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Yfirlýsing höfundar 
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. 
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Ágrip 
 
Litafjölbreytileiki íslenska sauðfjárstofnsins var skoðaður út frá gögnum úr 

skýrsluhaldi sauðfjárræktar hjá Bændasamtökum Íslands fyrir árin 2000, 2005, 2010 

og 2015. Tekin voru saman mismunandi litaheiti yfir sömu liti milli landshluta, 

einkum á milli botnótta og golsótta litarins. Litafjölbreytileiki sauðfjárstofnsins var 

ljósmyndaður og hugmynd að uppsetningu ljósmyndabanka sett fram en heimsótt 

voru 63 sauðfjárbú í öllum landsfjórðungum í maí 2015 og gögnum fyrir 

ljósmyndabanka safnað. Að lokum voru hugmyndir að nýjum litaskráningarlykli settar 

fram. Nýr litaskráningarlykill er ætlaður til þess að auðvelda bændum skráningar í 

skýrsluhaldskerfið Fjárvís. 

 

Í ljós kom að litafjölbreytileiki íslenska sauðfjárstofnsins er mikill, þó hefur hvítur 

grunnlitur hæstu hlutdeild allra lita. Aukning hefur verið á litaskráningum milli ára en 

á sama tíma er þróunin sú að aðallitir eru í auknum mæli skráðir án lýsandi blæbrigða. 

Með þeirri þróun tapast yfirsýn yfir tíðni mismunandi lita en mikilvægt er að 

varðveita litafjölbreytileika íslenska sauðfjárstofnsins vegna þess að hinn mikli 

breytileiki er eitt af sérkennum fjárkynsins. Ljósmyndir náðust af öllum grunnlitum, 

tvílitum og litamynstrum nema grámógolsóttu og mógolsubotnóttu. Tillaga að nýjum 

litaskráningarlykli var sett fram með það að leiðarljósi að fanga litafjölbreytileika 

íslenska sauðfjárstofnsins á sem nákvæmastan hátt en þ ó þannig að nýr lykill væri 

einfaldur í notkun. Fjögurra talna litalykill varð niðurstaðan þar sem hver 

einstaklingur getur verið skráður með aðallit, blæbrigði aðallitar, tvílit og einkenni 

tvílitar. Skráning lita er valkvæm hverjum sauðfjárbónda og fyrir vikið hentar nýi 

litaskráningarlykillinn öllum þeim sem skrá liti í skýrsluhaldskerfið Fjárvís.  

 

Lykilorð: Sauðfé, sauðfjárlitir, litafjölbreytni, litalykill
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1. Inngangur 
 
Íslenska sauðfjárkynið skartar miklum litafjölbreytileika sem hefur varðveist í 

gegnum áranna rás og má telja kynið til fjárkynja sem mestan litafjölbreytileika hafa á 

heimsvísu. Rannsóknir á litafjölbreytileika íslenska sauðfjárkynsins hafa verið gerðar 

áður en þá fyrst og fremst á litaerfðum sauðfjár. Sambærilegar rannsóknir á þróun og 

tíðni mismunandi litaafbrigða hafa ekki verið gerðar en litafjölbreytileikinn er eitt af 

sérkennum íslenska sauðfjárkynsins. Því er eftirlit með þróun lita innan stofnsins 

nauðsynlegt til þess að litafjölbreytileiki stofnsins hnigni ekki. 

 

Markmið þessa verkefnis er að skoða og meta tíðni aðallita og tvílita innan íslenska 

sauðfjárstofnsins og kortleggja breytileg heiti lita eftir landshlutum. Einnig er 

markmiðið að hanna myndabanka til að auðvelda litaskráningu í skýrsluhaldskerfinu 

Fjárvís og gera tillögur að endurbótum á núverandi litaskráningarkerfi ef þurfa þykir. 

 

Rannsóknarspurningar verkefnisins: 

Hver er þróun á tíðni aðallita og tvílita innan stofnsins? 

Hvernig má kortleggja breytileg litaheiti sömu lita milli landssvæða? 

Hvernig er best að hanna og setja upp myndabanka fyrir íslenska sauðfjárliti til að  

auðvelda litaskráningu í skýrsluhaldi? 

Er þörf á endurbótum á núverandi litaskráningarkerfi? 
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1.1 Íslensk sauðfjárrækt 
 
Uppruna íslensks búfjár má rekja til norskra landnámsmanna sem fluttust búferlum 

hingað til lands á árunum 874-930 (Stefán Aðalsteinsson, 1970). Íslenski sauðfjár-

stofninn tilheyrir stuttrófukyni af norður-evrópskum uppruna (Halldór Pálsson, 1944) 

og er með stærsta hlutdeild innan stuttrófustofnsins eða um 60%. Stuttrófufé náði 

einkum útbreiðslu í norðvestur-Evrópu og þykir það harðgert og litskrúðugt miðað við 

önnur sauðfjárkyn (Ólafur R. Dýrmundsson, 2014). Í mörgum sauðfjárkynjum eru 

hornaerfðir kynbundnar en í íslenska fénu má finna kollótt, hyrnt og ferhyrnt hjá 

báðum kynjum (Dýrmundsson og Niznikowski, 2008). 

 Langrófufé, sem er að mestu leyti ættað frá Bretlandseyjum hefur verið notað 

til kynbóta víða um heim, það er yfirleitt kollótt og breytileiki lita lítill. Langrófufé er 

stærra og þyngra heldur en stuttrófufé (Emma Eyþórsdóttir o.fl, 2002).  

 Íslenska kynið er einkum skylt norska sauðfjárkyninu, Spaelsau en einnig 

sænska- og finnska landkyninu, Romanov í Rússlandi og kynjum á Hjaltlandseyjum 

og Orkneyjum (Halldór Pálsson, 1944). Skyldleiki íslenska kynsins við tvö norræn 

stuttrófukyn var kortlagður árið 2000 og var skyldleiki íslenska kynsins við rússneska 

kynið Romanov og finnska landkynið staðfestur. Af bresku sauðfjárkynjunum var 

skyldleiki íslenska stofnsins mestur við Svarthöfðakynið í Skotlandi (Farid, Reilly, 

Dollard og Kelsey, 2000). Tapio og fleiri (2005) báru saman skyldleika og uppruna 

fjárkynja meðal annars á norðurlöndum, Rússlandi og Eistrasaltslöndunum með 

örtunglagenum. Það kom í ljós að íslenska kynið á mest sameiginlegt með norska 

spael, grænlensku og færeysku fé sem má rekja til þess að íslenskt erfðaefni hefur 

verið notað til að kynbæta þessi fjárkyn. Rannsóknin sýndi fram á að íslenska kynið 

væri sérstætt og hægt væri að tengja skyldleika milli fjárkynja út frá útlitseinkennum, 

þar sem sterkt samband væri þar á milli (Tapio o.fl., 2005). Íslenska kynið er alhliða 

framleiðslukyn, helstu nytjar eru ull, kjötafurðir og mjólkurafurðir (Halldór Pálsson, 

1983;,,Ræktunarmarkmið fyrir íslenska sauðfjárstofninn“, 2012). 
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1.2 Litafjölbreytileiki sauðfjár 
 
Talið er að litafjölbreytileiki sauðfjár hafi verið fremur lágur þar til sauðfé var tamið 

(Cieslak o.fl., 2011) 9000 árum fyrir Krist (Maijala, 1997). Fá sauðfjárkyn skarta 

miklum litafjölbreytileika og algengt er að fjárkyn hafi sinn einkennislit (Franklin, 

1997; Sponenberg, 2014). Ryder (1983) taldi að litafjölbreytileiki norður-evrópskra 

sauðfjárkynja ætti rætur sínar að rekja aftur til járnaldar en þá skörtuðu evrópsk 

sauðfjárkyn meiri litafjölbreytileika en þau gera nú. Flest fjárkyn í dag eru hvít og má 

rekja þá þróun til ullariðnaðarins og efnahagstengdra þátta, þar sem hæsta verð fékkst 

fyrir hvíta ull (Sponenberg, 2014). Í fjárkynjum þar sem stundað er úrval fyrir 

ákveðinni svipgerð með fáum einstaklingum sjást oft neikvæð áhrif þess úrvals á 

litafjölbreytileika kynjanna (Cieslak o.fl., 2011) en litafjölbreytileiki búfjárkynja er 

hluti erfðalinda hverrar þjóðar og ber hverri þjóð skylda til þess að varðveita sínar 

erfðalindir (Emma Eyþórsdóttir, Þorsteinn Tómasson og Áslaug Helgadóttir, 2001). 

Miðað við mörg önnur kyn er litafjölbreytileiki íslenska sauðfjárkynsins mikill 

(Ólafur Dýrmundsson, 2014), það má að hluta rekja til þess að almennt er 

erfðabreytileiki innan stofnsins hár og skyldleikarækt ekki vandamál (Tapio, 2006). 

Halldór Pálsson (1944) taldi á sínum tíma líklegt að litafjölbreytileiki íslenska 

sauðfjárkynsins myndi minnka mikið og jafnvel hverfa alveg úr stofninum með 

aukinni áherslu á kynbætur framleiðslueiginleika íslenska sauðfjárkynsins. Berge 

(1958) taldi að norska spaelféð, sem er af sama stofni og það íslenska, hefði glatað 

miklu af litafjölbreytileika sínum vegna aukinnar áherslu á kynbætur framleiðslu-

eiginleika stofnsins. 

 

1.2.1 Litarefni 
 

Litarefni eru framleidd í tvenns konar frumum líkamans og stýrir gerð og magn þeirra 

lit spendýra. Framleiðsla litarefnis fer fram annars vegar í litkornum en litkorn eru 

framleidd í litfrumum (Gjesdal, 1959) og hins vegar í þekjuvef sjónhimnunnar (Tief 

o.fl.,1996). Í litkornum eru litarefni geymd (Cieslak o.fl., 2011) og annast litkornin 

flutning litarefnanna út á yfirborðið, til dæmis til húðar, hára og augna frá taugakambi 

(Bennett og Lamoreux, 2003). Algengasta litarefnið sem myndað er í litfrumum 

spendýra kallast melanin (Prota og Searle, 1978) og því má skipta í tvo flokka, annars 

vegar phaeomelanin þar sem gulur- eða rauðleitur litur er framkallaður og hins vegar 
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eumelanin þar sem annað hvort svartur eða mórauður litur er framkallaður (Stefán 

Aðalsteinsson, 1983). Annað litarefni, trichosiderin, þekkist einnig en það er afsprengi 

phaeomelanin sem hefur þó ekki enn fundist í sauðfé svo vitað sé en hefur fundist í 

mönnum, í blæbrigðum ljóss og rauðleits hárs (Prota og Searle, 1978).  
 Hátt á annað hundrað gena koma að framleiðslu litarefna og mismunandi 

tjáningar genanna hafa áhrif á framleiðslu litarefna (Cieslak o.fl., 2011). Ensímið 

týrósínasi (TYR) gegnir lykilhlutverki við framleiðslu litarefna í litkornum, þar sem 

það tryggir myndun melanins (Tief o.fl., 1996; Sponenberg, 1997). Ef TYR er ekki til 

staðar þá berst litarefni ekki út í vefina og veldur litleysi, sem kemur fram sem 

albínismi (Cieslak o.fl., 2011).  

 Framleiðsla dökka litarefnisins, eumelanin, fer fram í röð efnahvarfa L-

tyrosine (Cieslak, 2011) og er TYR mikilvægasti hvatinn í þeirri keðju sem myndar 

eumelanin (Sponenberg, 1997). Myndun phaeomelaníns á sér einnig stað í 

efnahvörfum L-tyrosine en ólíkt myndun eumelanin þarf mikið cysteine en lítið TYR 

til að phaeomelanin myndist (Sharma, Wagh & Govindarajan, 2002).  

 Viðtakinn MC1R (melanocortin 1 receptor) hvetur til myndunar eumelanin en 

til þess þarf MC1R að bindast hormóninu α -MSH (α melanocyte stimulating 

hormone), þannig eykst hlutfall TYR í litfrumunni og eumelanin myndast (Cieslak, 

2011). Phaeomelanin myndast ef stökkbreytingar verða í MC1R, viðtakinn virkar ekki 

eða hormónið α-MSH getur ekki bundist MC1R (Cieslak o.fl., 2011). Ef hormónið α-

MSH getur ekki bundist MC1R þá getur það verið vegna þöggunar ASIP á MC1R. 

Próteinið ASIP er afurð A-sætis sem lokar á tjáningu MC1R þannig að hvít eða gul 

svipgerð kemur fram þar sem próteinið kemur í veg fyrir að litarefnið tengist α-MSH 

viðtakanum (Sponenberg, 1997).  

1.2.2 Litir íslenska sauðfjárkynsins 
 

Íslenski sauðfjárstofninn hefur þrjá grunnliti, hvítan, svartan og mórauðan (Stefán 

Aðalsteinsson, 1970) en Halldór (1944) taldi sjálfstæða liti fjóra talsins, hvítan, gráan, 

mórauðan og svartan. Gróflega má þó flokka litina í hvítt og mislitt og þann mislita í 

einlit eða tvílit (Halldór Pálsson, 1944). Greina má á milli lita með því að flokka þá í 

grunnliti, litamynstur og tvíliti (Stefán Aðalsteinsson, 1983).  

 Litamynstur sem þekkjast í íslensku sauðfé eru grátt, golsótt, botnótt og 

grábotnótt (Stefán Aðalsteinsson, 1983). Litamynstrin koma ýmist fram með svörtum 
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eða mórauðum grunnlit en ekki báðum litum í einu. Grunnlitur og litamynstur geta 

hins vegar komið fram á sama tíma, til dæmis mógolsótt eða svartbotnótt og einnig 

geta tvö litamynstur komið fram á sama tíma sem dæmi má nefna grágolsótt og 

grábotnótt (Stefán Aðalsteinsson, 1970). Tvílit svipgerð er þegar hvítur litur kemur 

fram á búki mislitrar kindar sem blettir, skellur eða flekkir en tvílitt fé er oft nefnt 

flekkótt (Stefán Aðalsteinsson, 1970).  

1.2.3 Grunnlitir 
 
Hvítur 

Hvítur litur er algengasti litur íslenska sauðfjárstofnsins en 82% skráðra lita falla 

undir hvítan lit (Bændasamtök Íslands, 2016) sem hefur mörg einkennandi blæbrigði. 

Hvítur litur spannar allt frá hreinhvítum lit til mókolótts litar og getur því skepnan 

verið hvít, gul, dröfnótt eða kolótt (Halldór Pálsson, 1944). Einkenni hvítrar 

svipgerðar eru þau að hvorki mórautt né svart litarefni myndast í litfrumum 

skepnunnar, þannig að ullin og ullarlausir hlutar skepnunnar, fætur, dindill og haus 

verða hvítir eða gulir. Þegar talað er um að ull sé gul þá er yfirleitt um gular illhærur 

að ræða og magn þeirra í hlutfalli við hvítan lit í ullinni (Stefán Aðalsteinsson, 1970). 

 Halldór Pálsson (1944) skilgreindi hvíta litinn eftir nokkrum ólíkum 

blæbrigðum, fyrst ber að nefna mjallhvítan lit, þá er ullin og ullarlaus svæði alhvít. 

Annað blæbrigði er hreinhvítur litur en skilgreiningar Halldórs eru óskýrar og því 

erfitt að meta muninn á mjallhvítum og hreinhvítum lit (Halldór Pálsson, 1944). 

Stefán (1970) skilgreindi hins vegar hvítan lit þar sem hvergi var að finna gul hár á 

skrokki gripsins alhvítan. Því má leiða líkum að því að hreinhvítt og alhvítt séu sömu 

litirnir þó Halldór og Stefán noti ekki sömu heiti yfir þá. 

 Halldór (1944) skilgreindi tvenns konar gerðir af gulum lit, gulan og 

dökkgulan. Gulur litur er þegar fé er gulflekkótt eða algult, þar sem guli eða rauði 

liturinn kemur fram á búk, hálsi eða hnakka í mismiklu magni. Ull dökkgulra kinda er 

oftast nær mjög gul og hnakki, haus og fætur mjög gulir eða rauðleitir (Halldór 

Pálsson, 1944). Stefán (1970) skilgreindi gulan lit í fjóra undirflokka, gult á 

ullarlausum svæðum, gulflekkótt á belg, mikið gulflekkótt á belg og algult. Gripur 

sem er gulur á ullarlausum svæðum, er gulur á fótum og haus en annars hvítur á búk. 

Einnig skipti Stefán gulflekkóttu í tvennt eftir umfangi gulra flekkja, í dálítið flekkótt 

og mikið flekkótt. Fyrri flokkurinn stendur fyrir gripi sem hafa gula flekki á hálsi eða 
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búk en sá síðari nær yfir gripi sem eru mikið gulflekkóttir um allan skrokk. Að lokum 

skilgreindi Stefán algulan lit en þá er skrokkurinn allur gulur og engin hvít hár 

sjáanleg (Stefán Aðalsteinsson, 1970). 

 Dröfnótt svipgerð lýsir sér þannig að búkurinn er hvítur en smáar dökkleitar 

dröfnur sjást á fótum, haus og á eyrum skepnunnar (Halldór Pálsson, 1944).  

Kolótt fellur einnig undir hvíta litarflokkinn en gróflega má flokka kolótt í blákolótt, 

grákolótt og mókolótt.  

 Blákolótt, einnig nefnt Íslands-kolótt eða hrímkolótt, er svipgerð þar sem gulur 

blær kemur fram í blöndu við dökk hár á fótum og í andliti skepnunnar en guli liturinn 

virðist ekki blandast saman við hvítan lit á búknum. Grákolótt sauðfé er grákolótt í 

andliti og á fótum (Halldór Pálsson, 1944). 

 Mókolótt svipgerð sem kemur fram í sauðfé er mjög áberandi á nýfæddum 

lömbum, þar sem lömbin fæðast mjög dökk, einkum á haus og fótum en með 

aldrinum lýsast gripirnir á búkinn en áfram verða skepnurnar dökkar á fótum og í 

andliti. Á fullvaxta gripum virðast fætur og andlit tóna við svartan lit sem fer aðeins út 

í bláan tón og ullin verður oft gulflekkótt. Talið er að mókolótta litaafbrigðið hafi 

borist til landsins með breskum hrúti árið 1870, sem fluttur var að Veðramóti í 

Skagafirði (Halldór Pálsson, 1944). 

 

Svartur 

Svört lömb fæðast hreinsvört, það er að segja án hvítra hára og mörg hver halda þeim 

lit út ævina, Stefán (1970) skilgreindi þetta blæbrigði sem alsvart. Með hækkandi aldri 

getur þó borið á því að líkaminn framleiði hvít hár í auknum mæli sem dreifast 

mismikið um skrokkinn innan um svart togið, virðist skepnan jafnvel grá en sá litur 

kallast hélusvartur. Munurinn á hélusvörtu sauðfé og gráu liggur í þelinu en þel 

svartra kinda er alltaf svart óháð mismunandi blæbrigðum en þel grárra kinda er 

ljósleitara (Stefán Aðalsteinsson, 1970). 

  Halldór skilgreindi svarta litinn í þrjú mismunandi blæbrigði, hrafnsvart 

(tinnusvart), hélusvart (grásvart) og mósvart (Halldór Pálsson, 1944) en nafngiftirnar 

tinnusvart og grásvart eru ekki lengur í notkun (Bændasamtök Íslands, 2016). Sauðfé 

sem viðheldur alla tíð sama dökka svarta litnum er hrafnsvart. Algengasta blæbrigði 

svarta litarins er hélusvart, það er svartur litur sem gránar með tímanum. Mósvart 

sauðfé hefur mórauðan eða brúnleitan litblæ á svartri ullinni (Halldór Pálsson, 1944). 
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Berge (1964) taldi að tog svartra kinda gæti lýsts upp vegna áhrifa sólarljóssins og 

fengið á sig brúnan blæ en Sponenberg (1997) sagði sólarljós ekki hafa nein áhrif á 

svarta litinn.  

 

Mórauður 

Mórauð lömb fæðast alveg hreinmórauð, það er að segja án hvítra hára og erfitt er að 

greina á milli blæbrigða. Líkt og með svarta litinn, getur framleiðsla hvítra hára í togi 

á síðum skepnunnar aukist með hækkandi aldri og kallast það afbrigði hélumórautt 

(Stefán Aðalsteinsson, 1970). Halldór Pálsson (1944) skilgreindi mórauða litinn eftir 

þremur mismunandi litblæjum í dökk-, ljós- og grámórauðan. Í bæði dökka og ljósa 

afbrigði litarins má finna hvít hár, þó oftast mjög lítið í þeim dökka en ívið meira í 

þeim ljósa. Mórauður litur getur verið mjög dökkur og allt upp í að vera alveg mjög 

ljós. Mórauður litur lýsist oft upp með aldrinum, einkum vegna áhrifa sólarljóssins. 

Það má geta þess að mórauði liturinn er á undanhaldi í mörgum fjárkynjum 

(Sponenberg, 1997).  

1.2.4 Litamynstur 
 

Grár 
Áður var talið mögulegt að grái liturinn væri millilitur milli hvíta litarins og þess 

svarta (Halldór Pálsson, 1944). Halldór (1944) taldi líklegt að svo væri ekki og taldi 

gráa litinn vera sjálfstæðan lit. Stefán (1970) staðfesti síðan að grái liturinn væri 

sjálfstæður litur en ekki millilitur. Grátt fé hefur tvískiptan lit milli togs og þels, þar 

sem togið er dekkra en þelið. Togið samanstendur af svörtum hárum í bland við hvít 

þannig úr verður grátt yfirbragð (Stefán Aðalsteinsson, 1970).  

 Á fullorðnum skepnum er tiltölulega auðvelt að greina gráan lit frá svörtum en 

aðgreining milli dökkgrárra lamba að vori og þeirra svörtu virðist vandasamari. Helstu 

greiningareinkenni gráa litarins frá þeim svarta eru ljósari hár á snoppu, í eyrum, á 

svæði kringum augun, á kvið, í nára, á fótum ofan klaufa og inn við skinnið (Stefán 

Aðalsteinsson, 1970). Halldór (1944) skilgreindi þennan blæ gráa litarins sem dökk- 

eða svartgráan. Taldi hann hins vegar muninn liggja í hvítum hárum á snoppu, í 

eyrum og hvítum hárum hér og þar um skrokkinn og algengt væri að þetta fé væri 

dökkt á fótum og haus. Stundum fæðast svört lömb með hvít hár víðsvegar um 



8 
 

skrokkinn, sérstaklega í krúnu og algengt var að tengja þessi hvítu hár við gráan lit en 

Stefán (1970) taldi þessi hvítu hár ekki hafa áhrif á svarta litinn. 

 Halldór (1944) skilgreindi gráa litinn eftir þremur mismunandi litblæjum í 

dökk- eða svartgrátt, stál- eða valgrátt og ljósgrátt eða gráýrótt. Dökk- eða svartgráa 

afbrigðið er algengast innan grá litarins. Stál- eða valgrátt er þegar lamb fæðist 

dökkstálgrátt með dökkgráan haus og fætur. Fé með þetta litaafbrigði lýsist oft með 

aldrinum. Ljósgrár eða gráýróttur litur einkennist á gulri slikju í gráum lit og dökk hár 

á víð og dreif um búkinn. Ullarlausu svæðin, haus, fætur og dindill, eru dökkleit en 

eyru ljósleit bæði að innan sem utan. Eftir rúning er erfitt að greina hvort kindin sé 

ljósgrá eða hvít á búkinn, þó haus og fætur séu dökkir. Ljósgrátt fé dökknar með 

aldrinum. Halldór sagði að það væru til fleiri millistig á gráa litnum en tíðni þeirra 

væri það lág að ekki væri nauðsynlegt að tilgreina þau.  

 Þegar fé er arfhreint grátt þá fæðast lömb mjög ljós á litinn þar sem minni 

litabreytileika gætir milli togs og þels, sem lýsir sér þannig að togið er mikið ljósara 

en á dökkgráum skepnum, en þelið gulleitt eða hvítt (Stefán Aðalsteinsson, 1970). 

Minnir það á lýsingu Halldórs (1944) á ljósgráu og gráýróttu.  

 Sauðfé sem er arfblendið grátt, er dekkra á litinn en það arfhreina en gallinn 

við ræktun með arfblendnu gráu fé er að helmingur afkvæmanna verður dökkgrár og 

sitt hvor fjórðungurinn svartur eða ljósgrár (Stefán Aðalsteinsson, 1980). 

 

Grámórauður 

Talið var að grámórauði liturinn væri ein gerð af mórauðum lit (Halldór Pálsson, 

1944) en Stefán Aðalsteinsson (1970) skilgreindi grámórauðan sem sjálfstæða gerð af 

lit. Grámórautt fé hefur tvískiptan lit milli togs og þels líkt og á gráu sauðfé, þar sem 

togið er dekkra en þelið. Togið hefur mórautt litarefni í bland við hvítt en þelið er 

ljóst. Grámórauði liturinn býr yfir miklum breytileika, liturinn getur verið allt frá því 

að vera mjög ljós og yfir í að vera mjög dökkur (Stefán Aðalsteinsson, 1970).  

 

Golsótt  

Golsóttur gripur ber dökkan lit á fótum, í kverk og á kvið en ullin er annars hvít eða 

gulleit. Helsta einkenni golsótta litarins eru samhverfir ljósir blettir undir augum 

(Stefán Aðalsteinsson, 1970). Halldór (1944) lýsti golsótta litnum þannig að golsótta 

mynstrið væri samhverft milli hægri og vinstri hliðar skepnunnar og ljósleitar rákir 
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greinanlegar á annars dökkum haus. Einnig er algengt að framkölluð séu óregluleg 

ljósleit hringlaga mynstur á haus og fótum (Halldór Pálsson, 1944). 

 Stefán (1970) lýsti hvíta litnum á golsóttu fé mjög breytilegum milli 

einstaklinga, allt frá því að vera mjög hvítur yfir í að vera hér um bil algulur, þegar 

skepnan verður fullorðin virðist guli liturinn verða hvítur (Stefán Aðalsteinsson, 1970) 

en þelið oft út í gráan tón líkt og kemur fram í litalykli sem Stefán Aðalsteinsson gerði 

og sjá má í Viðauka I. Hins vegar skilgreindi Halldór (1944) hvíta litinn ekki nánar í 

lýsingum sínum. Stefán (1970) lýsti dreifingu dökka litarins, þannig að hann tengdi 

saman höfuð og kvið skepnunnar með örmjórri línu sem sameinast dökkum kviðnum. 

Dökki liturinn teygist frá kviðnum og upp lærin innan- og aftanverð alveg upp í klof 

skepnunnar (Stefán Aðalsteinsson, 1970). Halldór (1944) lýsti dökka litnum eins, 

nema hann tilgreindi þó ekki línuna sem tengir saman haus og kvið líkt og Stefán 

gerir. Hins vegar sagði hann dindilinn hvítan að ofan en dökkan að neðan, því hafði 

Stefán ekki gert skil (1970).  

 Til aðgreiningar þá er dökka litaheitið notað sem forskeyti á golsóttu, þannig 

að liturinn er kenndur við grunnlitinn eða litamynstrið sem kemur fram á kvið og á 

kjömmum skepnunnar það er svartgolsótt, mógolsótt, grágolsótt og grámógolsótt 

(Halldór Pálsson, 1944; Stefán Aðalsteinsson, 1970). 

 

Botnótt  
Botnótt fé hefur ljósan kvið og klof en dökkan haus og belg. Því má gróflega segja að 

botnótt og golsótt séu andstæður þar sem golsótt er ljóst á búknum en dökkt að neðan 

en botnótt er dökkt á búkinn en ljóst á kviðinn (Stefán Aðalsteinsson, 1970; Halldór 

Pálsson, 1944). Botnótt fé er yfirleitt dökkt í framan, þó má sjá tvo ljósa bletti ofan 

við augnkrókinn, sem er aðal einkennismerki litarins, sérstaklega ef botnótti liturinn 

kemur fram í tvílit. Ljósleit hár í eyrum, neðri skoltur hvítur og á hálsinum er hvítur 

kragi sem teygir sig í átt að bringu (Stefán Aðalsteinsson, 1970). Halldór (1944) sagði 

hausinn á botnóttu dekkri en á golsóttu. Stefán (1970) sagði skil milli dökka litarins 

og þess ljósa oftar en ekki skýr, þó eru til afbrigði sem aðallega má greina á lömbum. 

Þá eru litaskil stundum óskýr og dökki liturinn fær á sig brúna eða gula slikju, þessi 

slikja virðist koma fram á svart- og grábotnóttum lömbum en ekki á móbotnóttum 

lömbum eða fullorðnum einstaklingum (Stefán Aðalsteinsson, 1970). 
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 Grábotnótti liturinn er samspil milli gráa og botnótta litamynstursins þar sem 

grátt kemur í staðinn fyrir dökka litinn sem annars er á botnóttu en hins vegar er hvíti 

liturinn á grábotnóttu sauðfé mikið hvítari heldur en á botnóttu fé almennt (Stefán 

Aðalsteinsson, 1970). Stefán (1970) taldi sig hafa fundið sérstakan erfðavísi sem 

stýrði grábotnóttu með arfgerðina AgtAgt í A-sæti en líklega hefur erfðavísirinn horfið 

úr stofninum. Nú til dags er flest grábotnótt fé með arfgerðina AgAt í A-sæti, sem 

stendur fyrir grátt og botnótt (Jón Viðar Jónmundsson og Emma Eyþórsdóttir, 2013).  

 Til aðgreiningar þá er dökka litaheitið notað sem forskeyti á botnótt, þannig að 

liturinn er kenndur við grunnlitinn eða litamynstrið, það er svartbotnótt, móbotnótt og 

grámóbotnótt (Halldór Pálsson, 1944; Stefán Aðalsteinsson, 1970). 

 

Golsubotnótt 
Golsubotnótt er svipgerð á sauðfé þar sem andstæðu arfgerðirnar golsótt og botnótt 

koma saman og mynda sérstætt litamynstur. Arfgerðirnar tvær hindra tjáningu hvors 

annars þannig að hvítir blettir sem einkenna bæði mynstur ofan og neðan augna koma 

fram og eyrun verða hvít vegna áhrifa frá báðum litamynstrum. Neðri skolturinn, 

bringukollur og kviður hvítur líkt og um botnótt væri að ræða og búkurinn hvítur eins 

og á golsóttu. Eftir gætir áhrifa frá báðum mynstrum, það er dökk lína á skilum milli 

belgs og kviðar og nær röndin upp undir dindil (Stefán Aðalsteinsson, 1970).  

1.2.5 Tvílitir 
 

Baugótt og bíldótt 

Baugótt sauðfé er yfirleitt hvítt á skrokkinn en einkenni þeirra eru baugar í kringum 

augun, sem eru dökkir á litinn (Viðauki I); Halldór Pálsson, 1944) en Halldór 

skilgreindi þennan lit sem baugubíldóttan eða glirnóttan. Kjömmubíldótt lömb hafa 

dökkan haus en ýmist lauf, krúnu eða blesu (Viðauki I), það er dökka kjamma en eru 

annars hvít á skrokkinn (Halldór Pálsson, 1944). Krögubíldótt lömb eru í grunninn 

kjömmubíldótt en að auki með dökkan kraga (Viðauki I). Halldór (1944) kallaði 

þennan tvílit krögubíldóttan, höttubíldóttan eða hálsóttan. 

 

Jakobsbíldótt, golbíldótt, albíldótt 
Halldór Pálsson (1944) lýsti jakobsbíldóttu þannig að skepnan er hvít á búkinn, í 

andliti má finna dökka bletti í kringum munn, eyru og augu. Stefán (1970) lýsti hins 
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vegar jakobsbíldótta litnum þannig að dökkir blettir væru í kringum augu, í sitthvoru 

munnvikinu og á eyrum. Golbíldótt er þegar hausinn er golsóttur, stundum er dökk rák 

í kverk en búkurinn annars hvítur. Albíldótt er þegar búkur skepnunnar er hvítur en 

hausinn alveg dökkur, þó telst það sem albíldótt ef aðeins ber á hvítum hárum í krúnu 

(Halldór Pálsson, 1944) og nösum. Stefán (1970) skilgreindi þó albíldótt fé þannig að 

gripurinn væri með aldökkan haus og hvítan búk, laus við alla flekki og dropa en oft 

hvítur blettur í hnakka. Halldór (1944) taldi albíldótta tvílitinn afar sjaldgæfan.  

 

Flekkótt 
Flekkótt fé er dökkt í grunninn en hvítir flekkir mynda ákveðin mynstur um 

skrokkinn, þó fyrst og fremst á baki og á síðum (Stefán Aðalsteinsson, 1970). 

 

Flikrótt og dropótt 

Flikrótt fé er hvítt að mestu en innan um hvíta ullina má greina dökka flekki hér og 

þar og má sjá þá í ullinni á haustin (Viðauki I). Dropótt sauðfé er í grunninn tvílitt en 

þelið þakið dökkum dropum á hvítum svæðum, droparnir sjást best á nýrúnu fé þar 

sem þeir koma ekki fram í togi á haustin (Stefán Aðalsteinsson, 1970). 

 

Höttótt, geithöttótt og höttukrímótt  

Halldór Pálsson (1944) skilgreindi höttóttan lit þannig að skepnan væri dökk að 

framan en hvít aftan við bóga með krúnu í hnakka. Í litalykli Stefáns (Viðauki I) segir 

hins vegar að höttótt lýsi skepnu sem er dökk aftur á bóga, hefur ekki krúnu í hnakka. 

Geithöttótt skepna er dökk aftur á miðjan búk, þar sem skýr litaskil verða (Halldór 

Pálsson, 1944). Höttukrímótt skepna er geithöttótt en hefur hvíta krúnu í hnakka.  

 
Höttukápótt, hreinkápótt og huppukápótt 

Höttukápótt svipgerð er í grunninn höttótt en jafnframt teygist dökki liturinn aftur á 

malir eftir hryggnum (Viðauki I; Halldór Pálsson). Hreinkápótt er þegar frampartur 

skepnunnar er alveg dökkur niður á bringuna og dökki liturinn helst nokkuð jafn aftur 

eftir skrokknum og aftur fyrir malir. Kviðurinn er yfirleitt hvítur og verður hvíti 

liturinn meira áberandi eftir því sem aftar dregur (Viðauki I). Halldór Pálsson (1944) 

lýsti þessu litaafbrigði á svipaðan hátt og segir í litalykli Stefáns. Huppukápótt er 
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þegar skepnan er hreinkápótt en hvítur litur á kviðnum teygir sig upp á síður gripsins 

(Viðauki I) og dökki liturinn nær niður á læri (Halldór Pálsson, 1944).  

 

Hosótt, Leistótt, leggjótt 
Hosótt skepna er dökk á allan skrokkinn, nema kviður og fætur upp að hnjám í það 

minnsta bera hvítan lit (Viðauki I). Halldór Pálsson (1944) taldi hosótt vera samheiti 

yfir gripi sem væru dökkir á búk og haus, mikið hvítir upp eftir fótum og lærum. 

Leistótt skepna er dökk á litinn en fætur hvítir frá hné og niður að lágklaufum 

(Viðauki I). Leggjótt svipgerð lýsir sér þannig að klaufir skepnurnar eru dökkar en 

fætur annars hvítir, búkur og haus skepnunnar dökkur (Viðauki I). 

 

Arnhosótt og arnhöfðótt 
Arnhosótt fé er í grunninn hosótt, það er fætur hvítir og nær hvíti liturinn oft uppundir 

kvið en búkur annars dökkur. Um hálsinn er hvítur kragi og eru arnhosóttar skepnur 

ævinlega með lauf, krúnu eða blesu á haus (Viðauki I). Halldór Pálsson (1944) 

skilgreindi hins vegar arnhosótt á þann hátt að skepnan væri hosótt á fótum og upp 

undir kvið, annars dökkleit. Mynstur í andliti blesa og hvítur hringur um háls.  

 Arnhöfðótt fé er einnig hosótt, það er fætur hvítir og nær hvíti liturinn oft 

uppundir kvið og kviðurinn oft mikið hvítur, búkur annars dökkur. Mynstur í andliti 

getur verið baugótt eða kjömmubíldótt, það er lauf, krúna eða blesa (Viðauki I). 

Halldór Pálsson (1944) taldi arnhöfðótta litinn hins vegar þannig að skepnan væri 

hosótt, hvít aftur að bógum, annars dökk. Mynstur í andliti dökkir baugar um augun 

og taldi hann þennan lit mjög sjaldgæfan.  

 

Krúnótt, laufótt og blesótt 
Oft er talað um að sauðfé sé með krúnu, lauf eða blesu. Krúna er þegar skepnan er 

dökk en hefur hvítan áberandi blett í kolli. Lauf er þegar skepnan er dökk að öllu leyti 

nema á nös er hvítur blettur sem líkist laufi. Líkt og með krúnu og lauf þá er blesa 

þegar skepna er dökk á litinn nema að hvít blesa teygir sig frá kolli gripsins fram á 

snoppuna eftir neflínunni (Viðauki I). 
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1.3 Litaerfðir sauðfjár 
 
Litaerfðir sauðfjár voru lengi óútskýrðar og höfðu margir vísindamenn reynt að leysa 

gátuna um litaerfðir. Páll Zóphóníasson (1934) hafði fundið út að bæði svört og hvít 

arfgerð væri ríkjandi yfir mórauðum lit en Berge (1958) setti fram tilgátu um að svart 

ríkti yfir mórauðu, þó gæti skepnan verið arfblendin. Jafnframt tók hann fram að ekki 

væri búið að finna neinar erfðareglur fyrir svartan og mórauðan lit en taldi þessar 

svipgerðir tengjast á einhvern hátt (Berge, 1958).  

 Berge (1958) setti fram getgátur um litaerfðir sauðfjár, þar sem hann fann út 

að hvítur litur væri algengasta svipgerð sauðfjár og ríkti yfir öðrum litum en annars 

væru litaerfðir sauðfjár flóknar (Berge, 1964). Það var ekki fyrr en að Stefán 

Aðalsteinsson (1970) leysti gátuna um hið flókna samspil litaerfða en Stefán setti fram 

einfaldar reglur um erfðir sem eru enn í gildi. Á árunum 1966-1968 var gögnum um 

liti sauðfjár safnað saman, unnið úr þeim og niðurstöður birtar í doktorsritgerð Stefáns 

(1970). Niðurstöður rannsóknar-innar leiddu í ljós að litaerfðir íslensks sauðfjár 

stjórnast líklega fyrst og fremst af þremur erfðavísasætum, þau eru A-, B- og S-sæti 

(Stefán Aðalsteinsson, 1970).  

 Genasæti sem koma að litaerfðum sauðfjár eru fjölmörg og fæst hafa áhrif á 

litaerfðir íslenska sauðfjárkynsins. Þekktar samsætur í erlendum fjárkynjum eru E, G, 

W, AsP, Ph, Rn, SuB, Sus og Ti (Stefán Aðalsteinsson, 1970; Sponenberg, 1997). 

Þessum samsætum verður ekki gerð frekari skil í þessari ritgerð. 

1.3.1 A-sætið  
 
Áhrifamestu genin eru í A-sætinu og þau má flokka í arfgerðirnar Awt (hvítt), Aa 

(hlutlaust), Ag (grátt), Ab (golsótt), At (botnótt) og Agt (grábotnótt) (Stefán 

Aðalsteinsson, 1970). Awt ríkir yfir öllum litum en Aa víkur fyrir öllum samsætum (Jón 

Viðar Jónmundsson og Emma Eyþórsdóttir, 2013). Það sem gerist þegar golsótt eða 

botnótt svipgerð er framkölluð, er að samsæturnar í A-sæti hindra framköllun svarts 

og mórauðs litar (eumelanin) á hluta skrokksins. Það kemur því fram hvít eða gul 

svipgerð á sumum svæðum skepnunnar en dökk á öðrum svæðum skrokksins (Stefán 

Aðalsteinsson, 1983).  
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Stefán (1983) sýndi fram á áhrif tjáningar eða þöggunar eumelanin og phaeomelanin á 

framkölluð litamynstur í A-sæti og hvort að samsæturnar væru ríkjandi eða víkjandi. 

Aðeins sex erfðavísar tengjast íslenska sauðfjárkyninu sem sitja í A-sæti, hvítur, grár, 

golsóttur, botnóttur, grábotnóttur og hlutlaus (Stefán Aðalsteinsson 1970). 

  
1. Tafla. Samsætur í A-sæti (Stefán Aðalsteinsson, 1983).     
  
Samsæta Litur/mynstur Áhrif á myndun P eða E Ríkir yfir VVíkur fyrir 
 

Awt 

 

Hvítt eða gult 

 

Leyfir aðeins P. 

 

Öllu 

 

Engu 

Alg Ljós grátt E bælt í þeli, E og P í togi, þó meira P. a Awt 

Ag Grátt E bælt í þeli. Leyft í togi. a Awt 

Agg Gotlands grátt E bælt í þeli. Leyft í togi. a Awt 

Ab Golsótt E bælt á efri hluta. a Agw 

Abl Blátt E bælt á efri hluta. a Awt 

Aw Botnótt E bælt á kvið. a Awt og Agw 

A+ Agouti botnótt E bælt á nýfæ. lömbum og á kvið. a Awt 

Agb Grágolsótt Samleggjandi áhrif Ag og Ab Ag, Ab og a Awt 

Agw Grábotnótt Samleggjandi áhrif Ag og Aw Ag og Aw Awt 

Are Rauðir augn.bl. E bælt í kringum augu. a Awt og Ab 

a Enginn litur E ekki bælt, P ekki framleitt. Engu Öllu 

E: Eumelanin 
P: Phaeomelanin  
 

1.3.2 B-sætið 
 
Samsæturnar í B-sætinu tjá fyrir svörtum og mórauðum lit, því litarefnið eumelanin 

hefur hér áhrif. B-sætið tjáir tvær samsætur, annars vegar BB eða B+ sem er ríkjandi og 

framkallar svartan lit og hins vegar Bb sem er víkjandi og framkallar mórauðan lit 

(Stefán Aðalsteinsson, 1983). Í B-sætinu ákvarðast grunnliturinn á því hvort arfgerðin 

í A-sæti er arfhrein hlutlaus, AaAa og ef arfgerðin í B-sæti er BbBb þá verður kindin 

mórauð, ef arfgerðin í B-sætinu er arfhrein ríkjandi BBBB eða arfblendin BBBb þá 

verður kindin svört (Jón Viðar Jónmundsson og Emma Eyþórsdóttir, 2013). Ef báðir 

foreldrar eru arfblendnir í B-sæti, BBBb þá eru fjórðungslíkur á að afkvæmi verði 

mórautt en 75% líkur á að það verði svart, þar sem mórauða samsætan er dulin (Stefán 

Aðalsteinsson, 1960).  
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1.3.3 S-sætið 
 
S-sætið stjórnar því hvort einlitur eða tvílitur kemur fram á kindum sem hafa dökkan 

grunnlit. Ef A-sæti er hlutlaust, það er leyfir dökkan grunnlit í B-sæti eða leyfir 

litamynstur í A-sæti (Stefán Aðalsteinsson, 1970), þá tjáir arfhreint ríkjandi arfgerð SS 

fyrir einlit en arfhreint víkjandi Ss tjáir fyrir flekkóttu. Arfgerðir í A og B-sæti stjórna 

því lit gripsins ef hann er tvílitur, það er hvort gripurinn verði gráflekkóttur, 

svartflekkóttur, móflekkóttur, (Jón Viðar Jónmundsson og Emma Eyþórsdóttir, 2013), 

botnuflekkóttur, grámóflekkóttur eða golsuflekkóttur (Stefán Aðalsteinsson, 1970). Ef 

gripurinn er hins vegar arfblendinn í A-sæti, AwtAx og arfhreinn víkjandi í S-sæti þá 

kemur hreinhvít svipgerð fram. Hreinhvítt fé hefur engin gul hár sjáanleg á búk og 

bera granir og svæði umhverfis augun ljósbleikan lit (Stefán Aðalsteinsson, 1983). 

1.3.4 C-sætið 
 
C-sætið stjórnar því hvort albínismi komi fram eða ekki. Albínismi er víkjandi 

svipgerð sem hindrar framleiðslu á litarefni, það er eumelanin og phaeomelanin. 

Framköllun albínisma er talin vera þöggun í C-sætinu, sem sagt C verður c (Stefán 

Aðalsteinsson, 1977), í myndunarferli litarefnis er ensímið TYR mikilvægasta 

ensímið (Sponenberg, 1997; Cieslak, 2011). Óeðlilega lítil eða engin framleiðsla á 

TYR er af völdum víkjandi samsætu í C-sæti, þannig að litarfruman er búin til en 

hæfileikinn til að búa til litarefnið er ekki til staðar (Sponenberg, 1997).  

1.4 Íslenskar rannsóknir á litaerfðum  
 
Rannsóknir Stefáns Aðalsteinssonar á litaerfðum sauðfjár hófust á Hesti í Borgarfirði 

á haustmánuðum ársins 1957. Fyrsta tilraunin fól í sér að para svartar og hvítar ær, 

sem höfðu borið svörtum afkvæmum, saman við grágolsóttan hrút. Ellefu mislit lömb 

komu úr þessum pörunum, fimm þeirra grá en sex svartgolsótt. Niðurstaða 

tilraunarinnar gaf þær hugmyndir að erfðavísar fyrir bæði gráan og golsóttan lit væru 

annað hvort í sama sæti eða í sama sæti á hliðstæðum erfðavísum. Í kjölfarið voru 

gerðar fleiri tilraunir á litaerfðum og fundust tengsl milli fleiri erfðavísa í þessu sæti 

og hlaut það nafngiftina A-sæti í kjölfarið (Stefán Aðalsteinsson, 1960).  

 Þó nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á gulum lit á hvítu fé. Árið 1961 var 

gerð tilraun á samræmi í skráningu hvíta litarins á lömbum að vori og hvernig sú 
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skráning stæðist þegar gripirnir voru skoðaðir að hausti, reyndist sterkt samband þar á 

milli (Stefán Aðalsteinsson, 1962).  

 Sama ár á Hólum í Hjaltadal var farið í tilraunir á að rækta vel hvítt fé og á 

sama tíma draga úr tíðni gulra illhæra með því að nota bæði hreinhvíta og gula hrúta á 

ærnar. Reyndust lömbin undan hvítu hrútunum minna gulflekkótt en þau sem voru 

undan þeim gulu. Rannsóknir höfðu sýnt fram á það að ef A-sæti leyfði hvítan lit og 

samsætur í S-sæti annað hvort arfhreinar eða arfblendnar verður svipgerðin alhvít, það 

er laus við gula flekki (Stefán Aðalsteinsson, 1963).  

1.5 Litaskráning 
 
Í skýrsluhaldsgrunni sauðfjárræktarinnar Fjárvís eru litir og litareinkenni skráð með 

þriggja stafa númeri (sjá 2. töflu). Fyrstu tvær tölurnar standa fyrir aðallit skepnunnar 

og blæbrigði aðallitar, sú þriðja stendur fyrir tvílit en núverandi kerfi byggir á því að 

nokkrir tvílitir eru undir sama tölugildi (Bændasamtök Íslands, 2016). Fyrst um sinn 

var fjögurra stafa litalykil Stefáns Aðalsteinssonar sem sjá má í viðauka I, nýttur til 

litaskráningar en þegar skýrsluhaldskerfið var fært á tölvutækt form var stöfunum 

fækkað í tvo. Sem stafaði af því að tæknin í þá daga bauð aðeins upp á skráningu 

tveggja talna (Sveinn Hallgrímsson, Aðalfundur FSB, 16. mars 2016). Ekki voru 

gerðar breytingar á litalyklunum á árunum 2000-2010 sem sjá má í Viðauka II. 
2. tafla. Litaskráningalykill í skýrsluhaldskerfinu Fjárvís 2015 (Bændasamtök Íslands, 2016). 

Nr. Litur (aabc)         
10 Hvítt 27 Grábotnótt 41 Ljóshélumórautt 
11 Alhvítt 28 Grágolsótt 42 Ljósmórautt 
12 Gult á haus, dindli og fótum, hvítt á belg  29 Tvílitt með gráu 43 Millimórautt 
13 Gulflekkótt á belg, þar með talið á hálsi. 30 Svart 44 Dökkhélumórautt 
14 Mikið gulflekkótt á belg 31 Hélusvart 45 Dökkmórautt 
15 Algult 32 Hélusvart að hluta 46 Mógolsubotnótt 
16 Grá- eða blákolótt 33 Mósvart 47 Móbotnótt 
17 Mókolótt 34 Hrafnsvart 48 Mógolsótt 
18 Dröfnótt 36 Svartgolsubotnótt 49 Tvílitt með mórauðu 
20 Grátt 37 Svartbotnótt 50 Grámórautt 
21 Ljósgrátt 38 Svartgolsótt 57 Grámóbotnótt 
22 Hélugrátt 39 Tvílitt með svörtu 58 Grámógolsótt 
23 Dökkgrátt 40 Mórautt 59 Tvílitt með grámórauðu 

Litareinkenni (aab) (valkvæmt)         
0 Ekki nánar tilgreint 3 Flekkótt 6 Arnhosótt, arnhöfðótt, glæsótt 
1 Tvílitt, baugótt/bíldótt 4 Flikrótt 7 Leistótt, leggjótt, hosótt 

2 Tvílitt, krögótt/höttótt 5 
Hrein-, höttu og 
huppukápótt 8 Krúnótt, laufótt, blesótt 
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2. Efni og aðferðir  
 

2.1 Gagnaöflun 
 
Gögn sem notuð eru í verkefninu komu úr eigin rannsókn og úr skýrsluhaldi 

sauðfjárræktarinnar frá Bændasamtökum Íslands.  

2.1.1 Vorrannsókn 
 
Gagnasöfnun fór fram á vordögum, aðallega í maí 2015, þar sem 63 sauðfjárbú voru 

heimsótt víðsvegar um landið. Í aðdraganda rannsóknarinnar bentu ráðunautar höfundi 

á fjölmörg sauðfjárbú á starfssvæðum sínum, þar sem litafjölbreytileiki væri almennt 

mikill og mætti vænta lamba sem skörtuðu mikilli litaflóru á sauðburði. Einnig fóru 

samskipti við sauðfjárbændur fram á samfélagsmiðlinum Facebook. Áhersla var lögð 

á að taka ljósmyndir af lömbum að vori, þar sem flest allir sauðfjárbændur skrá liti og 

litareinkenni lamba þegar þau eru mörkuð. 

 Grunnlitir, litamynstur og tvílitir voru ljósmyndaðir og notast var við lýsingar 

úr litalykli Stefáns Aðalsteinssonar (Viðauki I), þar sem sá litalykill er búinn til af 

meiri nákvæmni en sá sem notast er við í skýrsluhaldinu í dag. Ljósmyndirnar eru 

ætlaðar til þess að búa til ítarlegan ljósmyndabanka fyrir liti íslensku sauðkindarinnar 

og fanga breytileika aðallita og tvílita stofnsins. 

 Kortlagning breytilegra litaheita milli landssvæða var framkvæmd í apríl 2016. 

Samband var haft við bændur og ráðunauta í öllum sýslum landsins til þess að afla 

upplýsinga um málvenjur yfir botnótta og golsótta litinn. Heimildamanna er getið í 

Viðauka IV en þar kemur fram hvaða sýslum þeir tilheyra. Dæmi um önnur litaheiti 

voru tekin saman á samfélagsmiðlum í mars 2016. 

2.1.2 Önnur gögn 
 
Önnur gögn komu úr skýrsluhaldskerfi Bændasamtaka Íslands, sem byggja á yfirliti 

og litaskráningu bænda í Fjárvís. Gögnin byggja á upplýsingum um allar ær sem báru 

lömbum á árunum 2000, 2005, 2010 og 2015. Þær ær sem ekki höfðu skráðan lit í 

Fjárvís og ær sem voru með skráða tvíliti á hvítan grunnlit voru teknar út fyrir 

gagnasafnið, þar sem þau gögn voru ekki lýsandi fyrir rannsóknarverkefnið. Fjöldi áa 
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í samþykktum gögnunum voru 186.050 árið 2000, 296.056 árið 2005, 331.929 árið 

2010 og loks 359.973 árið 2015. 

2.2. Úrvinnsla gagna 
 
Tíðnidreifing skráðra lita í skýrsluhaldsgrunninum Fjárvís var gerð í Microsoft Excel. 

Ljósmyndir voru fyrst flokkaðar í möppur eftir á hvaða sauðfjárbúi þær voru teknar 

þannig að allar myndir eru upprunamerktar. Loks voru ljósmyndirnar flokkaðar í 

möppur eftir grunnlit, litamynstri og tvílit í forritinu Preview.  
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3. Niðurstöður 
 

3.1 Þróun á tíðni lita innan stofnsins 
 
Í upphafi voru lagðar fram fjórar rannsóknarspurningar. Í fyrstu spurningu er leitast 

eftir því að skoða og meta þróun á tíðni grunnlita, litamynstra og tvílita innan íslenska 

sauðfjárstofnsins á árunum 2000, 2005, 2010 og 2015.  

3.1.1. Grunnlitir 
 
Hvítur grunnlitur er mest áberandi innan grunnlitanna, næst algengastur er svarti 

grunnliturinn og sjaldgæfastur er sá mórauði. Tíðni grunnlitanna virðist nokkuð jöfn á 

milli áranna, sem bendir til þess að breytingar séu litlar eða jafnvel engar í þróun á 

tíðni grunnlitanna.  

 
3. tafla. Tíðni grunnlita innan sauðfjárstofnsins á árunum 2000, 2005, 2010 og 2015 (sjá skilgreiningar í 
2. töflu). 
 

 
2000 2005 2010 2015 

Litur 
Innan 

grunnlitar 
Innan 
stofns 

Innan 
grunnlitar 

Innan 
stofns 

Innan 
grunnlitar 

Innan 
stofns 

Innan 
grunnlitar 

Innan 
stofns 

Hvítur % % % % % % % % 
10 62.6 53.0 68.3 57.9 70.9 60.8 72.2 59.5 
11 21.0 17.7 17.5 14.8 16.3 14.0 16.2 13.4 
12 13.8 11.7 12.2 10.3 11.2 9.6 10.1 8.3 
13 2.1 1.8 1.5 1.3 1.3 1.1 1.1 0.9 
14 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
15 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
17 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Svartur 

        30 98.5 4.0 97.9 4.1 96.6 3.4 97.4 4.2 
31 1.0 0.0 1.2 0.0 1.7 0.1 1.1 0.0 
32 0.2 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 
33 0.2 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 
34 0.1 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0 
Mórauður 

        40 93.5 1.6 97.9 1.7 96.1 1.5 95.9 1.7 
41 4.9 0.1 0.9 0.0 1.3 0.0 0.9 0.0 
42 0.3 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 
43 0.5 0.0 0.5 0.0 1.2 0.0 1.0 0.0 
44 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 
45 0.7 0.0 0.3 0.0 0.8 0.0 1.3 0.0 

Fjöldi áa: 2000: 186.065 ær. 2005: 296.056 ær. 2010: 331.929 ær. 2015: 359.973 ær. 
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Eins og sést á töflunni er hvítur grunnlitur algengastur innan íslenska sauðfjár-

stofnsins, því næst er svartur grunnlitur og sjaldgæfastur er sá mórauði. Algengast er 

að grunnlitir séu skráðir í litaflokkana 10, 30 og 40, þar sem liturinn er ekki nánar 

tilgreindur, á þetta sérstaklega við um svarta og mórauða grunnlitinn.  

 Skráning blæbrigða innan hvíta litarins benda til þess að flestir bændur skrái 

hvít lömb í litaflokk 10, sem er hvítt, ekki nánar tilgreint og virðist vera aukning á 

þeirri skráningu á milli ára. Á sama tíma dregur úr skráningu lita í einkennandi flokka 

hvíta grunnlitarins, sem má greina í þróun á skráningu lamba í litaflokkana 11, 12 og 

13. Þó verður að hafa það hugfast að um það bil 45% sauðfjár var í skýrsluhaldi árið 

2000 en árið 2015 var 92% fjár skýrsluhaldsfært (Eyjólfur Ingvi Bjarnason, 2016).  

 Innan svarta grunnlitarins hefur ekki verið mikil þróun í skráningu blæbrigða, 

þar sem svart (litanr. 30) hefur mesta hlutdeild. Lítilleg aukning er á hrafnsvörtu 

(litanr. 34) milli ára, önnur lýsandi blæbrigði svarta grunnlitarins eru á undanhaldi eða 

standa í stað á milli ára. Mórautt (litanr. 40), hefur mesta hlutdeild innan mórauða 

grunnlitarins. Önnur lýsandi blæbrigði eru sveiflukenndari, þó virðist sem að 

dökkmórauða (litanr. 45) og ljósmórauða blæbrigðið (litanr. 42) séu í aukningu milli 

ára. 

 3.1.2 Litamynstur  
 

                   
             
 
  

Hér sést hvernig hlutdeild botnótta litarins hefur aukist stigvaxandi á skömmum tíma. 

Grár og golsóttur litur halda nokkuð góðu jafnvægi á milli ára, þó virðist sem að tíðni 

þeirra fari lækkandi. Tíðni grámórauða litarins er nokkuð jöfn milli ára.  

1.mynd. Tíðni litamynstra á árunum 2000, 2005, 2010 og 2015. Myndin sýnir hlutfall 
litamynstra af heildarfjölda áa skráðra með litamynstur. 
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4. Tafla. Tíðni litamynstra innan íslenska sauðfjárstofnsins á árunum 2000, 2005, 2010 og 2015 (Sjá 
skilgreiningar í 2. töflu).  

 
             Fjöldi áa: 2000: 186.065 ær. 2005: 296.056 ær. 2010: 331.929 ær. 2015: 359.973 ær. 
 
 
Eins og sést á töflunni hér að ofan eru litamynstrin aðeins lítið hlutfall af skráðum 

litum í skýrsluhaldinu. Gráa litamynstrið er algengast, síðan botnótta og þriðja 

algengast er golsótt. Litlar sveiflur eru í tíðni blæbrigða gráa litarins milli ára, þó 

virðist sem að samdráttur sé í skráningu á einkennandi blæbrigðum innan gráa litarins. 

Flestir gráir gripir eru skráðir með litanúmerið 20 sem stendur fyrir grátt. Tíðni 

annarra blæbrigða gráa litarins eru á undanhaldi á milli ára.  

 Aukin tíðni er í skráningu botnótta litarins á milli ára, sem líklega má rekja til 

notkunar á sæðingahrútnum Grábotna 06-833 og hans afkomendum. Svartbotnótti 

liturinn er í mestri aukningu innan botnótta litamynstursins á milli ára.  

 Hlutdeild golsótta litamynstursins er einnig í uppsveiflu miðað við síðustu ár, 

tíðni svargolsóttra hefur aukist mest á þessum tíma. Lítil þróun hefur verið í tíðni 

grámórauða litarins á milli ára en tíðni golsubotnótta litarins stendur í stað milli ára.  

 

 

          
 

2000 2005 2010 2015 

Litur 
Innan 

grunnlitar 
Innan 

stofns 
Innan 

grunnlitar 
Innan 

stofns 
Innan 

grunnlitar 
Innan 

stofns 
Innan 

grunnlitar 
Innan 

stofns 
Grár % 

 
% % % % % % % 

20 71.2 
 

2.0 78.1 1.8 84.0 1.7 85.7 2.2 
21 7.5 

 
0.2 6.1 0.1 4.9 0.1 4.2 0.1 

22 4.6 
 

0.1 3.8 0.1 2.2 0.0 1.9 0.0 
23 16.8 

 
0.5 12.1 0.3 8.9 0.2 8.2 0.2 

Grámórauður 
        50 100 
 

0.1 100 0.1 100 0.1 100 0.2 
Botnóttur 

         27 14.6 
 

0.2 16.4 0.2 18.5 0.2 20.0 0.4 
37 69.9 

 
0.8 63.9 0.9 61.0 0.8 62.0 1.3 

47 14.6 
 

0.2 19.3 0.3 19.6 0.3 17.0 0.4 
57 0.8 

 
0.0 0.3 0.0 0.9 0.0 1.0 0.0 

Golsóttur 
         28 26.0 

 
0.3 23.5 0.3 21.8 0.3 21.6 0.3 

38 58.4 
 

0.6 59.3 0.7 60.9 0.7 59.6 0.9 
48 10.0 

 
0.1 14.3 0.2 16.8 0.2 18.1 0.3 

58 5.7 
 

0.1 3.0 0.0 0.5 0.0 0.8 0.0 
Golsubotnóttur 

        36 
     

100 0.0 76.9 0.0 
46 

       
23.1 0.0 



22 
 

3.1.3 Tvílitir 
 

Tvílitir með svörtum grunnlit eru áberandi algengastir tvílitanna innan íslenska 

sauðfjárstofnsins og hafa verið það síðustu ár, svo mó- og gráflekkótt og sjaldgæfastir 

eru tvílitir með grámórauðum aðallit. Þróun síðustu ára hefur verið sú að aukning 

hefur verið á tvílitum með svörtum og mórauðum aðallit. Innan tvílita með gráum og 

grámórauðum aðallitum virðist vera fækkun á milli ára.  

 Nýr litalykill var tekinn í notkun á vordögum 2015 (sjá 2.töflu) þar sem 

bændum var gefinn kostur á að skrá litareinkenni við tvíliti og aðalliti. 

Litareinkennunum er skipt í níu flokka litareinkenna, einn þeirra er 0, ekki nánar 

tilgreint. Þótti ekki ástæða að hafa þann lykil með í gagnasafninu, þar sem hann gefur 

ekki upplýsingar um tvílitina. Af skráðum litareinkennum er flekkótt algengast, næst 

algengast er baugótt/bíldótt og þar næst krúnótt/laufótt/blesótt.  

 

        
 

 

 

3. mynd. Tíðni litareinkenna innan sauðfjárstofnsins árið 2015. Heildarfjöldi áa með skráð 

 litareinkenni 2015 voru 391. Myndin sýnir að flekkótt er algengasta litareinkennið.  
   

 

1-Baugótt/bíldótt. 2-Krögótt/höttótt. 3-Flekkótt. 4-Flikrótt. 5-Hrein-/höttu-/huppukápótt.  

6-Arnhosótt/Arnhöfðótt/Glæsótt. 7-Leistótt/Leggjótt/Hosótt. 8-Krúnótt/Laufótt/Blesótt. 
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3.2. Kortlagning litaheita 
 

Önnur rannsóknarspurning þessa verkefnis er svo hljóðandi. Hvernig má kortleggja 

breytileg litaheiti sömu lita milli landshluta eða sýslna?  

3.2.1 Botnótt  
 
Algengasta nafngift sauðfjár sem er dökkt á búk en hvítt á kvið er botnótt, þó eru til 

aðrar nafngiftir yfir botnótta litinn, þær eru gofótt (kofótt), mögótt og golótt.  

 Í Vestur-Skaftafellssýslu er talað um golótt sem botnótt og mögótt sem golsótt, 

þessar nafngiftir teygja sig yfir í Öræfasveit í Austur-Skaftafellssýslu. Í Öræfunum 

snúast nafngiftirnar fyrir botnótt og golsótt algjörlega við, nánar tiltekið á milli 

Svínafells og Hofs. Þannig að botnótt sem er golótt í Vestur-Skaftafellssýslu verður 

mögótt, og golsótt sem er mögótt í Vestur-Skaftafellssýslu verður golótt, og eru þær 

nafngiftir í notkun í Austur-Skaftafellssýslu. Í Barðastrandarsýslu er talað um að fé sé 

gofótt eða kofótt, á öðrum landsvæðum er almennt talað um botnótt fé (Viðauki IV).  

            4. mynd. Kortlagning mismunandi nafngifta yfir botnóttan lit milli landshluta eða sýslna. 
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3.2.2 Golsótt 
 
Algengasta nafngift sauðfjár sem er hvítt á búk en dökkt á kvið, er golsótt, aðrar 

nafngiftir yfir golsótta litinn eru golótt, mögótt og goltótt.  

 Í Vestur-Skaftafellssýslu er talað um mögótt en líkt og lýst var í umfjöllun um 

litaheiti botnótta litarins milli sýslna, snúast nafngiftir golsótta og botnótta litarins í 

miðri Öræfasveit. Því er talað um mögótt fé í Vestur-Skaftafellssýslu og austur að 

Svínafelli, en frá Hofi og í Austur-Skaftafellssýslu er almennt talað um golótt. 

 Í Suður-Múlasýslu er heilt yfir talað um golótt, þó er sumstaðar talað um 

golsótt. Í Norður-Múlasýslu er yfirleitt talað um mögótt en þegar komið er yfir í 

Norður-Þingeyjasýslu, Suður-Þingeyjasýslu, Eyjafjarðarsýslu og í Fljótunum er talað 

um goltótt. Yfirleitt er talað um golsótt í öðrum sýslum landsins (Viðauki IV). 

 

 
 
              5. mynd. Kortlagning mismunandi nafngifta yfir golsóttan lit milli landshluta eða sýslna. 
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3.2.3 Aðrir litir  
 
Yfirleitt er talað um að sauðfé sé gult, ef gul hár eru í annars hvítri ull. Aðrar 

nafngiftir yfir gulan lit eru írautt og vellótt. Gulspræklótt og velluspræklótt er samheiti 

yfir gulflekkótt. Annað heiti yfir algulan lit eru kolírautt. Af tvílitunum má nefna að 

sumstaðar er baugótt nefnt eyglótt eða ímótt, sumstaðar er höttótt kallað smokkótt eða 

hafursmokkótt. Sumir tala um að arnhöfðótt/arnhosótt sé glæsótt. Talað er um morautt 

fé að minnsta kosti í Öræfasveit en það er samheiti mórauða litarins, til dæmis má 

nefna morbíldótt og móbíldótt til þess að greina muninn. Einnig er framburður yfir 

litamynstur mismunandi milli manna og sveita, má þar til dæmis nefna svartbotnótt og 

svarbotnótt.  

 

3.3 Ljósmyndabanki fyrir íslenska sauðfjárliti 
 

Þriðja rannsóknarspurning þessa verkefnis er hvernig best er að hanna og setja upp 

ljósmyndabanka fyrir íslenska sauðfjárliti til að auðvelda litaskráningu í skýrsluhaldi.  

3.3.1 Grunnlitir 
 

Grunnlitir íslenska sauðfjárkynsins eru þrír talsins, hvítur, svartur og mórauður og 

hafa allir grunnlitirnir mismunandi blæbrigði. Sum blæbrigði grunnlitanna er erfitt að 

ljósmynda, vegna þess að þau koma ekki alltaf skýrt fram á unglömbum.  
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11-Hreinhvítt 

 

 

12 - Gult á haus og fótum, hvítt á belg  

Engin gul hár sjáanleg í reyfi, snoppa og svæði í kringum augu bleik og klaufir hvítar. 

Bjartleit lömb, dökkleit snoppa. Lítið eða ekkert af gulum lit á ullarlausum svæðum. Klaufir dökkar. 
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13 – Gulflekkótt á belg, og/eða á hálsi 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öll þessi lömb eru gulflekkótt á belg og eða á hálsi. Þó svo að lambið neðst t.v. sé lítið gult og bjarleitt í 
framan, þá er gulur blettur í hnakka ástæða þess að þetta lamb er skráð með litanr. 13. 
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14 - Mikið gulflekkótt á belg 
 
 

 
 
15 – Algult 
 

 
 
 
 

Mismunandi afbrigði mikið gulflekkóttra lamba. Gulur litur áberandi í reyfi. 
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16 – Blá- eða grákolótt 
 

 
 
 
17 – Mókolótt 
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18 – Dröfnótt  
 
 

 
 
30 – Svart  
 
 

 
 
 

Dröfnótt er illgreinanlegt á unglömbum. Kemur í ljós með tímanum og sjást skýr merki á andliti, 
eyrum og stundum fótum. 
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40 -  Mórautt  
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3.3.2 Litamynstur 
 
Litamynstur íslenska sauðfjárkynsins eru talin vera þrjú nú til dags þar sem að 

grábotnótti erfðavísirinn er talinn hafa glatast úr stofninum, litamynstrin eru, grátt, 

grámórautt, golsótt og botnótt. Þau koma ýmist fram með svörtum eða mórauðum 

grunnlit sem getur gefið út grámórauða svipgerð, einnig geta þau verið framkölluð 

með hvort öðru, sem dæmi má nefna grágolsótt og grábotnótt.  

 

21 – Ljósgrátt  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

22 – Hélugrátt 
 

 
 
 
23 – Dökkgrátt 
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50 - Grámórautt 
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38 - Svartgolsótt  
 

 
 

 
48 – Mógolsótt 
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28 - Grágolsótt  
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 36 – Svartgolsubotnótt 
 
 
 
 
 
 

Svartgolsubotnótt lamb, myndir teknar frá mismunandi sjónarhornum. 



38 
 

37 - Svartbotnótt  
 

 
 
 
 
27 – Grábotnótt 
 

 

Öll þessi lömb eru svartbotnótt. Neðst t.v. svartbotnublesótt. 
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57 – Grámóbotnótt 
 

 
 
47 - Móbotnótt 
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3.3.3 Tvílitir 
 
1 - Baugótt  

 
  

 
2- Bíldótt 
 

  Albíldótt 
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Kjömmubíldótt 
 

  

Efst t.v. grákjömmubíldótt lamb. Efst t.h. mókjömmubíldótt lamb. Miðja t.v. móbotnukjömmubíldótt lamb. 
Miðja t.h. Svartkjömmubílduflikróttir tvílembingar. Neðst t.v. móbotnukjömmubíldóttir tvílembingar 
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Krögubíldótt 
 

 
 
 

Jakobsbíldótt    
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3 - Höttótt og geithöttótt 

 
 
 
 
 
 
 
 

Efst t.v. svarthöttótt lamb. Efst t.h. gráhöttótt lamb með krúnu. Miðja t.v. svarthöttótt lamb með krúnu og 
lauf. Miðja t.h. svarthöttuflekkótt lamb. Neðst t.v. móbotnuhöttótt  með lauf og krúnu.  

Neðst t.h. svartgeithöttótt lamb. 
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4- Höttukápótt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efst t.v. höttukápótt lamb með krúnu. Efst t.h. höttukápótt lamb með krúnu og lauf. Neðst t.v.  
höttukápótt lamb. Neðst t.h. höttukápótt ær með krúnu og lauf og höttukápótt lamb. 
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5 - Hreinkápótt og huppukápótt 
 

 
 

 

Efst t.v. móhreinkápótt lamb með krúnu og lauf. T.h. svarthreinkápótt lamb með krúnu. 
Miðja t.v. svarthreinkápótt lamb með krúnu. T.h. svarthreinkápótt lamb með lauf og krúnu. 

Neðst t.v. svarthuppukápótt lamb með krúnu. T.h. móhuppukápótt lamb. 
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6 – Arnhosótt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 – Arnhöfðótt

Efst t.v. móarnhosótt lamb. Efst t.v. móarnhosótt lamb. Neðst t.v. svartbotnuarnhosótt lamb. 

T.v. svartarnhöfðótt lamb. T.h móarnhöfðótt lamb. 
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8 - Hosótt, leistótt og leggjótt  

Efst t.v. svarthosótt lamb með krúnu. Efst t.h. leggjótt lamb sem er svartkjömmubíldótt í grunninn. Neðst 
t.v. mókrúnótt, leistótt lamb (sjá afturfætur). 
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3.3.4 Einkenni tvílita 
 
1- Flekkótt 
 

 

Efst t.v.  svartkjömmubílduflekkótt lamb. Efst t.h. móarnhosuflekkótt lamb.  
Miðja t.v. svartkjömmubílduflekkótt lamb. Miðja t.h. svartkjömmubílduflekkótt lamb. 

Neðst t.v. svartbotnukjömmubílduflekkótt lamb.  
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2 - Flikrótt 
 

 
 
 
 
 
 
3 - Dropótt 

 

 
 
 

Efst t.v. bauguflikrótt lamb. Efst t.h. mókjömmubílduflikrótt lamb. 
Neðst t.v. svartkjömmubílduflikrótt lamb. Neðst t.h. grákrögubílduflikrótt lamb. 
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4-6 - Krúna, krúna/lauf og blesa 
 

 
Efst t.v. grákrúnótt lamb, efst t.h. svartkrúnótt.  

Miðja svartkjömmubílduflikrótt lömb með krúnu og lauf á snoppu. 
Neðst t.v. svartblesótt lamb, neðst t.h. móblesótt lamb. 
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3.3.5 Blæbrigðabreytingar 
 
 

 
 

Ljósmyndir af tveimur forystuhrútum. Myndirnar t.v.eru teknar að vori. Hinar í 
októbermánuði. Myndirnar sýna hvernig blæbrigðin geta breyst með aldrinum. 
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4. Umræður 
 

4.1 Þróun á tíðni lita innan stofnsins 
 
Það má draga þá ályktun að bændur geti bætt skráningu lita í skýrsluhaldskerfinu 

Fjárvís til muna með því að vanda skráningar og hafa þær sem mest lýsandi fyrir 

litareinkenni skepnunnar. Auðveldast er að greina blæbrigði hvítra og tvílitra lamba að 

vori en blæbrigði annarra lita má endurskrá á ásetningslömbum ef þurfa þykir svo 

hægt sé að fylgjast með þróun á tíðni grunnlita, litamynstra og tvílita innan stofnsins. 

 

4.1.1 Grunnlitir 
 
Hvítur grunnlitur er algengastur innan íslenska sauðfjárstofnsins og hefur verið það 

síðustu árin. Bændur virðast þó mis nákvæmir þegar kemur að því að skrá hvíta litinn. 

Margir bændur leggja mikinn metnað í að skrá liti hvítra lamba að vori á sem 

nákvæmastan hátt eftir því hvort lambið er hreinhvítt eða gulflekkótt. Þessir bændur 

nota ekki litanúmerið 10, nema kannski yfir fóstur sem fæðast dauð fyrir tímann. 

Hópur sauðfjárbænda skráir öll hvít lömb í litanúmerið 10, skiptir það ekki máli hvort 

lambið sé hreinhvítt eða algult. Aðrir skrá öll lömb, hvít og mislit í litanr. 10, þannig 

að hjörðin er öll skráð hvít. Aðrir skrá allt mislitt, þó að hjörðin sé að stórum hluta 

hvít og sumir bændur skrá öll lömb með litanr. 10 en skrá mislit eftir bestu getu. 

 Á einu sauðfjárbúi þar sem gögnum var safnað kom fram að bóndinn skráði öll 

hvít lömb með litanr. 10, hvort sem liturinn var alhvítur eða gulflekkóttur. Þegar 

ásetningur er síðan valinn á haustin er erfitt að greina á milli gulflekkóttra lamba og 

þeirra hvítu. Því er hætta á því að tíðni gulflekkóttra kinda innan hjarðarinnar aukist 

án þess að það hafi verið ætlunin en með nákvæmri skráningu að vori má bæta gæði 

hvítrar ullar í gegnum val ásetningslamba. 

 Markmið margra bænda er að rækta bjart sauðfé sem hefur gallalausa ull, 

meðal annars til þess að hámarka tekjur af ullinni. Til þess að rækta bjart sauðfé þarf 

þó að sinna skráningu hvíta litarins af natni og vanda val ásetningslamba að hausti. 

Hins vegar virðist þörf á því að upplýsa bændur betur um það hvernig megi skrá hvítu 

blæbrigðin á sem réttastan hátt, ljósmyndabanki gæti komið að góðum notum.  
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 Skilgreiningar á blæbrigðum hvíta litarins sem eru númer 12, 13 og 14 vefjast 

oft yfir sauðfjárbændum. Þar sem dreifing gula litarins ræður mestu um hvar á 

litaskráningarskalanum einstaklingurinn lendir. Mörgum bændum finnst erfitt að 

greina mörkin á milli litanúmeranna 11 og 12. Einstaklingur sem er alhvítur verður að 

hafa hvítar klaufir, bleikar granir og ef einstaklingurinn er hyrndur verða hornin að 

vera laus við svartar rákir. Einstaklingur sem er laus við gular illhærur í reyfi þó andlit 

sé bjartleitt, er skráður með litanr. 12.  

 Munur á litanúmerunum 13 og 14 virðist líka vefjast fyrir mörgum bændum. 

Þar sem undir litarnr. 13 eru skráðir einstaklingar sem hafa lítið af gulum illhærum, til 

dæmis á lærum, eða einstaklingar sem eru bjartleitir og engar gular illhærur sjáanlegar 

nema aftan í hálsi. Undir litanr. 14 má hins vegar skrá lömb sem eru með áberandi 

gula flekki í reyfi eða á hálsi. Jafnvel mætti skoða þann möguleika að skrá mjög 

gulflekkótt lömb undir litarnr. 15 sem stendur fyrir algult.  

 Svartan og mórauðan lit skrá flestir bændur sem 30 og 40, það er svart og 

mórautt, ekki nánar tilgreint. Bendir það til þess að valmöguleikar á að skrá lýsandi 

blæbrigði fyrir þessa liti séu vannýttir. Líklega er ástæðan fyrir því sú að erfitt er að 

greina lýsandi blæbrigði á unglömbum en flestir bændur skrá litareinkenni á 

sauðburði. Mögulega má bæta skráningu blæbrigða svarta og mórauða litarins með 

því að skoða blæbrigði litanna að hausti og endurskrá í skýrsluhaldsgrunninum. 

4.1.2 Litamynstur 
 
Blæbrigði gráa litarins er auðveldara að greina á unglömbum en þrátt fyrir það skrá 

flestir bændur grá lömb sem 20, ekki nánar tilgreint. Valmöguleikar á skráningu 

lýsandi blæbrigða innan gráa litarins eru þrenns konar, ljóst, hélu og dökkgrátt. Telja 

má að bændur geti gert mikið betur í skráningu gráa litarins svo hægt sé að kortleggja 

tíðni mismunandi blæbrigða hans innan stofnsins.  

 Ætla má að skráningar botnóttra, golsóttra og golsubotnóttra lita séu nokkuð 

réttar og ábyggilegar í skýrsluhaldsgrunninum þar sem aðeins er einn lykill fyrir hvert 

þeirra undir gráum, svörtum, mórauðum og grámórauðum lit. Golsubotnótt er þó 

aðeins hægt að skrá í svörtum og mórauðum grunnlit, ekki var hægt að skrá 

mógolsubotnótt fyrr en árið 2015 í skýrsluhaldskerfið (Eyjólfur Ingvi Bjarnason, 

samtal 24. apríl 2016). Helsta áhættan innan litamynstra er að menn rugli saman 

botnóttu og golsóttu eða þá að greina ekki rétt á milli mórauðs og grámórauðs litar. 
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Golsótti liturinn virðist einnig flækjast fyrir mörgum, þar sem algengt er að bændur 

láti gráleitt andlit, eyru og fætur blekkja sig og skrái lambið eftir því en ekki eftir 

einkennandi lit til dæmis á kvið eða kjamma. Því má gera ráð fyrir því að hluti gripa 

sem skráðir eru grágolsóttir séu í raun svartgolsóttir. 

4.1.3 Tvílitir og litareinkenni 
 
Flestir bændur skrá tvíliti í undirflokkana 29, 39, 49 og 59 sem standa fyrir tvílitt ekki 

nánar tilgreint, enn sem komið er hafa þó fáir skráð lýsandi litareinkenni yfir tvílitina, 

það má þó telja eðlilegt þar sem sá valmöguleiki er nýr af nálinni. Þó má taka til 

endurskoðunar þann valmöguleika að geta skráð litareinkenni á hvaða lit sem er. Í 

gagnasafninu sýndu gögn til dæmis fram á það að hægt er að skrá litareinkenni á 

hvítan grunnli sem í rauninni er ekki fræðilega hægt (Stefán Aðalsteinsson, 1970). Í 

rauninni væri nóg að geta skráð litareinkenni á botnótt, golsubotnótt, golsótt og þá 

lykla sem standa fyrir tvíliti. Æskilegt er að upp komi villumelding ef reynt er að skrá 

á aðra lykla og leiðbeiningar í kjölfarið, hvernig megi skrá litinn rétt.  

4.1.4 Þróun litafjölbreytileika 
 
Halldór Pálsson (1944) taldi að hinn mikli litafjölbreytileiki íslenska sauðfjárstofnsins 

myndi minnka mikið með aukinni áherslu á kynbætur framleiðslueiginleika kynsins. 

Ekki eru til upplýsingar um hvernig litafjölbreytileikinn dreifðist á árum áður milli lita 

en ljóst er að breytileikinn hefur staðist tímans tönn, þrátt fyrir miklar kynbætur á 

framleiðslueiginleikum kynsins. Hlutdeild hvítra kinda innan stofnsins er þó áberandi 

mikil en þrátt fyrir það þá virðast aðrir litir ekki vera á útleið úr stofninum, sem er 

fagnaðarefni. Þó eru fáeinir litir fátíðari en aðrir, má í því samhengi nefna albíldótt og 

litarafbrigði grámórauða litarins. Halldór (1944) taldi albíldótta litaafbrigðið afar 

sjaldgæft og svo virðist enn vera, þar sem erfitt reyndist að finna einstakling sem var 

hvítur á skrokkinn en með aldökkan haus. Hlutdeild grámórauða litarins hefur ekki 

verið há innan stofnsins síðustu ár en mögulegar ástæður fyrir því geta verið að 

grámórauður þykir ekki hentugur litur til ullarframleiðslu, þar sem hann er blandaður 

gráum og mórauðum lit í þeli og togi. Önnur ástæða getur verið að margir telji 

grámórauða litinn vera mórauðan og skrái einstaklinginn sem mórauðan, mógolsóttan 

eða móbotnóttan, eftir því sem á við.  
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4.1.5 Áhrif sæðingahrúta á litafjölbreytileika stofnsins  
 
Ein ástæðan fyrir því að litafjölbreytileiki hefur viðhaldist í gegnum tíðina er val 

kynbótahrúta á sæðingastöðvarnar. Veturinn 2015-2016 voru til að mynda hrútarnir 

Drífandi 11-895, Hængur 10-903, Bekri 12-911, Dreki 13-953, Kaldi 12-950 og 

Salamon 10-906 á stöð (Guðmundur Jóhannesson, 2015). Þessir hrútar eiga það allir 

sameiginlegt að hafa erfðavísa sem leyfa mislit en eru valdir á sæðingastöð vegna 

góðra eiginleika afkvæma en ekki vegna lita. Notkun þessara hrúta ætti því að auka 

fjölda mislitra lamba eða hvítra arfblendinna einstaklinga til ásetnings að hausti og þar 

með litafjölbreytileika stofnsins. Hins vegar hafa hrútar verið teknir á stöð sem eru 

ætlaðir til þess að viðhalda litafjölbreytileika stofnsins, má þar til dæmis nefna 

mórauðu hrútana Vörð 12-925 og Höfðingja 10-919 og golsuflekkótta hrútinn Jónas 

12-949 (Guðmundur Jóhannesson, 2015). Að öðrum ólöstuðum þá er trúlega enginn 

kynbótahrútur sem hefur haft jafn jákvæð áhrif á litafjölbreytileika innan íslenska 

stofnsins á síðustu árum og Grábotni 06-833. Afkomendur Grábotna 06-833 eru 

fjölmargir og hefur botnóttum kindum fjölgað hratt innan stofnsins, eins og sjá má í 

niðurstöðukafla um litamynstur. 

4.2 Kortlagning litaheita 
 
Ákveðið var að kortleggja dreifingu litarheita botnótta og golsótta litarins, þar sem 

glöggt mátti greina mun á milli sýslna meðan á gagnasöfnun stóð. Þó er nokkuð ljóst 

að málvenjur yfir þessa liti flæða á milli landshluta með fólksflutningum, þó áhrif 

þeirra á málvenjur innan nýs landshlutar séu ekki teljandi. Golsótta litarheitið virðist 

vera að færast í aukana innan svæða þar sem önnur heiti yfir litinn eru almennt í 

notkun, má þar til dæmis nefna í Eyjafjarðarsýslu (Sigurgeir Hreinsson, samtal 2. maí 

2016). Mikilvægt er að viðhalda mismunandi litaheitum yfir litina milli landssvæða í 

komandi framtíð svo þau tapist ekki úr tungumálinu.  
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4.3 Nýr litaskráningarlykill  
 
Fjórða rannsóknarspurning þessa verkefnis er að meta hvort þörf sé á endurbótum á 

núverandi litaskráningarkerfi.  

4.3.1 Tilgangur og framsetning litaskráningalykilsins  
 
Ætlunin með nýjum litaskráningarlykli er að hafa litaskráningarkerfið í Fjárvís einfalt 

en þó þannig að hægt sé að fanga þann mikla litafjölbreytileika sem stofninn býr yfir.  

 Ljósmyndabankann má síðan nota til þess að útskýra nýjan litaskráningarlykil. 

Hægt er að útfæra ljósmyndabankann þannig að þegar músarbendill er færður yfir 

litaheiti í skýrsluhaldsgrunninum þá kemur upp mynd af aðallit, tvílit eða einkenni 

tvílitar. 

4.3.2 Fjögurra talna litalykill 
 

Í 5. töflu má sjá tillögu að nýjum litaskráningarlykli, sem hægt væri að nota í 

skýrsluhaldskerfinu Fjárvís til þess að fá betri yfirsýn yfir litafjölbreytileika íslenska 

sauðfjárstofnsins. Aðallitir eru 39 talsins, tvílitir eru 9 og einkenni tvílita eru 7 talsins. 

 Í 6-8. töflu má sjá skilgreiningar á aðallitum (aabc), tvílitum (aabc) og 

einkennum tvílita (aabc). Skráning er valkvæm hverjum sauðfjárbónda, þar sem hann 

getur ráðið því hvort hann skráir tvílitt lamb sem litanr. 39 eða skrái tvílit og einkenni 

tvílitar líka.  
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5. Tafla. Fjögurra talna litaskráningarskali fyrir íslenska sauðfjárstofninn.  

Nr. 1-2. aabc     Nr 3. aabc Nr 4. aabc 

10 Hvítt 34 Hrafnsvart 0 Engin einkenni 0 Engin einkenni 

11 Alhvítt 36 Svartgolsubotnótt 1 Baugótt 1 Flekkótt  

12 Gult á haus, dindli og  37 Svartbotnótt 2 Bíldótt 2 Flikrótt 

 
fótum, hvítt á belg  38 Svartgolsótt 3 Höttótt/geithöttótt  3 Dropótt 

13 Gulflekkótt á belg,  39 Tvílitt með svörtu 4 Höttukápótt 4 Krúnótt 

 
þar með talið á hálsi. 40 Mórautt 5 Hrein- og huppkápótt 5 Krún- og laufótt 

14 Mikið gulflekkótt á belg 41 Ljóshélumórautt 6 Arnhosótt 6  Blesótt 

15 Algult 42 Ljósmórautt 7 Arnhöfðótt 
 

 

16 Grá- eða blákolótt 43 Millimórautt 8 Hosótt/leggjótt/leistótt  
 

 

17 Mókolótt 44 Dökkhélumórautt   
  

18 Dröfnótt 45 Dökkmórautt 
    

20 Grátt 46 Mógolsubotnótt 
    

21 Ljósgrátt 47 Móbotnótt 
    

22 Hélugrátt 48 Mógolsótt 
    

23 Dökkgrátt 49 
Tvílitt með 
mórauðu 

    
27 Grábotnótt 50 Grámórautt 

    
28 Grágolsótt 57 Grámóbotnótt 

    
29 Tvílitt með gráu 58 Grámógolsótt 

    
30 Svart 59 

Tvílitt með 
grámórauðu 

    
31 Hélusvart 

      
32 Hélusvart að hluta 

      
33 Mósvart 

       
1-2. aabc: Stendur fyrir aðallit og blæbrigði. 
3. aabc: Stendur fyrir tvílit. 
4. aabc: Stendur fyrir einkenni tvílitar. 
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6. tafla. Skilgreiningar á aðallitum (aabc) nýs litaskráningarskala. 
 

Nr. Aðallitur Litalýsing 

10 Hvítt Hvítt ekki nánar tilgreint. 

11 Alhvítt Vel hvítir einstaklingar, ull laus við gul hár. 

12 Gult Gult á haus, dindli og fótum, belgur annars vel hvítur. 

13 Gulflekkótt Gulflekkótt á belg og/eða á hálsi. 

14 Gulflekkótt Mikið gulflekkótt á belg. 

15 Algult Algult, engin hvít hár.  

16 Grá- eða blákolótt Grá- eða bláleitar rákir á haus, einkum snoppu, og á fótum.  

  
Belgur annars vel hvítur.  

17 Mókolótt Móleitar rákir á haus og fótum ull annars hvítur belgur.  

  
Sumir einstaklingar fæðast dökk brúnir og lýsast með aldrinum. 

18 Dröfnótt Smáleitir dílar í andliti og á eyrum. 

  
  

20 Grátt Grátt ekki nánar tilgreint. 

21 Ljósgrátt Ljósgrátt á belg, tog og þel ljósgrátt, oft gulleitar rákir á fótum og belg.  

22 Hélugrátt Óskýr litaskil, grár litur ekki jafn yfir skrokkinn. 

23 Dökkgrátt Jafn dökkgrár litur, ljósgrá hár við augu, eyru, granir eða í nára. 

27 Grábotnótt Ljósar rákir ofan við augu. Belgur grár en kviður hvítur.  

28 Grágolsótt Belgur hvítur, haus dökkleitur. Kverk, eyru og kviður grár. 

29 Tvílitt með gráu Tvílitt með gráu - skoða tvíliti og einkenni.  
      

30 Svart Svart ekki nánar tilgreint. 

31 Hélusvart Lömb fæðast svört, með tímanum verður tog gráleitt en þel svart. 

32 Hélusvart að hluta 
 
Lömb fæðast svört, með tímanum verður tog á síðum gráleitt en þel svart. 

33 Mósvart Móleitur blær á svartri ull. 

34 Hrafnsvart Hreinn svartur litur, sem tekur ekki blæbrigðabreytingum með tímanum. 

36 Svartgolsubotnótt Ljósar rákir ofan og neðan augna. Eyru, neðri skoltur, bringa og kviður  

  
hvít líkt og á botnóttu fé. Belgur hvítur líkt og á golsóttu. Svört lína  

  
á skilum milli kviðs og belgs, sem nær upp undir dindil.  

37 Svartbotnótt Ljósar rákir ofan við augu. Belgur svartur en kviður hvítur  

  
gul slikja umlykur oft svarta litinn. Hún dofnar með tímanum.  

38 Svartgolsótt Belgur hvítur, haus dökkleitur. Kverk, eyru og kviður svartur. 

39 Tvílitt með svörtu Tvílitt með svörtu  - skoða tvíliti og einkenni.  
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6. tafla. Framhald.   

40 Mórautt Mórautt ekki nánar tilgreint. 

41 Ljóshélumórautt Lömb fæðast ljósmórauð, en með tímanum verður tog gráleitt en 

  
þel ávalt ljósmórautt. 

42 Ljósmórautt Ljósmórautt þel og tog, jafn litur yfir skrokkinn. 

43 Millimórautt Mórauður litur á milli ljós- og dökkmórauðra litblæa 

44 Dökkhélumórautt Lömb fæðast dökkmórauð en með tímanum verður tog gráleitt en  

  
þel ávallt dökkmórautt. 

45 Dökkmórautt Dökkmórautt þel og tog, litur jafn yfir skrokkinn.  

46 Mógolsubotnótt Ljósar rákir ofan og neðan augna. Eyru, neðri skoltur, bringa og  

  
kviður hvít líkt og á botnóttu fé. Belgur hvítur líkt og á golsóttu. 

  
Mórauð lína á skilum milli kviðs og belgs, sem nær upp undir dindil. 

47 Móbotnótt Ljósar rákir ofan við augu. Belgur mórauður en kviður hvítur.  

48 Mógolsótt Belgur hvítur, haus dökkleitur. Kverk, eyru og kviður mórauður 

49 Tvílitt með mórauðu Tvílitt með mórauðu  - skoða tvíliti og einkenni.  
  

 
  

50 Grámórautt Tog og þel blandað mórauðum og gráum lit. 

57 Grámóbotnótt Ljósar rákir ofan við augu. Belgur grámórauður en kviður hvítur.  

58 Grámógolsótt Belgur hvítur, haus dökkleitur. Kverk, eyru og kviður grámórauður 

59 Tvíl. Með grámórauðu Tvílitt með mórauðu  - skoða tvíliti og einkenni. 

      
 
 
7. tafla. Skilgreiningar á tvílitum (aabc) nýs litaskráningarskala. 
 

Nr. Tvílitir Litalýsing 

0 Ekkert Einlitur. 

1 Baugótt Dökkir baugar í kringum augu, búkur annars hvítur. 

2 Bíldótt Dökk mynstur á haus eða haus aldökkur, búkur annars hvítur.  

3 Höttótt/geithöttótt Dökkur litur aftur að herðum eða aftur fyrir bóga.  

  Búkur annars hvítur.  

4 Höttukápótt Dökkur litur aftur að herðum, dökkur spaði eftir hrygg aftur á malir.  

5 Hrein- og  Jafn dökkur litur eftir skrokknum, aftur að mölum. Kviðurinn hvítur.  

 huppukápótt Meira hvítt upp með síðum á huppukápóttu.  
6 Arnhosótt Dökkur skrokkur, hosótt, lauf, krúna eða blesa, hvítur kragi um háls. 

7 Arnhöfðótt Dökkur skrokkur, hosótt, oft mikið hvítt aftur á herðar. Baugar um augu. 

8 Hosótt/leggjótt Fætur hvítir að minnsta kosti upp að hnjám/Klaufir dökkar en  
   /leistótt fætur hvítir að öðru leyti/Fætur hvítir frá hnjám og niður að lágklaufum. 
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8. tafla. Skilgreiningar á einkennum tvílita (aabc) nýs litaskráningarskala. 
 

Nr. Einkenni tvílita Litalýsing 

0 Ekkert Einlitur eða aðeins tvílitur. 

1 Flekkótt Dökkir óreglulegir flekkir um skrokkinn. 

2 Flikrótt Skellur og dílar um skrokkinn. 

3 Dropótt Dropar sem þekja belg flekkóttra kinda. Sjáanlegt á nýrúnu fé. 

4 Krúnótt Hvít krúna á kollinum á dökkri skepnu. 

5 Krúnótt og laufótt Hvít krúna á kolli og hvítt lauf á snoppu. 

6 Blesótt Hvít blesa á dökkri skepnu. 

 
 

4.3.3 Breytingar á núverandi litaskráningarkerfi 
 
Núverandi litalykill byggir á þriggja talna litaskráningarkerfi líkt og má sjá í 2. töflu 

Út frá niðurstöðum hefur verið lögð fram tillaga um að taka upp fjögurra talna 

litaskráningarkerfi (aabc). Ástæðan fyrir viðbót fjórða litalykilsins er sú að til þess að 

fanga þann mikla litafjölbreytileika sem sauðfjárstofninn býr yfir er nauðsynlegt að 

bæta við fjórða lyklinum. Breytingar á aðallyklum (aab) voru taldar óþarfar og er hann 

því óbreyttur en hins vegar var talin þörf á því að gera breytingar á þeim lykli sem í 

núverandi litaskráningarkerfi er skilgreindur sem litareinkenni (aab), sjá 2. töflu. 

 Í nýju litaskráningarkerfi hefur sú tillaga verið lögð fram að hægt verði að skrá 

tvílita einstaklinga nánar með tvílitum og litareinkennum tvílita (sjá 5. töflu). Ástæðan 

fyrir því að taka upp bæði litalykil fyrir tvíliti og litareinkenni tvílita er sú að undir 

litareinkennum í núverandi litaskráningalykli eru bæði tvílitir og einkenni tvílita en 

aðeins er hægt að skrá eitt litareinkenni við aðallit (Bændasamtök Íslands, 2016). Sú 

takmörkun er þess valdandi að skráning litareinkenna verður ómarkvissari fyrir vikið.  

Sem dæmi má nefna svartbílduflekkóttan lit, í núverandi litaskráningarkerfi er aðeins 

hægt að skrá þennan tvílit undir litanr. 39 og svo litareinkenni númer 1 eða 3, það er 

baugótt/bíldótt eða flekkótt. Því er engin leið að segja til um hvort þessi einstaklingur 

er baugóttur, bíldóttur og/eða flekkóttur þegar gögn eru skoðuð. Með þeim 

breytingartillögum sem lagðar hafa verið fram í þessu verkefni mun bæði vera hægt 

að skrá þennan einstakling sem bíldóttan og flekkóttan (litanr. 3921).  
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Tvílitir 

Í stað þess að hafa litareinkenni nr. 1 í núverandi litaskráningarkerfi fyrir bæði baugótt 

og bíldótt, er lögð fram sú tillaga að þessir tvílitir verði undir sitthvorum litalyklinum 

nr. 1 og 2. Ástæðan er að þessir litir virðast mjög algengir innan stofnsins og því þykir 

ástæða til þess að aðgreina þá. Baugótt og bíldótt eru nokkuð ólíkir tvílitir 

umfangslega séð, þó báðir séu þeir mynstur á höfði (Stefán Aðalsteinsson, 1970). 

 Ákveðið var að skeyta saman höttótta og geithöttótta tvílitnum í einn lykil þar 

sem í núverandi litaskráningarkerfi er ekki gert ráð fyrir geithöttóttum tvílit. 

Munurinn á þessum tvílitum er lítill en dökki liturinn nær aftur á herðar á höttóttu en 

aftur fyrir bóga á geithöttóttu (Stefán Aðalsteinsson, 1970; Halldór Pálsson, 1944). 

 Sú tillaga var lögð fram að aðskilja höttukápótt frá hreinkápóttu og 

huppukápóttu. Ástæðan fyrir þeirri tillögu er sú að höttukápótt er nokkuð algengur 

tvílitur en þá er skepnan dökk aftur á herðar og við tekur dökkur spaði sem nær aftur á 

hrygg eða malir (Stefán Aðalsteinsson, 1970). Hreinkápótt og huppukápótt eru í 

grunninn sami tvíliturinn, það eina sem aðskilur þessa tvíliti er að á huppukápóttu nær 

hvíti liturinn meira upp á síður skepnunnar (Stefán Aðalsteinsson, 1970) og því þótti 

tilvalið að skeyta saman hreinkápóttu og huppukápóttu undir sama lykilinn. 

 

Einkenni tvílita 

Ákveðið var að leggja fram tillögu um að taka upp litalykilinn dropótt í einkennum 

tvílita en sá litur hefur ekki verið skilgreindur í núverandi litalykli. Dropótt er algeng 

svipgerð hjá tvílitum kindum sem sést fyrst og fremst á fullorðnu fé en ekki 

unglömbum. Á fullorðnu fé má greina dropa sem þekja belg skepnu og sjást þeir fyrst 

og fremst í þeli rétt eftir rúning (Stefán Aðalsteinsson, 1970). Dropótt svipgerð þarf 

ekki endilega að fylgja flekkóttum lit, þó það sé algengara, því var ákveðið að búa til 

sér lykil fyrir dropótta litinn.  

 Í núverandi litaskráningarkerfi eru litareinkennin krúnótt, laufótt og blesótt 

undir sama lykli. Tillaga er um að blesótt og krúnótt litareinkenni hafi sér litanúmer 

en í stað þess að laufótt verði með sér litanúmer, verði laufóttu og krúnóttu skeytt 

saman undir eitt litanúmer, þar sem þessi litareinkenni koma oftast fram samtímis. 

4.3.4 Blæbrigði lita 
 
Blæbrigði aðallita eru mörg hver nokkuð erfið í greiningu á unglömbum, má í því 

samhengi nefna blæbrigði svarta litarins sem eru hélusvart, hélusvart að hluta, 
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hrafnsvart og mósvart. Þessi blæbrigði er ekki auðvelt að greina á unglömbum að vori 

en þau koma yfirleitt í ljós á haustin (Stefán Aðalsteinsson, 1970). 

 Einnig má nefna blæbrigði mórauða litarins, þess dröfnótta og dropótta. Allt 

eru þetta einkenni sem koma óglöggt fram eða sjást hreinlega ekki á unglömbum. 

 Ef sauðfjárbændur vilja hafa sínar litaskráningar nákvæmar þá er einn kostur í 

stöðunni sá að skoða blæbrigði ásetningslamba að hausti og endurskrá litaskráninguna 

frá vorskráningu þegar blæbrigði litanna hafa komið í ljós. 

4.4 Mögulegt framhald 
 
Það væri áhugavert að skoða þróun lita í komandi framtíð, má þar til dæmis nefna 

skoðun mislitra lamba að vori til og svo aftur að hausti, með því má meðal annars 

endurmeta breytingar á blæbrigðum svarts og mórauðs litar. Þar sem erfitt virðist að 

greina blæbrigði þeirra með nákvæmum hætti á unglömbum.  

 Einnig hefur oft komið upp í hugann sú hugmynd að rannsaka hvort 

endurheimt grábotnótta erfðavísisins Agt, sem líklega er horfinn úr stofninum, sé 

möguleg. Það mætti gera með pörunum einstaklinga sem bera gráan og/eða botnóttan 

erfðavísi eða með blóðsýnatöku til frekari rannsókna.  

 Ágætlega tókst til með verkefnið, eftir á að hyggja hefði verið fróðlegt að taka 

nokkur sauðfjárbú, sem valin hefðu verið með úrtaki eða af handahófi. Meta 

tíðnidreifingu litaafbrigða innan þeirra með nákvæmum litaskráningarlykli og bera 

saman við skráningu í skýrsluhaldskerfinu Fjárvís. Með því mætti kanna hversu rétt 

og nákvæm skráning bænda er í raun og veru. Á þeim upplýsingum mætti svo byggja 

rannsóknir á þróun og tíðni lita innan íslenska sauðfjárstofnsins í komandi framtíð.  

 Ætla má að gögnin sem notuð voru til að meta þróun og tíðni grunnlita, 

litamynstra og tvílita í þessu verkefni hafi gefið nokkuð ábyggilegar upplýsingar um 

stöðu mála á þróun og tíðni lita innan stofnsins í áranna rás.  

 Sambærilegar rannsóknir á þróun og tíðni litareinkenna innan íslenska 

sauðfjárstofnsins hafa ekki verið gerðar áður en það hefði verið áhugavert að bera 

niðurstöður þessarar rannsóknar saman við aðrar rannsóknir á sama efni.  

 Í ljósmyndabankann vantar ljósmyndir af grámógolsóttum sem og mógolsu-

botnóttum einstaklingum. Til bráðabrigða verða notaðar myndir af svartgolsubotnóttu 

lambi sem yfirfæra má á mógolsubotnótt en ætlunin er að bæta þessum ljósmyndum 

við, þegar vitneskja berst um tilurð unglamba sem bera þessa liti.  



63 
 

5. Ályktanir  
 
Litlar sveiflur hafa verið í litafjölbreytileika íslenska sauðfjárkynsins þar sem hvítur 

litur hefur haft mesta hlutdeild innan stofnsins, þó er áhyggjuefni hve lítil hlutdeild 

grámórauða litarins er. Þróunin í litaskráningum hefur verið í þá átt að skráningum í 

þá lykla, þar sem aðallitir eru ekki nánar tilgreindir, hefur aukist síðustu árin. Sú 

þróun er eðlileg, að minnsta kosti ef við skoðum svarta og mórauða litinn, þar sem 

erfitt er að greina blæbrigði þeirra á unglömbum. Þó væri gaman ef bændur gæfu sér 

meiri tíma til að skrá mismunandi blæbrigði hvíta litarins á vorin. 

 Af tvílitunum hefur tvílitt með svörtu mesta hlutdeild en baugótt og bíldótt eru 

algengustu tvílitirnir, af litareinkennum tvílita er flekkótt algengast en búast má við 

því að skipting lita verði með svipuðu móti á næstu árum og jafnvel áratugum.  

 Sniðinn var ljósmyndabanki nýjum litalykli til stuðnings en einnig voru gerðar 

litalýsingar fyrir alla liti. Hannaður var litaskráningarlykill sem ætlaður er til að fanga 

sem mest af litafjölbreytileika íslenska sauðfjárstofnsins. Því markmiði var náð með 

því að útbúa fjögurra talna litaskráningarlykil þar sem mögulegt er að skrá aðalliti, 

blæbrigði aðallita, tvíliti og einkenni tvílita. 

 Eru vonir bundnar við að nýr litaskráningarlykill, ljósmyndabanki og 

litalýsingar geti nýst við skráningu lita í skýrsluhaldskerfið Fjárvís í framtíðinni, bæði 

fyrir bændur sem vilja hafa skráningarkerfið einfalt og þá sem vilja skrá af meiri 

nákvæmni. 
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9. Viðaukar 

Viðauki I 
 
Litalykill Stefáns Aðalsteinssonar. Skilgreindur af Stefáni Aðalsteinssyni upphaflega 

til notkunar við litaskráningar í rannsóknum hans um 1970. 

 
1 Aðallitir  (Tveir fyrstu stafir í litanúmeri) 

 
0100 =  Hvítt 

 
0200-0299 =  Grátt 

 
0300-0399 = Svartgolsótt 

 
0400-0499 = Svartbotnótt 

 
0500-0599 = Svart 

 
0600-0699 = Grámórautt 

 
0700-0799 = Mógolsótt 

 
0800-0899 = Móbotnótt 

 
0900-0999 = Mórautt 

 
1000-1099 = Grágolsótt 

 
1100-1199 = Grábotnótt 

 
1200-1299 = Svartgolsubotnótt 

 
1300-1399 = Grámógolsótt 

 
1400-1499 = Grámóbotnótt 

 
1500-1599 = Mógolsubotnótt 

 
Litur nr. Skýringar við aðalliti 

0100 =  Hvít ull, stundum blöndum rauðgulum illhærum. 

 
 Litur á haus og fótum hvítur, gulur, kolóttur eða dröfnóttur 

  0200-0299 =  Toghár svört, þel hvítt. Á unglömbum m á þekkja dökkgrátt 

 
frá svört á því , að dökkgrá lömb eru alltaf með eitthvað 

 
hvítt innan í eyrum, á grönum og í náranum. 

  0300-0399 = Tog á efri hluta belgs hvítt eða gult, þel gráleitt, haus dökkleitur,  

 
kverk svört, kviður svartur, eyru svört að innanverðu, gráleit 

 
að utan, ljós blettur í táragróf. 

  0400-0499 = Efri hluti belgs svartur, kviður hvítur, oft fölgulleitur á nýfæddum 

 
lömbum. Hvítt neðan á kjálkanum, kverk stundum hvít, ljós rák 

 
yfir auga, eyru hvít að innan.  

  0500-0599 = Lömbin alsvört fædd og halda svörtum lit fram að eins árs aldri.  

 
Eftir þann tíma fer að bera á, að sumar kindur verða hélusvartar. 

 
Á hélusvörtu fé eru hvít toghár innan um svarta togið, þel á 

 
hélusvörtu er svart til aðgreiningar frá gráu, sem hefur hvítt þel. 

  0600-0699 = 
0700-0799 = Sömu einkenni og sami blær og á gráu, svartgolsóttu, svartbotnóttu 
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Framhald   
0800-0899 = og svörtu, nema mórauður litur kemur í stað svarts. 
0900-0999 = 

  
1000-1099 = 

Þel á belg hvítt, kviður og kverk grá. Að öðru leiti eins og 
svartgolsótt. 

  1100-1199 = Svartur litur á svartbotnóttu breytist í gráan lit á grábotnóttu.  

 
Kviður á nýfæddum, grábotnóttum lömbum oftast skjannahvítur. 

  1200-1299 = Sambland svartgolsóttum og svartbotnóttum lit. Litur á belg eins og 

 
á svartgolsóttu, kviður hvítur eða gulleitur eins og á botnóttu. 

 
Eyru gráleit að utan, hvít að innan, kverk dökk, ljóst neðan á  

 
kjálkum, ljós rák yfir auga að framan, ljós blettur við táragróf. 

  1300-1399 = Sömu einkenni og á grágolsóttu, grábotnóttu og svartgolsubotnóttu, 
1400-1499 = nema mórauður litur kemur í stað svarts.  
1500-1599 = 

 
 

Litur nr. Blær á aðallitum 
0100 1 = alhvítt, hvergi gult 

 
2 = gult á hau og fótum, hvítt á belg 

 
3 = gulflekkótt á belg, þ.m.t gult á hálsi 

 
4 = mikið gulflekkótt á belg 

 
5 = algult 

 
6 = grá- eða blákolótt 

 
7 = mókolótt 

 
8 = dröfnótt 

   0200-0299 1= Ljósgrátt eða ljósgrárílótt á haus, fótum og belg 
og 2= gulgrátt á belg, ljósgrátt eða gulgrátt á haust og fótum 
0600-0699 3= ljósgrátt á belg, dökkt á haus og fótum 

 
4= grárílótt á belg, dökkt á haus og fótum 

 
5= grátt á haus, fótum og belg 

 
6= grátt á belg, dökkt á haus og fótum 

 
7= dökkgrátt á belg, ekki rílótt, dökkt á haus og fótum 

  
(fyrir 0600-699 kemur grámórautt í stað grátt) 

   0300-0399 1= ljóst (lítið, sem ekkert gult) á belg, ekki dökkt í svanga 

 
2= ljóst á belg, dökkt í svanga 

 
3= gult á belg, ekki dökkt í svanga 

 
4= gult á belg, dökkt í svanga 

   1000-1599 1= ljóst 

 
2= meðallag 

  3= dökkt 
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Tvílitur Skýringar við tvíliti 
Baugótt: Dökkir baugar kringum augun. 
Flekkótt: Dökkar skellur í hvítu, einkum á baki og í síðum. 
Flikrótt: Dökkar skellur eða dílar í hvítu, litaskil óhrein = dílaflekkótt. 
Dropótt: Dökkir blettir eða dílar í þeli á hvítum belg, ekki í togi. 
Kjömmubíldótt: Haus dökkur, hvít krúna og lauf eða blesa. 
Krögubíldótt: Kjömmubíldótt með dökkan kraga. 
Höttótt: Dökkur litur aftur á eða aftur fyrir bóga 
Höttukápótt: Höttótt með dökkan spaða aftur eftir hrygg 
Hreinkápótt: Dökkt að framan og ofan, hvítt að neðan, einkum aftan til 
Huppukápótt: Hreinkápótt, mikið hvítt upp eftir síðum 
Hosótt: Allir fætur hvítir, a.m.k upp að hné, kviður of allmikið hvítur, 

 
en hvítt nær lítið upp á bol. 

Arnhosótt: Hosótt með hvítan kraga og krúnu og laufi eða blesu. 
Arnhöfðótt: Hosótt með baugóttan eða kjömmubíldóttan haus 
Leistótt: Hvítt nær ekki uppfyrir hné eða konungsnef 
Leggjótt: Hosótt eða leistótt með dökkan lit neðan við lágklaufir 
Krúnótt: Með hvítan blett í hnakka 
Lauf: Hvítur blettur á snoppu 
Blesa: Hvít rönd úr hnakka fram á snoppu. 
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Viðauki II 
 
Litalyklar Bændasamtaka Íslands á árunum 2000, 2005 og 2010. 
 

Nr. Litalyklar árin 2000, 2005 og 2010 
10 Hvítt, ekki nánar tilgreint. 
11 Alhvítt. 
12 Gult á haus og fótum, hvítt á belg. 
13 Gulflekkótt á belg og/eða hálsi. 
14 Mikil gulflekkótt á belg. 
15 Algult. 
16 Algult og mó- eða blákolótt 
17 Hvítt á belg, en mó- eða blákolótt 
20 Grátt ekki nánar tilgreint. 
21 Ljósgrátt 
22 Hélugrátt 
23 Dökkgrátt 
27 Grábotnótt 
28 Grágolsótt 
29 Gráflekkótt 
30 Svart 
40 Mórautt 
50 Grámórautt 
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Viðauki III 
 
Listi yfir þau 63 sauðfjárbú sem farið var á vorið 2015 til að ljósmynda unglömb. 
 
 
 
Sauðfjárbú Svæði 
Akurnes A-Skaftafellssýslu 
Arnhólsstaðir N-Múlasýslu 
Arnþórsholt Borgarfjarðarsýslu 
Auðnir S-Þingeyjarsýslu 
Augastaðir Borgarfjarðarsýslu 
Austvaðsholt Rangárvallasýslu 
Borgarfell A-Skaftafellssýslu 
Borgir N-Þingeyjarsýslu 
Brimnes Skagafirði 
Búland Rangárvallasýslu 
Eyjarhólar V-Skaftafellssýslu 
Fell N-Þingeyjarsýslu 
Fljótsdalur Rangárvallasýslu 
Frístundabændur v. Höfn A-Skaftafellssýslu 
Fróðastaðir Borgarfjarðarsýslu 
Garður N-Þingeyjarsýslu 
Grænamýri Skagafirði 
Hægindi Borgarfjarðarsýslu 
Hafrafellstunga N-Þingeyjarsýslu 
Halldórsstaðir S-Þingeyjarsýslu 
Haugar N-Múlasýslu 
Heiðarbær Árnessýslu 
Hestur Borgarfjarðarsýslu 
Hólmavað S-Þingeyjarsýslu 
Hrifla S-Þingeyjarsýslu 
Hrísgerði S-Þingeyjarsýslu 
Húsavík S-Þingeyjarsýslu 
Ingunnarstaðir Kjósarsýslu 
Kaðalsstaðir Borgarfjarðarsýslu 
Kirkjubæjarklaustur  A-Skaftafellssýslu 
Kjalvararstaðir Borgarfjarðarsýslu 
Klaustursel N-Múlasýslu 
Klifshagi N-Þingeyjarsýslu 
Kópareykir Borgarfjarðarsýslu 
Kross Borgarfjarðarsýslu 
Lækjarbotnar Rangárvallasýslu 
Leifsstaðir N-Þingeyjarsýslu 
Litla-Hof A-Skaftafellssýslu 
Lón 2 N-Þingeyjarsýslu 
Lundur Borgarfjarðarsýslu 
Lyngbrekka S-Þingeyjarsýslu 
Lynghóll N-Múlasýslu 
Minni-Akrar Skagafirði 
Nýpugarðar A-Skaftafellssýslu 
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Framhald   
Oddsstaðir Borgarfjarðarsýslu 
Ósabakki 1 Árnessýslu 
Presthólar N-Þingeyjarsýslu 
Sandfellshagi N-Þingeyjarsýslu 
Skarð Borgarfjarðarsýslu 
Skorholt Borgarfjarðarsýslu 
Smyrlabjörg A-Skaftafellssýslu 
Snartarstaðir Borgarfjarðarsýslu 
Straumur N-Múlasýslu 
Sunnuhlíð A-Húnavatnssýslu 
Svalbarð N-Þingeyjarsýslu 
Svartárkot S-Þingeyjarsýslu 
Svínafell 3 A-Skaftafellssýslu 
Syðri-Ey A-Húnavatnssýslu 
Teigur Rangárvallasýslu 
Torfastaðir 2 Rangárvallasýslu 
Tungusel N-Þingeyjarsýslu 
Úthlíð  Árnessýslu 
Vík í Lóni A-Skaftafellssýslu 
Ytri-Skógar Rangárvallasýslu 
Þverá Skagafirði 
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Viðauki IV 
 
Listi yfir viðmælendur vegna litaheita milli landsssvæða. 
 
Nafn Sauðfjárbú Svæði 

Arnar Ásbjörnsson Kálfárvellir Snæfellsnessýslu 
Ásgeir Sveinsson Innri-Múli Barðastrandarsýslu 
Ástvaldur Lárusson Núpur V-Ísafjarðarsýslu 
Benedikt Hrólfur Jónsson Auðnir S-Þingeyjarsýslu 
Björn Torfason Melar Árneshreppi 
Björn Þormóður Björnsson Ytri-Hóll A-Húnavatnssýslu 
Einar Freyr Elínarson Sólheimahjáleiga V-Skaftafellsýslu 
Eyjólfur Ingvi Bjarnason Ásgarður Dalasýslu 
Eyjólfur Kristinn Örnólfsson Skálpastaðir Borgarfjarðarsýslu 
Eyþór Einarsson Sólheimagerði Skagafirði 
Friðrik Steinsson Hafranes S-Múlasýslu 
Halldóra Andrésdóttir Engihlíð N-Múlasýslu 
Guðfinna Harpa Árnadóttir Straumur N-Múlasýslu 
Guðlaugur H. Kristmundsson Lækjarbotnar Rangárvallasýslu 
Guðný Gréta Eyþórsdóttir Fossárdalur S-Múlasýslu 
Guðrún Eik Skúladóttir Tannstaðabakki V-Húnavatnssýslu 
Gunnar Guðbjartsson Hjarðarfell Snæfellsnessýslu 
Jóhanna María Sigmundsdóttir Mið-Garðar Kolbeinsstaðahreppi 
Jóhannes Ríkharðsson Brúnastaðir Fljótum 
Jóhannes Sveinbjörnsson Heiðarbær Árnessýslu 
Oddur Gunnarsson Lita-Hof A-Skaftafellssýslu 
Sigurgeir Hreinsson Hríshóll Eyjafjarðarsýslu 
Úlfhildur Ída Helgadóttir Ytra-Áland N-Þingeyjarsýslu 

 
 
 


