki aftur og ekki verður egglos meðan prógesterónmagnið er hátt 

(Kennedy, 2012; Reece, 2009). Verði frjóvgun þarf fóstrið að ná að þroskast úr kúlu yfir í 

þráðlaga form til þess að geta sent frá sér Interferon τ(IFNτ). IFNτ gefur til kynna að fóstur sé 

til staðar í leginu, og hindrar þannig að niðurbrot gulbúsins fari í gang, með því tryggir það að 

gulbúið starfi eðlilega og að seyti prógesteróns haldist svo að legið verði tilbúið að taka á móti 

egginu og meðgangan takist (Spencer & Bazer, 2004). 
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 Verði ekki frjóvgun seytir legið frá sér prostaglandin hormóni (PGF2α) sem eyðir 

gulbúinu, við það fellur styrkur prógesteróns, undirstúkan fer aftur að framleiða GnRH hormón 

og gangmálshringurinn byrjar aftur (Kennedy, 2012; Reece, 2009).  

Gangmálshringinn má því telja frá þeim degi sem egglos verður fram að næsta egglosi. 

Frá þeim degi sem ærin sýnir beiðsliseinkenni, þar sem hún dillar dindlinum og sperrir hann út 

í loftið til skiptis, nuddar sér utan í hrútinn og stendur kyrr undir honum (Reece, 2009) 

Prógesterón hvatar myndun kirtla í legslímhúðinni og eykur vöxt mjólkurkirtla, 

prógesterónið þarf estrógengrunn til að virka. Estrógen eykur einnig seyti LH frá heiladingli 

þannig að næsta egglos geti orðið hafi ekki orðið frjóvgun. (Reece, 2009). Fylgjan framleiðir 

einnig hormón, hún framleiðir, estródíól, prógesterón og PGF (Weems, Kim, Tsuda, Yin & 

Weems, 2007). Prógesterón spilar stórt hlutverk í meðgöngunni allri, frá því að fóstrið festir 

sig við legvegginn þangað til í lok meðgöngunnar. Prógesterón undirbýr legið, og viðheldur ró 

legvöðvans, með hjálp frá öðrum hormónum og nituroxíðs. Estrógen aðstoðar prógesterónið 

við að breyta legholinu í öruggan stað fyrir frumfóstrið og fóstrið, eftir að að það festir sig við 

legholið, til að setjast að í. Á fyrsta þriðjungi meðgöngunnar sér gulbúið leginu fyrir 

prógesteróni, þegar líður á fer fylgjan að taka við og í kringum 55. dag meðgöngu sér fylgjan 

um helming um prógesterón framleiðslunnar (Rahman, 2006; Weems, o.fl., 2007).  

 

1.3.1 Skilgreiningar á frjósemi 

Frjósemi er flókinn og samsettur eiginleiki sem stjórnast af mörgum þáttum, sem eiga sér stað 

innan dýrsins sem og í umhverfi þess. Gen og aðrir líffræðilegir ferlar, næringarástand, 

holdastig og aðrir flóknari ferlar, hafa mikil áhrif á frjósemi (Gordon, 1997). Umhverfisþættir 

skipta mjög miklu máli þegar talað er um frjósemi t.d fóður, hitastig, rakastig, aðbúnaður og 

daglengd hafa með óbeinum hætti áhrif á þá líffræðilegu ferla sem verða innan 

ærinnar/lambgimbrarinnar sem hafa með frjósemi að gera. Of mikill hiti, stress eða álag, 

slæmur aðbúnaður (mikill raki, léleg loftræsting o.fl.) hefur mikil áhrif á hve mörg egg ná að 

losna og þá hve mörg lömb er hægt að fá undan hverri á (Gordon, 1997) 

Til eru margar leiðir til að skilgreina frjósemi. Frjósemi getur verið skilgreind sem fanghlutfall 

(fjöldi þeirra áa sem festir fang), lengd fengitíma (hvenær hann hefst), fjöldi egglosa (skoðað 

með ómsjá um kviðvegg), kynþroskaaldur (mismunandi milli fjárkynja), fósturvísa dauði 

(mismunur egglosa og fósturvísa), fósturlát (mismunur eggbúa og fjölda fæddra lamba), fjöldi 

fæddra lamba, fjöldi lifandi fæddra lamba og fjöldi lamba til nytja (Purvis & Hillard, 1997). 

Hérlendis er frjósemi oftast reiknuð sem fanghlutfall og fjöldi lamba til nytja að hausti. Flestir 
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bændur vilja komast því næst að fá eitt lamb eftir hverja ásteningsgimbur á fyrsta ári (Jón Viðar 

Jónmundsson & Emma Eyþórsdóttir, 2013) 

 

 Meðganga 

Meðganga er vel skipulagt ferli sem stjórnast af hormónabreytingum, breytingum í slímhúð 

legsins og á ónæmiskerfi þess (Rahman, 2006). Ein af forsendum þess að meðganga geti hafist 

er að lambgimbrin sé orðin kynþroska og þar af leiðandi verði egglos. Það tekur eggið um 6 

mánuði að verða tilbúið til frjóvgunar, á þessum tíma skiptir næringarástand gimbrarinnar 

miklu máli, því betra ástand því meiri líkur á að fleiri egg losni og verði tilbúin á réttum tíma. 

Eggvísarnir losna í bylgjum, tveimur til fjórum í hverjum gangmálshring. Í eggjastokkunum 

eru eggbú á öllum þroskastigum. Áður en kemur að egglosi, þurfa eggin að ganga í gegnum 3 

þroskastig. Ekki ná öll egg lokastigi fyrir egglos vegna samkeppni eða þrenginga, en eggbú 

tapast á hverju þroskastigi (Evans, 2003). Þessi þroskastig kallast frumeggbú, síðeggbú og 

blöðrueggbú. Í hverri bylgju af eggbúum, ná eitt eða fleiri eggbú að þroskast hraðar heldur en 

hin eggbúin. Við ákveðið þroskastig fara eggbúin sem ekki náðu þessum hraða þroska að 

hnigna meðan þau sem náðu honum halda áfram að þroskast og verða að blöðrueggbúi. Þetta 

á við um hverja bylgju, ný bylgja getur byrjað þó sú fyrri sé ekki dáin út. Gott næringarástand 

kemur ekki í veg fyrir þessa samkeppni en dregur úr líkunum á að samkeppnin verði of hörð á 

viðkvæmum tímum (Robinson, Rooke & McEvoy, 2002; Evans, 2003). Meðgöngu má skipta 

í 3 tímabil, fyrsta tímabilið er talið frá því að hrúturinn er settur í eða ærin sædd fram að miðjum 

vetri (0-30 dagar), næsta tímabil er miður veturinn (31-100 dagar), á síðasta tímabilinu fer fram 

um 80% fósturvaxtar (101-143 dagar). Meðgangan er bilinu 140-146 dagar með meðaltal 143 

daga, en meðganga lambgimbra er að jafnaði styttri heldur en eldri áa, og virðist meðgangan 

jafnvel lengjast með aldri. Fleirlembur virðast þó ganga með í styttri tíma heldur en einlembur 

(Ólafur R. Dýrmundsson, 1983). Fylgjan er líffæri sem tengir fóstrið við leg móður, gegnum 

hana fara öll skipti á næringu, gösum og úrgangi milli móður og fósturs. Því skiptir sköpum 

fyrir lifun, heilsu og fæðingarþunga afkvæmis að fylgjan sé nægilega þroskuð og stór til þess 

að geta flutt það magn næringar sem fóstrið þarf frá móður (Redmer, Wallace, Reynolds, 2004). 

Vanþroski fylgjunnar getur: truflað fósturþroska, minnkað blóðflæðið milli fósturs og fylgju, 

valdið fósturdauða og hamlað fósturvexti vegna minnkunar á skiptum á næringu og gösum, 

milli fylgju og legs (Redmer, o.fl., 2004). Þau næringarefni sem hvað mikilvægast er að nái 

góðum flutningi milli fósturs og móður eru amínósýrur, súrefni (O2) og glúkósi, en styrkur 

hans ræðst aðallega af styrk hans í blóði móður. Mörg hormón hafa áhrif á fóstrið sjálft en þó 
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ræðst það af styrk þeirra í blóði móður og næringarástandi hennar, þar sem næringarástandið 

hefur mikil áhrif á styrk hormónanna í blóði móður (Wallace, 2000). 

 

Mynd 2: Meðganga hjá á/lambgimbur, hormónaaukning í prógesteróni, estrógeni og 

prolactini, yfir meðgöngu og fram að burði. 

Mynd 2 sýnir magn prógesteróns, estrógens og prolactins á meðgöngu. Þar sést að magn 

prógesteróns eykst frá egglosi, en það er í stöðugri aukningu fram til 55. dags meðgöngunnar. 

Þá kemur stökk í prógesterón magnið því fylgjan fer að seyta prógesterón, en það helst svo 

stöðugt fram að 130. degi, þá byrjar það að falla og magn estrógens fer að aukast. Estógen 

eykst rólega, en tekur síðan stökk upp í 400 pg/ml við burð og snarfellur síðan aftur. Með því 

er heilanum gefið merki um að nú sé fóstrið að verða tilbúið til að koma í heiminn. Sýnir einnig 

að magn prolactins eykst rétt fyrir burðinn, það sveiflast í magni alla meðgönguna en er ávalt 

ferkar lágt. Estrógen er til staðar í blóði móður alla meðgönguna en í lágu magni (Arthur, 

Noakes, Pearson & Parkinson, 1995). 

1.4.1 Fyrsti þriðjungur (0-30 dagar) 

Fóðrun móður hefur ekki mikil bein áhrif á fósturvöxtinn á fyrsta mánuði, óbein áhrif eru þó 

til staðar. Fósturvísadauði t.d vegna ójafnvægis í næringarefnum úr fóðri á þessum tíma getur 

valdið því að fylgjan verður ekki nægilega þroskuð og þau fóstur sem lifa af vaxi hægar og 

verði minni við fæðingu. Ákveðnar fitusýrur í fóðri hafa jákvæð áhrif á prógesterónframleiðslu 

og þar af leiðandi á lifun fósturvísa á fyrstu vikunum, en þær eru einnig góðar fyrir þroska 

fylgjunnar (Robinson, o.fl., 2002). Frjóvgað eggið byrjar að taka sér bólfestu í leghorni eftir 

um 10 daga ferðalag frá eggjaleiðara og niður í legið. Um 20 daga tekur fyrir eggið að mynda 

tengsl við legið með fylgjunni (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013). Þar sem eggið er rétt 150 µm 
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í þvermál þegar það losnar úr egghýðinu er réttara að tala um áhrif næringar á lifun frumfósturs 

heldur en vöxt þess (Robinson & McDonald, 1989) Næringarástand móður fyrir og við egglos 

hefur mikið að segja um hve vel egginu/frumfóstrinu á eftir að vegna þegar á líður. Þar sem 

næringarástand fyrir egglos hefur áhrif á gæði eggvísisins og næringarástand meðan á egglosi 

stendur, og á gæði næringar sem eggleiðara og leg seyta til frumfósturs (Robinson , o.fl., 2002).  

Þar sem lambgimbrin hefur ekki náð fullum þroska, þótt hún sé orðin kynþroska, verður 

samkeppni milli hennar sjálfrar og fóstursins, hún vill senda meiri næringu í sína uppbyggingu 

og fitusöfnun (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013; Wallace, 2000; Redmer, o.fl., 2004). Í 

fullorðinni á eru leg og fóstur næst heila og taugakerfi hvað varðar næringarröðun. Á þessu 

tímabili vex fóstrið tiltölulega lítið, þó eru líffærin að byrja myndast, fylgjan vex aftur á móti 

hvað mest á þessu tímabili og því næsta, nær sinni lokastærð og lokaþyngd á um 90. degi 

meðgöngunnar (Redmer, o.fl., 2004). Nái fylgjan ekki að vaxa nægilega mikið á þessum tíma 

vegna næringarskorts móður, eða of mikillar fóðrunar móður, dregur það úr getu hennar til að 

uppfylla þarfir fóstursins út meðgönguna. Það veldur minni fæðingarþunga og minni lifun 

afkvæma, sem og einnig getur það haft áhrif á frjósemi afkvæmis síðar lífsleiðinni. Þar sem 

settar eru línur fyrir frjósemi í móðurkvið, allir eggvísarnir verða til á fósturstigi (Redmer, o.fl., 

2004).  

Á þessum fyrsta þriðjungi meðgöngunnar er verið að leggja drög að því hvernig 

meðgangan þróast áfram. Þegar fylgjan er að byrja þroskast þurfa æðar til hennar og frá henni 

að þroskast á sama tíma. Nái æðarnar ekki að stækka og þroskast nægilega mikið, minnkar 

flutningsgeta þeirra á næringarefnum til fósturs og úrgangi frá því (Redmer, o.fl., 2004). 

Næringin sem fóstrið fær er á formi legmjólkur sem seytist frá kirtlum í leginu sjálfu, en þessi 

næring er í boði þanngað til fóstrið hefur fest sig og fylgjan orðin starfhæf til flutnings á 

næringarefnum til fóstursins (Spencer & Bazer, 2004).  Prógesterónviðtaka er að finna í 

þekjufrumum legbolsins snemma á gulbússtiginu, með þessu stýrir prógesterónið fjölda gena 

sem eru tjáð (og stýra vaxtargetu fóstursins, hve mikið það ætti að vaxa við bestu skilyrði) 

(Wallace, Bourke & Aitken, 1999). Almennt eru ærnar fóðraðar lítillega yfir eða nálægt 

viðhaldsþörfum á þessu tímabili til þess að örva vöxt fylgjunnar, en offóðrun getur haft öfug 

áhrif á vöxtinn. Hér væri æskilegt að lambgimbrin væri að vaxa um 80 g/dag, þar sem stefnt er 

að hæfilegri frjósemi og góðum lífslíkum fósturvísa. Frá því um fengitíð og fram í febrúar er 

æskilegast að þær þyngist um 6-8 kg.. (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013; Wallace, o.fl., 1999).  
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1.4.2 Annar þriðjungur (31-100 dagar) 

Þegar kemur fram í miðjan vetur, frá u.þ.b. miðjum janúar og fram í apríl, er mikilvægt tímabil 

meðgöngunnar þegar fylgjan er að taka út sinn þroska. Sýnt hefur verið fram á sterkt jákvætt 

samband milli þroska fylgjunnar og fæðingarþunga lamba (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013). 

Hraður vöxtur lambgimbranna, sérstaklega um miðjan vetur (á öðrum þriðjungi meðgöngu), 

skerðir stærð fylgjunnar og hægir á fósturvexti. Milli 50. og 90. dags meðgöngu er viðkvæmt 

tímabil í næringarástandi móður, sem hefur áhrif á fæðingarþunga lambanna, en á þessum tíma 

tekur fylgjan  út sinn lokaþroska áður en fóstrið tekur við og fer að þroskast hraðar en fylgjan, 

hún heldur þó áfram að þyngjast, en hægar en áður. Fyrir 90. dag hefur fóstrið ekki vaxið nema 

um allt að 10% af lokaþyngd sinni (Robinson, o.fl., 2002). Wallace o.fl. (1999) skoðuðu 

samhengi vaxtarhraða og þunga fylgjuhnappa sem og fæðingarþunga lamba, þar kom í ljós að 

þær lambgimbrar sem þyngdust um allt að 300 g á dag frá 50. til 104. dags meðgöngunnar 

höfðu fylgjuhnappa sem vógu einungis 120 g á 104. degi og fæðingarþyngd lambanna var ekki 

nema 3,1 kg. Hins vegar höfðu þær lambgimbrar sem þyngdust í meðallagi hratt eða um 80 

g/dag fylgjuhnappa sem vógu 234 g á 104. degi, og fæðingarþyngd lambanna var um 4,9 kg.  

Rannsóknin snerist einungis  um einlembur. Þær sem þyngdust hraðast eiga því meira á hættu 

að missa sín lömb við og í burði vegna þess hve létt þau eru, líkamsyfirborð þeirra er 

hlutfallslega stærra  og þeim er hættara við að drepast úr ofkælingu (Robinson, o.fl., 2002). Frá 

40. degi meðgöngunnar byrjar fylgjan að taka mikið stökk í þroska og þyngd sem og lengd, 

sama má segja um legið sjálft, það þyngist mjög hratt á þessum tíma, og hættir í raun ekki að 

þyngjast fyrr en við burð. Fóstrið sjálft tekur ákveðið stökk kringum 40. dag og aftur um 60.-

70. dag. Fylgjan heldur aðeins áfram að þyngjast fram yfir dag 100, en þá fer fóstrið virkilega 

að stækka (Bazer, Spencer & Thatcher, 2012). Séu lambgimbrarnar offóðraðar er þeim hættara 

við að meginhluti næringarinnar fari í að byggja þær upp, sérstaklega í fitu, á kostnað hins 

þungaða legs, þetta á sérstaklega við um einlemburnar. Offóðrunin getur leitt til þess að þær 

ganga ekki fulla meðgöngu og lömbin fæðist þá fyrir tímann, með því eru vanhöld líklegri 

(Redmer, o.fl 2004). Æskilegasti vaxtarhraði á þessu tímabili er 80-120 g/dag fyrir einlembur, 

og ættu þær að vera þyngjast um 6-8 kg (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013; Wallace, o.fl. 1999). 

1.4.3 Þriðji þriðjungur (101-143 dagar) 

Á síðasta þriðjungi meðgöngunnar er farið að gæta verulega að auknum fóðurþörfum móður 

vegna vaxtar og þroska fóstursins. Á þessum síðustu 6 vikum meðgöngunnar þyngjast 

lambgimbrarnar hvað mest vegna fósturvaxtarins og þá sérstaklega þær sem ganga með 2 lömb. 

Hér hefur vaxtarhraði fóstursins tekið fram úr fylgjunni en þó vex fylgjan áfram, en hægar 
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(Wallace, 2000; Redmer, o.fl., 2004). Hér aukast fóðurþarfir móðurinnar vegna þessa öra 

vaxtar, en fóðrið verður þó að vera rétt samansett og nokkuð auðmelt, því lítið pláss er fyrir 

vömbina, sérstaklega í tvílembdum lambgimbrum, sem eru enn ekki búnar  að ná  fullri stærð 

(Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013). Við þessa miklu næringarþörf og orkuþörf, nær lambgimbrin 

ekki að fá allt úr fóðrinu sjálfu, hún þarf því að brjóta niður eigin fitu til að nýta sem orku og 

næringu þetta á einnig við um fullorðnu ærnar. Einnig þarf hún að byrja að brjóta niður kalsíum 

úr beinum til þess að standa undir því kalsíum sem fer í mjólk hennar og því sem flust hefur til 

fósturs á meðgöngunni fyrir tilstilli hormóna (IGF-2 og PHTrP: e. Parathyroid hormone-related 

protein) (Robinson, o.fl., 2002). Ólíkt því sem gerist hjá fullorðnum ám þar sem lækkaður 

styrkur insúlíns í blóði hvetur fituniðurbrot, hækkar insúlínið hjá offóðruðum lambgimbrum 

og þar með glúkósi í blóði og þær fitna. Fóstrið nýtur ekki forgangs á glúkósann og getur hlotið 

skaða af. Einnig er vöxtur fylgjunnar lélegur og flutningsgeta hennar ekki nægileg, því skilar 

sér ekki sá hái styrkur glúkósans í blóði móður til fóstursins (Wallace, 2000). 

Fylgjan og fóstrið seyta frá sér leptini á meðgöngu, minnki það seyti seint á meðgöngu 

getur það gefið skilaboð um að nú sé orkan að verða búin og næringarframboð hafi minnkað, 

við þessi skilaboð byrjar undirstúkan í heiladingli að undirbúa burðinn. Seyti leptins getur því 

verið áhrifavaldur í snemmbornum lömbum offóðraðra lambgimbra þar sem vöxtur fylgju og 

fósturs er takmarkaður (Wallace, 2000). Nú fer vöxtur mjólkurkirtlanna á fullt til þess að 

undirbúa komu lambsins í heiminn og til að geta staðið undir næringarþörf þess eftir burð. 

Júgrið þyngist um það bil þrefalda upphafsþyngd sína á þessum tíma hjá einlembum. 

Broddmjólkin sem er nýfæddum lömbunum lífsnauðsynleg, þarf að vera til í nægilegu magni 

og innihalda vel af ónæmisprótínum og næringarefnum (Wallace, 2000). Þær lambgimbrar sem 

hafa verið offóðraðar eiga á hættu að ná ekki að mjólka nægilega og mynda ekki nægan brodd 

vegna þess hvernig júgrið í þeim þroskaðist, en meiri bandvefur (fita) myndast þegar þær vaxa 

of hratt. Hormón sem seytast frá fylgju til fósturs hafa mikil áhrif á vöxt, þroska og virkni 

mjólkurkirtils, aðallega stera- og prótínhormón sem eru skyld vaxtar- og mjaltahormónum 

(prógesterón, lactogen og GH: vaxtarhormón) (Wallace, 2000). 

 Þegar lambgimbrar eru fóðraðar undir orku- og næringarþörfum kemur það einnig niður 

á stærð og þunga lambsins, sú lækkun er þó ekki eins tengd fylgjustærð, þunga hennar og lengd, 

eins og við offóðrun, heldur tengist vanfóðrun minni styrk næringarefna í blóði móður. Þetta á 

einnig við um fyrstu hluta meðgöngunnar en kemur hvað mest niður á fósturvexti á síðasta 

hluta hennar þar sem fóstrið er að taka úr stærstan hluta vaxtarins á því tímabili (Luther, o.fl., 

2007). 
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 Við 120. dag meðgöngu fara önnur hormón en prógesterón að aukast, til þess að byrja 

undirbúa burð. Estrógen og estradíól, aukast lítillega í byrjun, en nokkrum dögum fyrir burð 

verður mikil aukning ásamt því að prostaglandín eykst (6-18 klst fyrir burð), en prógesterón 

styrkur fellur, sjá mynd 2. Oxytosin eða mjaltahormón/hríðahormón, hefur áhrif á samdrátt 

legs og losun fylgjunnar, en hefur minni áhrif heldur en prostaglandin (Rahman, 2006). 

Aðdragandi burðs er flókið hormónaferli, þar sem fóstrið gefur frá sér merki um að það sé 

tilbúið, fylgjan stuðlar að breytingu progesteróns í estrógen og veldur þannig falli prógesteróns. 

Fall prógesteróns hefur áhrif á seyti og myndun prostaglandíns. Relaxin og estrógen undirbúa 

síðan fæðingarveginn fyrir burðinn, að hann verði mjúkur og opinn til að fóstrið komist út 

(Rahman, 2006). Á síðasta þriðjungi meðgöngunnar ætti gimbrin að vaxa um 80-120 g/dag og 

því þyngjast um 5-7 kg á tímabilinu mars–apríl, hér er miðað við einlembur. 1-2 vikum fyrir 

burð er síðan dregið úr orkufóðrun séu líkur á of stórum burði, en prótein viðbót í formi 

kjarnfóðurs stuðlar að betri júgurþroska (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013; Wallace, o.fl., 1999). 

Jóhannes Sveinbjörnsson (2013) setti upp viðmiðunartöflu í bókinni Sauðfjárrækt á Íslandi , 

sjá töflu hér fyrir neðan.  

Tafla 3: Viðmiðunartölur fyrir vaxtarhraða (g/dag) lambgimbra. 

  okt-nóv des-feb mars-apr 

Vaxtarhraði ≥ 100 g/dag 80 g/dag 80-120 g/dag 

 

 Fósturlát 

Fósturlát eru nokkuð algeng í sauðfjárrækt, í meðalári eru um 3-4% ánna sem missa á 

meðgöngu eða halda ekki vegna óútskýrðra ástæðna. Hlutfall lambgimbra sem ekki halda eða 

bera ekki að vori er þó hærra, allt frá 25-35%, þessi tala fer þó sílækkandi og getur verið 

breytileg milli ára (Ólafur R. Dýrmundsson & Thorsteinn Ólafsson, 1989; Eyjólfur Ingvi 

Bjarnason, 2016). Sé hlutfall geldra og þeirra sem missa hátt miðað við fyrri ár, er nauðsynlegt 

að hugsa út í hvað gæti valdið, einnig á það við ef um hátt hlutfall fósturláta er að ræða á 

skömmum tíma. Mikið tap á fóstrum eru tapaðar afurðir, en einnig geta ærnar veikst og jafnvel 

skemmst eða drepist í alvarlegustu tilfellum sýkinga. Til greiningar á hvort um fósturlát sé að 

ræða, má fylgjast með ákveðnum einkennum, oftast er hægt að greina eitthvert af þeim ef ekki 

öll:  

• Uppbeiðsli eru um eða meiri en 10% í hjörðinni, bendir til fósturmissis fyrir 12. dag 

meðgöngunnar. 

• Uppbeiðsli eftir heilan gangmálshring, bendir til fósturmissis eftir 12. dag meðgöngu 



12 

 

• Ær/lambgimbur sem ekki skilar lambi/lömbum að vori þrátt fyrir að í henni hafi verið 

talið fóstur. 

• Blóðlitað slím frá leggöngum en ekkert fóstur eða fylgja finnst í nærumhverfi, hjá ám 

sem var haldið og ættu að vera fengnar. 

• Ófullburða fóstur eða fylgja finnst í nærumhverfi ærinnar/lambgimbrarinnar 

• Fullburða lamb fæðist en er veikburða, dauðvona eða nýlega dautt við fæðingu 

(Menzies, 2011). 

Fósturlát eiga sér oftast skýringu, sú algengasta er sýking af völdum baktería sem finnast í 

umhverfi dýrsins, eða berast í fóður þeirra með einhverjum hætti. Algengustu sýkingarnar sem 

finnast hérlendis eru bogfrymilssótt (Toxoplasma gondii), hulduveiki (Coxiella burnetii), 

smitandi fósturlát (Chlamydophila abortus), Hvanneyrarveikisýkillinn (Listeria 

monocytogenes) og Campylobacter fetus. Listeria og C. fetus eru ekki eins þekktar fyrir að 

valda fósturláti, Hvanneyrarveikisýkillinn er þekktari fyrir að valda taugaeinkennum en 

fósturláti (Agerholm, o.fl., 2006). Erfitt getur verið að greina hvort fósturlát hafi orðið verði 

þau snemma á meðgöngu, því í flestum tilfellum leysast þau upp og endursogast til líkama 

móðurinnar. Til eru fleiri valdar af fósturláti, bakteríur, vírusar, sníkjudýr og sveppir, eru 

mismunandi milli bæja og ára, en mikilvægt er að greina hvað veldur til að hægt sé að sporna 

við frekara tjóni (Borel, o.fl., 2014). Allar sýkingar sem berast í blóð móður geta valdið 

fósturláti þó móðir sýni engin einkenni veikinda. 

1.5.1 Hvað getur valdið fósturláti 

Þeim lambgimbrum sem hafa verið offóðraðar á meðgöngunni er hættara við að missa á síðasta 

hluta meðgöngu af óútskýrðum ástæðum, eða bera dauðum lömbum. Magn prógesteróns í blóði 

offóðraðrar móður er lægra alla meðgönguna og reikna má með að sama gildi um estrógen 

(Wallace, o.fl., 2006). Erlendis er talið að um 20-50% lambgimbra skili ekki lambi að vori þó 

þeim hafi verið haldið undir hrút (Wilmut, Sales & Ashworth, 1986). 5-10% mætti skýra með 

því að eggið hafi ekki náð að frjóvgast. 10-30% tapast á fyrstu 3 vikum meðgöngunnar áður en 

eggið nær að festa sig almennilega í leginu. Þau 5-10% sem eftir standa, má skýra á þann hátt 

að gimbrin missi á miðri meðgöngu. Það geta verið nokkrar ástæður fyrir þessum missi, eggið 

getur verið gallað á einhvern hátt, þar sem genagalli getur komið fram, það verða mistök í 

rýrisskiptingu, eða umhverfisþættir sem á einhvern hátt hafa áhrif á frjóvgunina. Legumhverfið 

getur verið óhagstætt og stuðlar þannig ekki að eðlilegum þroska fósturs, legið sjálft getur verið 

óeðlilegt og/ eða hormónastarfsemi ekki rétt. Tengingin milli móður og fósturs getur einnig 

verið ábótavant og getur það valdið fósturmissi þrátt fyrir að bæði séu heilbrigð, líkami móður 



13 

 

getur ákveðið að fóstur sé aðskotahlutur og því losað sig við það (Wilmut, o.fl., 1986). 

Hitastress og stress geta valdið því að eggið nær ekki að festast í leginu, hraðar breytingar í 

fóðrun geta einnig valdið því (Hunter, 1980). Fall í prógesteróni á einhverjum tímapunkti 

meðgöngunnar veldur fósturláti, eða fyrirburaburði. Hægt er að fjarlæga gulbúið við 55 daga 

meðgöngu í flestum tilfellum án þess að til fósturláts komi. Fylgjan á því tímabili ætti að 

framleiða og seyta nægilega miklu magni prógesteróns til þess að viðhalda meðgöngunni. 

Verði vankantar á því eykst magn estrógens og PGF sem eyðir gulbúinu og fósturlát verður. 

Hjá sumum ám framleiðir fylgjan ekki nægilegt magn prógesteróns, svo við að gulbúið sé 

fjarlægt eða ef það verður fyrir skaða minnkar magn prógesteróns það mikið að það getur ekki 

viðhaldið meðgöngunni (Weems, o.fl., 2007).  

1.5.2 Sýkingar 

Smitandi fósturlát (Chlamydophila abortus) er eitt stærsta vandamálið í heiminum tengt 

fósturláti í sauðfé, sýkilinn er baktería og getur hann legið lengi í dvala í ám, sem ekki eru 

fengnar og þanngað til þær festa fang. Bakterían smitast auðveldlega á milli dýra og bæja. Þar 

með geta ungar gimbra smitast í úthaga þar sem fé gengur saman, smitleiðin er þó ekki 

einskorðuð við sauðfé og getur sýkill borist með öðrum dýrum og jafnvel vatni (Longbottom, 

Entrican, Wheelhouse., Brough & Milne, 2013). Til þess að fá greiningu verður að taka sýni 

og senda í rannsókn, hægt er að bólusetja fyrir sýklinum og hefur það gefið ágætis raun 

(Pospischil, 2006). Fósturlátið verður seint á meðgöngu, lömbin fæðast andvana eða veikburða, 

og vegna þess hve seint það verður eru fóstrin nokkuð heil við burð, fylgjan er aftur á móti 

bólgin og drep byrjað (Tibary, 2015). Erlendis eru smitandi fósturlát algengari þar sem fleiri 

smitvaldar eru heldur en hérlendis. Þar sem erlendis eru hópar áa stærri og á þrengra svæði, er 

hættara við auknu smitálagi ( Kerr, Entrican, McKeever & Longbottom, 2005) 

Bogfrymilssótt (Toxoplasma gondii) er einfrumungur, sem smitast með millihýsli og því ekki 

beint á milli ánna. Millihýsillinn er köttur, þeir þróa með sér ónæmi eftir fyrstu sýkingu og 

dreifa því einungis einu sinni sýklinum, því er oft varað við ungum köttum í kringum ær 

(Dubey, 2013). Kettirnir losa sig við eggvísa T.gondii með úrgangi í hey eða annað fóður, en 

þar geta þeir legið í dvala í þónokkurn tíma, kettirnir geta einnig borið eggvísana á fótum sér 

og dreift þeim þannig um. Nái sýkingin að berast í blóð fenginna áas snemma eða um miðja 

meðgöngu er hætta á fósturláti, en ef hún gerist um miðja meðgöngu eru líkur á að lambið geti 

fæðst andvana eða veikburða. Smit seint á meðgöngunni hefur aftur á móti engin áhrif en 

lambið sem fæðist er ónæmt fyrir þessari sýkingu (Buxton, o.fl., 2007). Á fylgjuhnöppum geta 

sést hvítir drepdeplar sé um T.gondii sýkingu að ræða (Tibary, 2015). 
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Campylobacter fetus er baktería sem smitast um munn, hún er í umhverfi dýrsins og berst í 

fóður og vatn. Fósturlát verður seint á meðgöngu eða lambið fæðist andvana. Fóstrið er byrjað 

að leysast upp og ef nánar er skoðað sjást drepblettir í lifur, einnig getur verið blóðsöfnun í 

kviðar- og brjóstholi þess. Hægt er að bólusetja og þarf að gera það reglulega, en halda má 

aftur af útbreiðslu með góðu hreinlæti (Tibary, 2015) 

Huldusótt (Coxiella burnetii) er baktería sem nýtir sauðfé, geitur og nautgripi sem hýsil. Hún 

smitast með innöndun og/eða snertingu við sýkta vökva (blóð, mjólk, þvag eða legvökva). 

Fósturlát verða seint á meðgöngu og einnig fæðast lömbin andvana eða veikburða, fylgjan er 

alþakin grábrúnni útferð, en ekki sjást breytingar á fóstrinu sjálfu. Fylgjuna þarf að skoða til 

að geta greint um hvort um huldusótt sé að ræða. (Tibary, 2015). Smit getur legið í dvala bæði 

innan líkama geldra áa og utan hans í fylgju, fóstri og ryki (Borel, o.fl., 2014). 

Listeria monocytogenes er baktería sem veldur alvarlegum veikindum í ám og getur leitt til 

fósturláts. Ærnar sýna einkenni: hiti, deyfð, minnkuð átlyst og í einstaka tilfellum blóðeitrun. 

Fóstrið er mikið rotið og drep sést á fylgju og á milli fylgjuhnappana (Borel, o.fl., 2014). 

Listería finnst í mygluðu fóðri og jarðvegi, ef tilfelli koma upp þarf að skipta um fóður. Greinist 

bakterían í einni rúllu af viðkomandi stað er líklegt að hún sé í fleirum (Scott, 2014). 

 

 Fyrri rannsóknir 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar hérlendis, þar hefur fyrst og fremst verið lögð áhersla á 

fóðrun á hverjum tíma meðgöngu og almenna fóðrun. Einnig hafa verið skoðaðir orsakavaldar 

fyrir fósturláti bæði í lambgimbrum og fullorðnum ám. Lítið sem ekkert hefur verið skoðað af 

samhengi fósturláta og vaxtarhraða, það hefur þó aðeins verið gert erlendis. Erlendis hafa verið 

gerðar rannsóknir á vaxtarhraða og fæðingarþunga lamba hjá lambgimbrum.  

 Í rannsókninni sem fór fram 2008 þar sem skoðað var skýrsluhald aftur til 1995 og 

þaðan valin bú sem höfðu haft um fjórðung gemlinga sem ekki skiluðu lömbum að vori en 

hleypt var til. Vandamálið er útbreitt og einskorðast ekki við landshluta eða ár. Fylgst var með 

og sérstaklega skoðað á 20 búum 2008, þar sem ómskoðun leiddi í ljós að gemlingar væru með 

dauð fóstur eða fóstur sem voru að deyja. Blóðsýni voru tekin á 11 búum í kjölfarið og var það 

greint með tilliti til Selens (GPX mæling sem er óbein mæling á þéttni Se) í 195 blóðsýnum, 

og mótefnamæling gegn 5 algengum sýkingarvöldum, Brucella ovis, Coxiella burnetii, 

Chlamydophila abortus, BDV veiru og Toxoplasma gondii í 40 sýnum frá 8 búum. Niðurstöður 

gáfu ekki til kynna að um væri að ræða smit af völdum þessara sýkla né afgerandi niðurstöður 

um selen skort (Emma Eyþórsdóttir, o.fl., 2009). Í tilraun sem framkvæmd var af Tryggva 
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Eiríkssyni vorið 1979 voru ær frá 2-7 vetra í fóðurtilraunum. Hann var að skoða muninn á vel 

fóðruðum ám og undirfóðruðum ám og áhrifum þess á frjósemi þeirra og fæðingarþunga 

lambanna sem og kostnað við fóðrið. Niðurstöður hans bentu til að lítill sem enginn munur 

væri á fæðingarþunga og lifun lambanna. Kostnaðurinn er lægri við að undirfóðra (0,45-0,50 

Fem/kind/dag) ærnar á mið meðgöngunni (öðrum þriðjungi), þar sem miðað við að 

viðhaldsfóður sé 0,6FEm/kind/dag. 6 vikum fyrir burð verður að passa vel upp á fóðrun ánna 

(Tryggvi Eiríksson, 1980). 

 Tilraunir hafa verið gerðar með áhrif haust- og vetrarrúnings á frjósemi og 

fæðingarþunga lamba, hjá lambgimbrum, þar sem þeim var einnig gefið fiskimjöl. Þeim var 

skipt upp i fjóra hópa: þær sem voru haustrúnar með og án fiskimjöls og þær sem voru 

vetrarrúnar með og án fiskimjöls, frjáls aðgangur að heyi allan tíman. Haustrúnu lömbin voru 

rúin tvisvar yfir árið, þegar þau komu á hús og aftur í febrúar mars þegar þær vetrarrúnu voru 

rúnar. Ekki var marktækur munur á vexti gimbranna í haust- og vetrarrúningnum en þær sem 

fengu fiskimjöl þyngdust örlítið meira en þær sem ekki fengu. Marktækur munur var á frjósemi 

milli vetrarrúinna og haustrúinna þar sem haustrúnar gimbrar voru frjósamari eða um 40 

lömbum á hverjar 100 gimbrar. Frjósemi þeirra sem fengu fiskimjölið var lakari heldur en 

þeirra sem ekki fengu, og var marktækt lakari hvort heldur sem gimbrarnar voru vetrarrúnar 

eða haustrúnar (Stefán Sch Þorsteinsson, Sigurgeir Þorgeirsson & Árni Jónsson, 1988) 

 Wallace (1999; 2000; 2006) hefur gert margar rannsóknir erlendis, ein og ásamt 

fleirum, á vaxtarhraða lambgimbra og fæðingarþunga lamba. Hún hefur notast við mismunandi 

fóðrun til þess að knýja fram mismunandi vaxtarhraða á ákveðnum tímabilum í meðgöngu. 

Hennar niðurstöður sýndu, eins og fram kemur hér ofar, að lambgimbrar sem vaxa mjög hratt 

eða um 300 g/dag að jafnaði, eiga léttari lömb og á þeim eru meiri vanhöld. Aftur á móti vaxi 

gimbrin hóflega eða um 80 g/dag þá skili það sér í góðum fæðingarþunga og lífvænlegri 

lömbum (Wallace, o.fl., 1999; Wallace, 2000; Wallace, o.fl., 2006).  
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 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að reyna að tímasetja fósturlát í lambgimbrum betur en hefur 

verið gert, reyna að átta sig á hvort samhengi væri milli vaxtarhraða þeirra og fósturláta. Það 

var gert með því að lambgimbrarnar voru vigtaðar reglulega, holdastigaðar, tekið blóðsýni til 

staðfestingar á fangi við 40 daga meðgöngu og ómskoðað við 70 og 100 daga meðgöngu. 

 Engar rannsóknir hafa farið fram hérlendis á samhengi vaxtarhraða og fósturláta, en þó 

hafa farið fram rannsóknir á fóðrun og frjósemi. Erlendis hafa farið fram rannsóknir á 

vaxtarhraða og fæðingarþunga lamba. Sjá umfjöllun hér að ofan.  
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2 Efni og aðferðir (vinnuferill, gögn og aðferðir) 

Lambgimbrarnar sem voru notaðar í þessari rannsókn voru vigtaðar þegar tekið var á hús, fyrir 

fengitíð og síðan einu sinni í mánuði. Vigtin er tölvuvigt, og er holdastigað um leið. Tekin voru 

blóðsýni eftir c.a 40 daga til að fara með í prógesterón mælingu til að staðfesta fang. 

 

 Dýrin  

Fenginn var aðgangur að 155 gimbrum sem hleypt var til að Hesti í Borgarfirði. Voru þær 

hafðar á gjafagrindum og grindagólfi. Þeim var skipt niður á 3 gjafagrindur, 6 krær, og 26 

gimbrar í hverri kró. Allar gimbrarnar voru íslenskar sauðkindur, en ekki var hleypt til 

forystugimbranna.  

 

 Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun fór fram seinni part vetrar 2015 og fram í mars 2016, á þessum tíma fóru fram 

vigtanir, holdastigun, blóðsýnatökur og ómskoðanir. Blóðsýni voru tekin úr öllum hópnum við 

40 daga meðgöngu, miðað við tilhleypingar, (19.01) til að mæla prógesterón og með þeim hætti 

að staðfesta fang, því erfitt getur verið að ómskoða á þessum tíma. Ómskoðanir fóru fram við 

um 70 daga meðgöngu (21.02) og aftur við um 100 daga meðgöngu (23.03). 

 

 Fóðrið 

Frá því í lok september til 21. október voru ásetningsgimbrarnar á góðri túnbeit. Við hústöku 

21. okt fram að rúningi 5. nóvember fengur þær fíngerðan þurrlegan fyrri slátt. Eftir rúning og 

fram að fengitíð, 15. des, fengu þær mjög kraftmikla há, þurrlega. Á fengitíðinni sjálfri fengu 

þær áfram há en af eldri túnum. Frá 20. janúar til 22. febrúar voru þær á fínlegum fyrri slætti, 

en eftir 22. febrúar var aftur skipti í kraftmikla há af nýrækt. Þær höfðu aðgang að selen- og 

joðbættum saltsteinum. Byrjað var að gefa þeim kjarnfóður í fyrstu viku febrúar (120 g/dag á 

gimbur af ærblöndu Líf). Eftir snoðrúning 6. mars var kjarnfóðurgjöfin tvöfölduð í 10 daga og 

byrjað að gefa lýsi yfir heyið. 
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 Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagna var notast við Microsoft Excel 2016, þar sem gögn voru flokkuð ásamt 

því að töflur og myndir voru búnar til. Einnig fór fram í excel þeir útreikningar sem til þurftu í 

nákvæmari greiningar. Tölfræði úrvinnsla fór fram í SAS Enterpirse Guide 7.1. Gerð var 

fervikagreining (one way Anova). 
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3 Niðurstöður 

Tafla 4 sýnir okkur niðurstöður ómskoðana við 70 og 100 daga meðgöngu. Sjá má skipting á 

geldum, einlemdum, tvílembdum og þeim sem höfðu látið fyrir ómskoðun. 

Í prógesterónmælingunni er eingöngu hægt að greina hvort lambgimbrin var fengin eða ekki. 

Tafla 4: Niðurstöður ómskoðanna   

Ómskoðanir 

      21-Feb 23-Mar 

Geldar   12 12 

Einlembur   91 81 

Tvílembur   50 43 

Lát   2 19 

 Annað lambið   3 

 Bæði lömbin  1 5 

 Einlemba  1 11 

Heildar fjöldi   155 155 

 

Tvær höfðu greinilega látið milli 40. og 70. dags meðgöngunnar, þar sem önnur var tvílembd 

en hin einlembd. Þegar ómskoðað var við 100 daga meðgöngu bættust þó nokkrar við. Þá höfðu 

3 tvílembur látið öðru lambinu, 4 til viðbótar höfðu látið báðum lömbunum og 10 einlembur 

höfðu látið. Gimbrunum var skipt upp í hópa eftir ómskoðun við 100 daga meðgöngu. Í 

einlembur, tvílembur, þær sem höfðu látið og þær sem voru geldar. Í hópnum sem lét voru þær 

sem reyndust hafa látið við 70 daga ómskoðunina og þær sem höfðu látið seinna en fyrir 100 

daga ómskoðun. 

Tafla 5: Prógesterónmæling við 40 daga og staðalfrávik (sd) 

Prógesterónmæling 

fjöldi fóstra meðalP sd 0,0 gildi fjarlægð sd 

0 10,31 10,49 12,03 10,37 

1 8,95 8,79 10,71 8,57 

2 10,59 10,5 10,82 10,49 

3 8,17  8,17  

 

Tafla 5 sýnir meðalprógesterón (meðalP) mælingu við 40 daga, en þar er gefinn upp fjöldi 

fóstra samkvæmt fósturtalningu við 70 daga meðgöngu. Hlutfall þeirra lambgimbra sem 

reyndust hafa 0,0 prógesterón við mælingu var 10%. Prófað var að fjarlægja allar 0,0 mælingar 

og niðurstöður breyttust lítið. Meðal prógesterónið hækkaði og staðalfrávikið lækkaði örlítið.  
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Mynd 3: Meðalþungi alls hópsins og innan hvers hóps á vigtunartímanum. 

Mynd 3 sýnir meðalþunga hópanna út vigtunartímabilið, þar sést að í febrúar taka tvílemburnar 

mikið stökk í þunga en þær geldu dragast aftur úr. Þær sem létu eru á milli tvílemba og einlemba 

í meðalþunga. Þær héldu fyrst í við tvílemburnar en í febrúar skiljast leiðir og þær fylgja 

meðaltali hópsins alls. Einlemburnar byrja hvað hægast að meðaltali en síga fram úr þeim geldu 

í febrúar, en þá er fylgjan farin að segja til sín. Þegar þær komu á hús í september vigtaði allur 

hópurinn á bilinu 32-53 kg, geldu gimbrarnar voru á bilinu 34-46 kg, einlembdu 33-48 kg, 

tvílembdar á bilinu 35-53 kg og þær sem létu á bilinu 32-47 kg. Þegar komið var fram í mars 

var allur hópurinn á bilinu 40,2-65 kg, geldu gimbrarnar á bilinu 40,2-53,5 kg, einlembdu 

gimbrarnar 40,8-62 kg, tvílembdar á bilinu 48,4– 65,0 kg og þær sem létu 45,8– 59,5 kg. 

Meðaltöl alls hópsins í september 39,0 kg, í mars var það 51,4 kg. 
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Mynd 4: Þungabreytingar valdra lambgimbra 

Mynd 4 sýnir 4 þungaferla, þar sem mismunandi vöxtur á sér stað hjá hverri gimbur, og er þetta 

dæmi um breytileika í vexti gimbranna. Gimbur nr. 29 er með nokkuð eðlilegan vaxtaferil, það 

er hún þyngist jafnt og þétt yfir tímabilið. Það sést að sú gelda vex greinilega minnst þar sem 

hún hættir að þyngjast í janúar og fer að léttast. Gimbur nr. 100 lét milli 70. og 100. dags 

meðgöngu, hún vex ágætlega fram í janúar en þá tekur hún dýfu og léttist en nær sér aftur milli 

febrúar og mars vigtanna. Hin einlemban tekur stökk milli september og desember, þyngist 

gífurlega á þeim tíma en hægir svo á en þyngist þó út tímabilið. 

 

Tafla 6: Bein meðaltöl vaxtarhraða (g/dag) ásamt skýringarhlutfalli líkans og marktekt milli hópa 

    Geldar Einlembdar Tvílembdar Lát R²% P-gildi 

Fjöldi gimbra 12 81 43 19   

Sept-des  70,7 87 94,7 89,9 0,87% 0,723 
Des-jan  103,6 88,2 89,8 93 0,87% 0,724 

Jan-feb  53,9 52,3 71,8 47,4 4,6% 0,068 
Feb-mars  28,3 96,8 172,2 112,5 50% <.0001 

Sept-mars   59,3 76,8 100,9 81,3 20% <.0001 

 

Eins og tafla 6 sýnir þá uxu þær geldu hægast frá því þær komu á hús og fram í desember en 

taka síðan stökk í des-jan, en hægja síðan aftur á og eru orðnar allt að því stopp í vexti í mars. 

Þær sem létu eru engir eftirbátar þeirra sem eru enn með fangi, en milli janúar og febrúar misstu 

þær dampinn og voru með lægsta vaxtarhraðann, en náðu sér aftur í febrúar-mars og eru þá 

með góðan vaxtarhraða. Einlemburnar sigla hvað ljúfasta sjóinn, engar gríðarlegar breytingar 

eru á meðaltali vaxtarhraðans milli mánuða. En allir hóparnir hægðu á sér í janúar-febrúar 
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mælingunum. Þær tóku síðan við sér aftur milli febrúar og mars. Marktækur munur er fyrir 

seinasta tímabilið (p<.0001) og fyrir tímabilið í heild. Ekki er marktækur munur milli hópa á 

fyrstu tveimur tímabilunum. Þó má sjá að verulega dregur úr vexti geldu lambgimbranna frá 

janúar. 

 

 

Mynd 5: Meðalholdastigsbreyting hópanna og hópsins alls á hverju tímabili. 

Mynd 5 sýnir meðal holdastigsbreytingu hópanna í janúar, febrúar og mars en ekki var 

holdastigað í september og desember. Hópurinn allur fylgir hópnum sem lét. Þær byrja allar 

vel og eru í 4,1 holdastig í janúar en falla síðan í febrúar og þær sem reyndust geldar falla hvað 

mest en taka síðan við sér í mars, þrátt fyrir minnkaðan vaxtarhraða. Allir hóparnir taka dýfu í 

febrúar en lagast síðan aftur í mars. Þær sem létu taka hvað minnstu dýfuna í febrúar eða rétt 

um 0,1 stig og ná sér svo aftur um 0,3 stig. Ekki var marktækur munur á hópunum fyrir neinn 

mánuð. 
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4 Umræður 

 Niðurstöður rannsóknar 

Markmið verkefnisins var að reyna tímasetja fósturlát betur en hefur verið gert og reyna að sjá 

hvort samhengi væri milli vaxtarhraða lambgimbranna og fósturláta. Það var gert með því að 

vigta gimbrarnar reglulega, taka blóðsýni til staðfestingar á fangi og ómskoða tvisvar á 

tímabilinu. 

4.1.1 Vaxtarhraði 

Við skoðun gagna um vaxtarhraða lambgimbranna kom í ljós mjög mikill breytileiki innan 

hópanna og ekki var marktækur munur milli þeirra á fyrstu tímabilunum. Marktækur munur 

var milli þeirra fyrir febrúar- mars vöxtinn og fyrir tímabilið í heild. Að meðaltali þyngdust 

geldu gimbrarnar um 8,9 kg í heild á  vigtunartímabilinu, þær einlembdu um 11,5 kg, tvílembdu 

um 15,1 og þær sem létu um 12,2 kg. Að meðaltali þyngdist því allur hópurinn um 12,4 kg. 

Æskilegt er að gimbrarnar þyngist um 12-15 kg á tímabilinu frá því að þær koma á hús og fram 

að burði (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013). Wallace o.fl. (1999) komust að því að þær gimbrar 

sem uxu hvað hraðast myndu frekar skila lélegum lömbum eða missa á meðgöngu, hraðinn 

sem þau miðuðu við var 300 g/dag fyrir hraðan vöxt og 80 g/dag fyrir venjulegan vöxt. 

Gimbrarnar í þessari rannsókn uxu allar að meðaltali innan þess ramma (um 80 g/dag) yfir allt 

tímabilið. Gimbrar sem eru vanfóðraðar (50-70% undir viðhaldsþörfum) geta skilað lakari eða 

smærri lömbum, en hættara er við að þær nái ekki kynþroska fyrir eða um fengitíð og haldi því 

síður (Redmer, o.fl, 2004: Wallace, 2000). Fer eftir því hve vanfóðrunar tímabilið er langt, 

mismunandi lengd á fóðrun vel undir þörfum hefur mismunandi áhrif. Einnig fer það eftir því 

hvenær viðkomandi tímabil á sér stað. Sé það allan veturinn er hættar við að gimbrarnar nái 

einfaldlega ekki kynþroska. Sé það á meðgöngunni sjálfri skiptir máli hvenær vanfóðrunin á 

sér stað og hve mikið undir þörfum er verið að fóðra (Redmer, o.fl, 2004). 

 Búast mátti við að þær lambgimbrar sem uxu hvað mest á tímabilinu sept-des hafi náð 

að festa fang, og ná kynþroska á fyrsta ári. Þó virðist það ekki endilega eiga við í þessari 

rannsókn þar sem þungadreifingin á hvern hóp virðist vera nokkuð jöfn í september, t.d var 

léttasta gimbrin sem sett var á 32 kg. Hún var talin einlembd í 70 daga ómskoðun en reyndist 

hafa látið í 100 daga ómskoðun þá orðin 48 kg. Meðalvaxtarhraði hennar var 108 g/dag.  

 Til samanburðar við niðurstöður um þungabreytingu voru fengin gögn um vöxt 

lambgimbra á Hesti nokkur ár aftur í tímann, frá 2008/9-2014/15 að slepptum árunum 2009/10 

og 2011/12 þar sem nokkur vöntun var á mælingum. Árið 2008/9 þyngdust lambgimbrarnar að 



24 

 

meðaltali um 15,6 kg frá sept. til mars, 2010/11 þyngdust þær um 12,8 kg sem er svipað og í 

þessari rannsókn. Veturinn 2012/13 þyngdust þær um 11,4 kg og 2013/14 um 15 kg á sama 

vigtunartímabili. Veturinn 2014/15 skar sig úr og þyngdust þær ekki að meðaltali nema um 6,9 

kg, er það dæmi um of litla og/eða lélega fóðrun (Eyjólfur Kristinn Örnólfsson, óbirt gögn). 

Sjá nánar í viðauka 7.1. Ljóst er því að þungaaukningin í þessari rannsókn er í samræmi við 

þungaaukningu undanfarinna ára að síðasta ári undanskildu. Þær ná að þyngjast nægilega á 

heildar vigtunartímabilinu eins og viðmiðunartölur gefa upp (12-15 kg).  

4.1.2 Frjósemi 

Þar sem prógesterónmælingin sem tekin var, er ekki áreiðanleg, er ekki hægt að fullyrða  hvert 

fanghlutfallið var við 40 daga meðgöngu. Þó er líklegt að einhverjar af þeim sem ómskoðuðust 

geldar við 70 daga hafi verið fengnar við 40 daga en misst mjög snemma. Vegna þess hve 

mælingarnar voru sveiflukenndar, þar sem lambgimbrar sem reyndust fengnar við ómskoðun 

mældust með 0,0 ng/ml prógesterón og aðrar sem ómskoðuðust geldar með hátt prógesterón 

(til dæmis 33,24 ng/ml). Líklegt er að eitthvað hafi farið úrskeiðis við mælingu, framkvæmd 

hennar eða útreikninga, einnig getur verið að þær sem mældust með lágt prógesterón hafi 

fengið seint. Undarlegt er þó að ekkert prógesterón hafi mælst í þeim, því prógesterón er 

framleitt af gulbúi sem verður til á gangmálshringnum, en því er eytt verði ekki frjóvgun. 

Möguleiki er á að prófið sem notað var, hafi ekki verið nóg næmt til þess að ná að mæla mjög 

lítið magn prógesteróns og því komi 0,0 fram í mælingunni. Einnig geta hafa orðið einhver 

mistök við útreikninga frá prófinu. Möguleiki væri á að láta endurtaka prófið og sjá hvort sömu 

tölur fengjust, notast við sama próf og annað til að bera saman. Mögulega er prófið sem var 

notað ekki hentugt og því þyrfti að finna annað próf sem væri nákvæmara.  

Frjósemin við fyrstu ómskoðun var um 1,24 lamb á hverja lambgimbur en lækkaði við 

seinni ómskoðun í 1,11 lamb á hverja lambgimbur. Við 100 daga meðgöngu voru 52,3% 

lambgimbranna einlembdar og 27,7 % tvílembdar. 12,3 % létu og 7,7 % voru geldar allt 

tímabilið. Við 70 daga meðgöngu voru 12 geldar, 2 höfðu látið, 91 voru einlembdar, 49 

tvílembdar og 1 þrílembd. Þetta var í fyrsta skipti þar sem talið var oftar heldur en við 70 daga 

meðgöngu, miðast því allur samanburður við talningar við 70 daga meðgöngu. Á Hesti hafa 

meiri hluti lambgimbra fest fang, og verið ómskoðaðar með fangi við 70 daga meðgöngu, eða 

um 75-95% gimbranna. Á landsvísu eru skráðar með fangi um 70 %, þeirra lambgimbra sem 

hafa farið undir hrút, við 70 daga meðgöngu (Eyjólfur Ingvi Bjarnason, 2016).  

 Til samanburðar voru fengin gögn frá Hesti um frjósemi lambgimbranna fyrir sömu ár 

og þungabreytingarnar 2008/9 til 2014/15 að undanskildum árunum 2009/10 og 2011/12. 
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Frjósemin fyrir árið 2008/9 var 1,11 lömb á lambgimbur þar sem 79,5 % héldu (47,7 % 

einlembdar, 31,8% tvílembdar) 8,6 % voru geldar og 11,9 % lambgimbranna voru með skráð 

lát við 70 daga meðgöngu. Vorið 2009 létu hvað flestar gimbrar (18/151). 

Árin 2010/11, 2013/14 og 2015/16 var frjósemin mjög svipuð eða 1,20-1,24 lömb á hverja 

lambgimbur. Besta fanghlutfallið var vorin 2011 og 2014 en þá héldu 93-94% gimbranna, og 

hlutfall þeirra gimbra sem skráðar voru með lát mjög lágt eða 0-0,5 %. Einnig var 

geldprósentan mjög lág, eða 7,5 % og 4,9%. Þó getur verið að þær sem létu 2011 hafi verið 

skráðar geldar. Árið 2012/13 var frjósemin ekki nema 1,03 lömb á hverja gimbur og árið í fyrra 

(2014/15) einkar slappt með eingöngu 0,83 lömb á hverja gimbur. Æskilegt þykir að fá 1 lamb 

eftir hverja ásetningsgimbur, með því borgar hún fyrir uppihald vetrarins. Ekki þykir æskilegt 

að þær beri mikið fleiri en 1 þar sem gimbrin sjálf er enn að taka út sinn þroska. Oft er annað 

tvílembgingsgimbrar lambið minna og meira veikburða heldur en hitt (Jón Viðar Jónmundsson 

& Emma Eyþórsdóttir, 2013). Hlutfall þeirra sem voru geldar var hvað hæst vorið 2015 eða 

um 19,7% og vorið 2013 18,7%. En hlutfall þeirra sem létu var með minna móti 2,3 % og 

4,5%. Ekki reyndust margar tvílembdar og voru fæstar vorið 2015 eða um 7%. Frjósemin er 

því vel samanburðarhæf við fyrri ár. Árið í ár er þónokkuð gott og hlutfallið af geldum, 

einlembdum og tvílembdum sem og þeim sem létu nokkuð gott og í takt við það sem hefur 

verið. Þetta vorið var talið í 155 lambgimbrum, þar sem ein var þrílembd og 49 tvílembdar eða 

32.3 % af hópnum með fleira en eitt fóstur. Árið í fyrra og 2012/13 voru sérstaklega slæm, um 

32 gimbrar geldar sem skýrir lága frjósemi, í fyrra spilaði slök fóðrun inní, það virðist ekki 

eiga við um 2012/13 árið heldur mistök við skráningu. Sjá nánar í viðauka 7.2. 

 

4.1.3 Holdastig 

Holdastig er metið á skala sem nær frá 0-5, en það metur fyrst og fremst fituhulu á mölum, 

með snertingu. Malirnar þroskast hvað hægast og því síðast, en gimbrarnar tapa aftur á móti 

fyrst á þessum stað fituvef og rýrna þess vegna verði einhver vanþrif á viðkomandi grip 

(Kenyon, Thompson & Morris, 2014). Jákvætt samband er milli holdastigs og frjósemi 

fullorðinna áa. Þegar kemur að lambgimbrum er ekki jafn greinilegt samband þar sem þær eru 

líklegri til að brjóta niður prótein í stað líkamsfitu. Þó er hægt að nota holdastig við val á 

ásetningi því gimbrar með hærra holdastig eru líklegri til að vera feitari og um leið komnar 

lengra í þroska (Kenyon P.R, o.fl., 2014). Þar sem þær eru ekki orðnar fullþroska eins og áður 

segir getur verið erfitt að segja í hvaða holdastigi sé best að þær séu. Í grein Kenyon o.fl. (2014) 

nefna þau að hjá lambgimbrum af Romney kyni henti best að holdastigið sé 2,5-3,5 á fengitíð. 
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 Á línuritinu á mynd 5 sjást svipuð munstur, þær missa allar hold milli janúar og febrúar, 

geldu lambgimbrarnar hvað mest, en hafa náð sér allar aftur í mars. Sé vaxtarhraðinn í töflu 6 

skoðaður sést að á sama tíma hægðist á vexti allra hópanna á janúar-febrúar tímabilinu og 

lagaðist síðan aftur við feb-mars tímabilið. Geldu lambgimbrarnar taka þó mesta stökkið milli 

febrúar og mars, en þær sem létu taka minnsta stökkið. Tvílembdu lambgimbrarnar fara einnig 

niður í febrúar mælingunni og ná ekki sömu hæðum og hinir hóparnir í mars mælingunni, þrátt 

fyrir að þær séu að þyngjast hvað mest. Í mars eru lömbin farin að segja til sín, og því þyngjast 

tvílemburnar mest þó að holdastigið sé lægst. Þó nokkur breytileiki var innan hópanna og 

sveiflaðist holdastigið nokkuð innan þeirra. Sumar voru í góðum holdum og misstu og bættu 

síðan aftur á sig meðan aðrar fóru þveröfugt að og byrjuðu í ekki svo góðum holdum, bættu 

síðan við sig og féllu aftur. Enn aðrar byrjuðu í sæmilegum og bættu á sig meðan aðrar byrjuðu 

vel og féllu.  

4.1.4 Fósturlát 

Í töflu 4 sést að flest fósturlát verða eftir 70. dag meðgöngu og jafnvel fyrir 100. dag 

meðgöngunnar. Þó gætu orðið fósturlát á síðasta þriðjungi meðgöngunnar og rétt fyrir burð, 

því er ekki hægt að fullyrða að flest fósturlát verði milli 70. og 100. daga meðgöngu. Ekki er 

hægt að sjá á vaxtarhraða að gimbrarnar vaxi of hratt miðað við viðmið sem gefin eru né of 

hægt. Þær eru að vaxa aðeins undir viðmiðum, en það á ekki endilega við um þær sem létu. Á 

vaxtarhraða þeirra sést að þær tóku dýfu í jan-feb, og tvöfölduðu síðan vaxtarhraðann. Þessi 

lélegi vaxtarhraði í jan-feb getur hafa haft afgerandi áhrif á fóstrið, en þó voru einlemburnar 

ekki að vaxa mikið hraðar á þessum tíma. Við þennan litla vaxtarhraða getur næringarframboð 

til fósturs hafa skerst, vaxtarhraði fylgjunnar hafa skerst og hún ekki náð að flytja nægilegt 

magn næringar til fósturs (Wallace, 2000). Ekki virtist vera um sýkingar að ræða né sjáanlegan 

slappleika hjá gimbrunum. Þar sem ekki var tekið blóðsýni úr þeim sem voru að láta er ekki 

hægt að útiloka dulda sýkingu, möguleiki er á að fall hafi orðið í prógesteróni og líkamin lesið 

að fóstrið skildi út. Þessi fósturlát eiga sér stað á öðrum þriðjungi meðgöngunnar þar sem 

fylgjan er að klára taka út sinn þroska (Redmer, o.fl., 2004). Á þessum tíma er fóstrið ekki 

nema rétt 10-20% af lokastærð sinni, fylgjan er enn að vaxa og þroskast. Hún nær ekki fullum 

þroska fyrr en við 90 daga meðgöngu eins og áður segir (Robinson, o.fl, 2002). Skoðuð voru 

síðustu ár með tilliti til sauðburðar og hve mörg lömb fæddust. Þar sem ekki hafa áður verið 

gerðar tvær fósturtalningar, miðast tölur við sauðburð fyrri ára. Það virðist hafa fæðst nokkuð 

svipaður fjöldi lamba og hefði átt að gera. Það bendir til þess að ekki hafi orðið mikið lát eftir 

ómskoðun við 70 daga meðgöngu, en þó er það ekki alveg víst. Þau lömb sem fæddust annað 
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hvort dauð eða lifandi voru skráð á móður, svo eitthvað gæti hafa fæðst dautt. 2008-9 voru 

skráð lát á 2 gimbrar, 2010-11 voru 3 skráðar með lát á öðru lambinu. 2013-14 fæddust fleiri 

lömb en ómskoðun sagði til um, það voru fleiri tvílembdar heldur en talið var í. 2012-13 urðu 

mistök í skráningu við fósturtalningu og því eru þær tölur ekki mjög áreiðanlegar. Nokkrar sem 

voru skráðar geldar í ómskoðun voru skráðar með lát við sauðburð, til viðbótar voru 20 gimbrar 

sem létu og höfðu verið  skráðar með fangi. Ekki náðist að fá sauðburðartölur fyrir árið í ár, en 

í þessum samanburði varð þónokkuð lát við 100 daga ómskoðun, en þar voru einungis 3 sem 

höfðu látið öðru lambinu og koma vonandi til með að skila hinu. Gimbrarnar í rannsókninni 

ættu ef ekkert meira lát verður fram að sauðburði að skila um 167 lömbum. Sjá nánari töflu í 

viðauka 7.3. Mikilvægt er að skilgreina hvað talið er vera fósturlát, sú skilgreining er 

mismunandi milli bænda. Hvort og hvernig það er skráð að lambgimbrin eða ærin hafi látið. 

Einhverjir skrá þær sem létu sem geldar, því ekki skila þær afurðum, aðrir skrá þær undir 

liðnum ær lét, ef hún hefur látið og jafnvel borið utan hins hefðbundna sauðburðartíma. Ef ærin 

eða lambgimbrin ber á réttum tíma en löngu dauðu fóstri getur það verið skráð sem haldið og 

borið dauðu. En einnig getur verið um nýdautt og fullskapað lamb að ræða, það ætti að skrá 

sem það hafi drepist í burði. Það þarf að skilgreina fósturlát og hvernig skráð er í skýrsluhaldið 

mikið betur. Það þarf samt sem áður að vera einfalt og skilmerkilegt svo það nýtist og bændur 

geti og nenni að skrá inn í það.  

 Fengin voru skýrsluhalds gögn fyrir árin 2010-2015 og þar kom fram að fósturlát er 

talið vera um 2-4% á landsvísu fyrir lambgimbrar. 13-15% lambgimbra eru skráðar geldar, og 

þær sem ekki er hleypt til eru 11-14% af heildar fjölda lambgimbra. Þar er oftast miðað við 

ómskoðun við 70 daga meðgöngu (Eyjólfur Ingvi Bjarnason, 2016). Þessar tölur eru alltaf 

skráningaratriði, hvenær skráð er og hvort er talið að um fósturlát sé að ræða eða ekki. Sumir 

skrá einnig þær gimbrar sem ekki bera að vori lifandi lambi eða nýlega dauðu sem geldar. 

 

 Samanburður 2014/15 og 2015/16 

Árið í ár var nokkuð gott ár þar sem lambgimbrarnar voru vel fóðraðar og því næst 

viðmiðunartölum fyrir vaxtarhraða, frjósemin var einnig mjög góð. Ef borin eru saman árið í 

fyrra (2014/15), þar sem vaxtarhraði gimbranna var mjög lágur og frjósemi ekki góð, og árið í 

ár. Greinulegur munur sést á þungabreytingum milli þessara árganga, þar sem gimbrarnar frá 

því í fyrra voru þónokkuð léttari en þær í ár á öllum tímabilum. Það sem kemur þó á óvart er 

að holdastigið milli þessara ára fyrir hvern hóp og hvert tímabil er mjög svipað. Einnig milli 

þeirra sem létu og þeirra sem héldu og eru geldar. Því virðist ekki endilega að gimbrarnar hafi 
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sett minna í sinn vöxt í fyrra heldur en í ár. Mesti munurinn í holdastigi kemur fram í mars 

mælingum á hópunum milli ára. Mikill breytileiki er innan hópanna eins og áður segir fyrir 

þungabreytingarnar. Þó er þungi gimbranna svipaður fyrir hvern hóp innan hvors árs. Þær sem 

voru geldar eða skráðar með lát við 70 daga meðgöngu í fyrra eru léttari að meðaltali frá janúar 

og fram í mars, og með örlítið lægra holdastig heldur en þær sem voru fengnar. Þær sem voru 

geldar eða skráðar með láti í ár voru aftur á móti þyngri en einlemburnar að meðaltali fyrir 

janúar og febrúar en léttari er kom fram í mars. Þær voru ávalt léttari en þær sem reyndust 

tvílembdar og á það við um bæði árin. Holdastigið var mjög svipað fyrir hópanna í ár. Sjá 

nánari tölur í viðauka 7.4. Ef skoðað er út frá fjölda þeirra sem lét í fyrra og í ár, þá virðist færri 

hafa látið í fyrra heldur en í ár. En nokkuð fleiri voru geldar í fyrra og drápust 3 af þeim. Sjá 

viðauka 7.3.  

 Árið í fyrra var mjög slæmt um land allt, þar sem fé virtist ekki fóðrast og gekk illa að 

halda eða festa fang. Því er það ár dæmi um nokkurskonar vanfóðrun, þó það virðist ekki beint 

sjást á meðaltölum fyrir holdastig. Þær gimbrar sem lenda í vanfóðrun hafa ekki nægilegt magn 

af nægingarefnum til  að gefa af sér, og því sitja bæði á hakanum, fóstrið og gimbrin. Þó virðist 

gimbrin sjálf flokkast aðeins ofar heldur en fóstrið (Redmer, o.fl., 2004). Gimbrarnar frá því í 

fyrra eru í lægri kantinum í holdastigun en ekki er til neitt viðmið fyrir lambgimbrar um 

holdastig eins og áður kemur fram. Vegna þess hve hægt og lítið þær þyngdust og þar með uxu, 

er líklegt að ekki hafi allar náð kynþroska við fengitíð (Wallace, 2000) og myndi það skýra hve 

margar (31) voru geldar. Auk þess eru meiri líkur á fósturvísadauða við vanfóðrun og offóðrun 

heldur en fóðrun við orku- og næringarþarfir gimbranna, þar með getur það hafa einnig spilað 

inn í hve margar reyndust geldar (Abecia, Sosa, Forcada & Meikle, 2006). Þessi lélega fóðrun 

virðist ætla að hrjá þær gimbrar sem í henni lentu. Þær sem settar voru á aftur úr þeim hópi eru 

ekki að skila jafn góðri frjósemi og fyrri árgangar við sama aldur. Gerð var rannsókn á 

mismunandi fóðurmeðferðum vorið 2015 og var gimbrunum því skipt upp í hópa, en í ár voru 

þær allar á sama fóðrinu.  

Áhugavert væri að að taka einn hóp og offóðra, fóðra langt yfir viðmiðum, og sjá hvaða 

niðurstöður kæmu úr því. Hvort holdastigið væri áfram svipað eða hvort þær yrðu með hærra 

holdastig. Hvernig þær þyngdust og hversu mikið fósturlát yrði og hvernig fanghlutfallið 

myndi koma út. Hver skiptingin væri í einlembdar, tvílembdar, geldar og lát. Þar sem  nú þegar 

er til ágætt dæmi um það sem kallast getur vanfóðrun og einnig eðlilega fóðrun. Betri gögn eru 

til um góða fóðrun þar sem venjan hefur verið að fóðra ágætlega, og vanfóðrunar tilfelli eru 

fátíð. 
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 Vangaveltur 

Til þess að fá haldbærari niðurstöður þyrfti að framkvæma rannsóknina aftur og í breyttu formi, 

þó áherslur væru þær sömu. Vigta mætti oftar frá september og fram í mars-apríl. Æskilegt 

væri að vigta á 2-3 vikna fresti, á þessu tímabili til þess að fá nákvæmari vaxtarhraða 

niðurstöður, og holdastiga um leið. Við samanburð á holdastigi og meðalþungabreytingu á 

öllum tímabilum á myndum 5 og 3 má sjá að þrátt fyrir að tvílembdu gimbrarnar séu að 

þyngjast og vaxa hvað mest á loka tímabilinu þá eru þær ekki að bæta á sín eigin hold, heldur 

eru lömbin byrjuð að setja mark sitt á þunga þeirra.  

Einnig mætti blóðsýni fyrir fengitíma og aftur við 40 daga til að staðfesta fang. Við 

ómskoðanir mætti taka þær gimbrar sem hafa látið og taka úr þeim blóðsýni til mælinga á 

prógesteróni, og öðrum þáttum sem gætu gefið til kynna hvers vegna varð fósturlát. Varð fall 

í prógesteróni því valdandi að fóstrið lést, og gimbrin fór í burð, eða var um dulda sýkingu að 

ræða. Þar sem óútskýrð fósturlát sérstaklega í gimbrum hafa verið lítið rannsökuð en mikið 

vandamál mætti skoða þessar breytingar. Hægt væri að gera rannsóknina meiri og bæta við 

fóðurmeðferðum, til að bera saman þá mismunandi fóðrun og áhrif þess á vaxtarhraða og 

fósturlát, til dæmis hvort mismunandi gildi efna séu í blóði þeirra sem eru á mismunandi fóðri. 

Áhugavert gæti einnig verið að skipta þeim niður á feður og skoða þannig hvort einhver 

ákveðinn hrútur væri að gefa meiri eða minni vaxtarhraða og hvort gimbrar undan honum væru 

frekar að láta, væru geldar eða héldu. 

 Mætti því með nánari rannsókn gera betra viðmið fyrir æskilegan vaxtarhraða 

lambgimbra, og þar með ná að gera fóðrun þeirra enn nákvæmari en nú er.  
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5 Ályktanir / lokaorð 

 

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar má álykta að það sé ekki eingöngu vaxtarhraði sem spilar 

inn í fósturlát hjá lambgimbrum. Þar sem prógesterónmælingin sem var tekin, var ekki 

áreiðanleg er erfitt að segja hve margar létu fyrir fyrstu ómskoðun. Miðað við þau gögn sem 

hægt var að treysta á, virðist fósturlátið verða frekar eftir 70 daga meðgöngu, í það minnsta á 

það við árið í ár. Mikill breytileiki var í vaxtarhraða gimbranna, en þar spilar margt inn í, erfðir, 

umhverfi og aðbúnaður. Gimbrarnar voru allar á sama fóðrinu í sama umhverfi við sama 

aðbúnað. Þær voru að vaxa eðlilega að meðaltali miðað við gefin viðmið og í takt við þann 

vaxtarhraða sem hefur verið á Hesti síðustu ár. Frjósemin var mjög svipuð og hefur verið að 

árinu í fyrra undanskildu. Látin voru aðeins fleiri en hefur verið, en það getur skýrst á skráningu 

við burð á öðrum árum, þar sem þetta er í fyrsta skipti sem ómskoðað hefur verið tvisvar.  

 Áhugavert væri að gera rannsóknina aftur og þá ítarlegri, þar sem enn betur væri fylgst 

með mögulegum áhrifavöldum. Þannig væri hægt að reyna að tímasetja fósturlátin enn betur, 

taka blóðsýnin oftar til nánari greiningar sem og vigta oftar yfir tímabilið. Einnig væri hægt að 

hafa þær á mismunandi fóðurmeðferðum, vanfóðra, offóðra á ákveðnum tímabilum í 

meðgöngunni og sjá hvaða áhrif það hefði.  
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7 Viðaukar 

 

 Þungabreytingar 

meðalþungi (kg)  

 Fjöldi sept des jan feb mars Heildar þynging 

2008-9 151 40,8 45,4 46,9 52,5 56,4 15,6 

2010-11 174 39,2 46,2 45,0 47,3 52,0 12,8 

2012-13 177 39,8 43,8 45,4 47,8 51,2 11,4 

2013-14 183 38,0 43,2 44,9 47,3 53,0 15,0 

2014-15 157 36,2 39,9 40,3 41,0 43,1 6,9 

2015-16 155 39,0 43,0 45,7 47,4 51,4 12,4 

 

Hér sést meðalþungi á hverju vigtunartímabili fyrir samanburðar árin og heildar 

þungaaukninguna. Einnig kemur fram fjölda gimbra sem settur var á hvert ár. 

 Frjósemi 

Fjöldi í hverjum hóp og frjósemi við 70 daga meðgöngu 

  Fjöldi geldar tvilembdar einlembdar létu lambafjöldi frjósemi 

2008-9 151 13 48 72 18 168 1,11 

2010-11 174 13 48 113 0 209 1,20 

2012-13 177 32 42 99 4 183 1,03 

2013-14 183 9 52 121 1 225 1,23 

2014-15 157 31 11 108 7 130 0,83 

2015-16 155 12 50 91 2 192 1,24 

 

Hér sést fjöldi í hverjum hóp fyrir hvert ár sem notað er sem samanburður við árið í ár. Einnig 

kemur fram áætlaður lambafjöldi sem ætti að fæðast miðað við ómskoðunina. Aftasti dálkurinn 

er meðalfrjósemi á gimbur fyrir hópinn á hverju ári.  

 

Hlutföll við 70 daga meðgöngu 

  Fjöldi Geld% Lét% Einlembd% Tvílembd% Héldu% 

2008-9 151 8,6 11,9 47,7 31,8 79,5 

2010-11 174 7,5 0,0 64,9 27,6 92,5 

2012-13 177 18,1 2,3 55,9 23,7 79,7 

2013-14 183 4,9 0,5 66,1 28,4 94,5 

2014-15 157 19,7 4,5 68,8 7,0 75,8 

2015-16 155 7,7 1,3 58,7 32,3 91,0 
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Hér sést hve mörg prósent af ásetningsgimbrunum voru geldar, einlembdar og tvílembdar á 

hverju samanburðar ári. Einnig er fangprósentan eða prósenta þeirra sem í heild héldu í aftasta 

dálki.  

 Frjósemi/fósturlát 

Ómskoðun við 70 daga meðgöngu og niðurstöður sauðburðar 

    2008-9 2010-11 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

 Fjöldi 151 174 177 183 157 155 

N
ið

u
rs

tö
ð

u
r 

vi
ð

 
7

0
 d

ag
a 

m
eð

gö
n

gu
 Geld 13 13 32 9 31 12 

Einlembd 72 113 99 121 108 91 

Tvílembd 48 48 42 52 11 50 

Lét 18 0 4 1 7 2 

Lambafjöldi 168 209 183 225 130 192 

N
ið

u
rs

tö
ð

u
r 

sa
u

ð
b

u
rð

ar
 Geld 13 13 24 8 28 12 

Einlembd 70 109 89 110 108 81 

Tvílembd 48 49 36 63 11 43 

Lét 20 3 28 1 7 19 

Lambafjöldi 166 207 161 236 130 167 

 

Hér sést samanburður á niðurstöðum ómskoðanna við 70 daga meðgöngu og sauðburði, 

nema fyrir árið í ár þá eru tölur fyrir ómskoðun við 100 daga meðgöngu. Þær halda alltaf 

sama fjölda frá ómskoðun fram að burði nema í fyrra (2014-15) þar sem 3 geldar drepast 

eða er lógað fyrir sauðburð.  
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 Samanburður 2014/15 og 2015/16 

    2014/15 2015/16 mismunur     2014/15 2015/16 mismunur 

Einlembdar       Tvílembdar       

 jan 40,9 45,2 4,3  Jan 42,5 46,6 4,1 
 stig 3,79 4,10 0,31  stig 3,82 4,10 0,28 
 feb 41,7 46,5 4,8  feb 44,4 48,5 4,1 
 stig 3,84 4,00 0,16  stig 3,98 3,90 -0,08 
 mars 43,9 50,2 6,3  mars 47,3 54,5 7,3 

  stig 3,73 4,30 0,57   stig 3,88 4,20 0,32 

Geldar/lát                   

 jan 38,2 45,5 7,3      

 stig 3,62 4,10 0,48      

 feb 38,3 47,2 8,9      

 stig 3,67 3,90 0,23      

 mars 39,4 48,2 8,8      

  stig 3,64 4,30 0,66       

 

Hér sjáum við meðalþunga hvers hóps á hvoru ári fyrir sig. Einnig meðalholdastig fyrir hópana. 

Settar voru geldar og þær sem létu fyrir 70 daga meðgöngu saman í hóp, þar sem við getum 

ekki staðfest að allar sem geldar eru við ómskoðu hafi aldrei fest fang. Við sjáum einnig 

mismuninn milli ára fyrir hvert tímabil hjá hópunum. 
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