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Yfirlýsing höfundar 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin af mér 

og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 
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Ágrip  

Vanhöld skila sér sem beinn tekjumissir fyrir bændur. Lömb sem fæðast lifandi að vori skila 

sér ekki endilega til nytja að hausti en með réttri hirðingu bæði fyrir og eftir burð má hámarka 

líkurnar á því að lömb fæðist lifandi og að þau skili sér af fjalli og þannig auka arð búsins. 

Sjúkdómar, efnaskortseinkenni og önnur almenn afföll lamba og áa má fyrirbyggja að miklu 

leyti með því að vera eftirtektasamur og að leiðrétta vandamál helst áður en þau verða 

vandamál. Markmið þessa verkefnis er að hanna og setja upp uppflettismáforrit (App) fyrir 

snjallsíma eða spjaldtölvur sem er einfalt og auðvelt í notkun fyrir bændur við störf sín.  

 Sauðburðarkver (1997) Sigurðar Sigurðarsonar dýralæknis er vel þekkt rit og finnst á 

flestum sauðfjárbúum. Ritið er komið nokkuð til ára sinna en heldur ávallt sínu gildi sem 

fræðslurit við hirðingu sauðfjár. Með aukinni tæknivæðingu í landbúnaði og nýliðun breytast 

kröfur til útgefenda og bækur eða bæklingar þykja óhentug til notkunar í útihúsum. Kröfur 

um hraðar og notendavænar lausnir eru framtíðin fyrir fræðslu og upplýsingaöflun í hvaða 

iðnaði sem er.  

 Til að kanna álit starfandi sauðfjárbænda var gerð óformleg könnun með frjálsri 

þátttöku þar sem 263 einstaklingar svöruðu. Þar var spurt almennt um búin, aðgengi þeirra að 

dýralæknaþjónustu og nýtingu þeirra á fræðsluefni við þeirra störf. Flestir bændur 

viðurkenndu að nýta sér fræðsluefni af einhverju tagi við störf sín, en einnig að tölvutækt 

form myndi henta þeim best til notkunar.  

 Forrit sem þetta bíður uppá möguleika á auknum hraða við upplýsingaöflun. 

Fræðsluefni á borð við burðarleiðbeiningar, lyfjaleiðbeiningar og upplýsingar um sjúkdóma 

og sýkingar getur verið torskilið og erfitt til yfirlestrar. Með því að setja efnið upp á 

skipulegan hátt á stafrænu formi er það gert aðgengilegra fyrir notendur.  Með þessu forriti er 

vonin að það nýtist bændum við vinnu sína, auðveldi upplýsingaöflun þeirra og dragi úr 

vanhöldum að einhverju leyti.   

 

Lykilorð: Vanhöld lamba, smáforrit, Sauðburðarkver, sauðfjársjúkdómar og burðarhjálp.  
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Abstract  

Lamb mortality can be a big problem in some farms as each lamb that does not return from 

summer grazing is a financial loss for the farmer. Many causes of lamb mortality can be 

prevented by care and observation of the flock both before, during and after labor. It is 

therefore in the best intrest of the farmer that he has good access to information that can help 

him diagnose the problem before it becomes a problem.  

 “Sauðburðarkver” is a textbook published in 1997 by Sigurður Sigurðarson 

veterinarian. It is a necessity in most Icelandic sheepfarms and is a fountain of knowledge 

both at the time of lambing as others. It is however a bit inconvenient for use in the outhouse 

due to the risk of damage. Also with the fast development of technology and increasing use 

of it in agriculture the demand for fast and easy solutions is rising.  

 To get the opinion of the average working sheepfarmer in Iceland an informal study 

was conducted where 263 individuals answered a questionnaire. The intake was generally 

aboute the farms, the access to veterianry services and the use of educational resources in 

their daily farming. Most of the farmers who answered admitted to the use of the resources in 

some form and thought that a form of computerized educational material would be most 

useful  

 The conclusion was to design and set up an app for the use of sheepfarmers. It is 

designed to be fast and easy in use and to help get educational material to the farmer on 

demand. With this it is the hope that it will be of use to the farmers, it will make it easy to 

look up information on demand and it will result in lower lamb mortality.  

 

Keywords: Lamb mortality, lambing, sheep medicine, lambing difficulties in sheep and app.  
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Tileinkun 

Þetta verkefni tileinka ég afa mínum Þorsteini Bjarnasyni (1917-2003). 
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1. Inngangur  

1.1 Sauðfjárbúskapur á Íslandi 

Sauðfjárbúskapur hefur fylgt Íslendingum frá landnámi og má segja að sauðkindin hafi haldið 

lífinu í þjóðinni um árabil (Ólafur R. Dýrmundsson, 1980). Sauðfé var ekki aðeins nýtt til 

matvælaframleiðslu, heldur nýttust aukaafurðir í fatnað, búsáhöld, sem gjaldeyrir og leikföng 

svo eitthvað sé nefnt. Það má því segja að hver einasta kind var hafi verið nýtt til hins ýtrasta 

(Árni B. Bragason, 2013a).  

 Íslenska sauðféð er af stuttrófukyni sauðfjár og var flutt til landsins með fyrstu 

landnámsmönnunum fyrir meira en 1000 árum frá norðurlöndunum, Noregi þá helst (Jón 

Torfason og Jón Viðar Jónmundsson, 2004). Nokkrir stofnar eru til af stuttrófufé í heiminum 

utan þess íslenska en enginn þeirra hefur verið ræktaður jafn markvisst og með jafn góðum 

árangri og sá íslenski. Ræktunarmarkmið fyrir alla stofna og öll búfjárkyn hafa það 

sameiginlegt að vinna að því að bæta stofninn eða afurðirnar með því að velja fyrir 

eiginleikum sem ræktandinn vill ná fram í sinni hjörð. Hjá sauðfé er í dag helst valið fyrir 

eiginleikum sem bæta kjötgæði, skrokkgerð eða frjósemi þar sem lambakjöt er aðalafurð 

sauðfjárbænda. Ræktunarmarkmið breytast þó eftir tímabilum í sögunni, hér áður var 

eftirspurn eftir lambakjöti ekki mikil en eftirspurn eftir ull og ærmjólk var meiri þar sem 

smjör, skyr og önnur mjólkurvara var unnið úr mjólkinni og ullin var svo til eina fataefni 

Íslendinga frá landnámi og vel fram á 19. öld (Árni B. Bragason, 2013a). Þessar afurðir sem 

við þekkjum sem hjáafurðir í dag voru aðalafurðir sauðfjár á fyrri tímum. En með bættum 

geymsluskilyrðum og fólksfjölgun jókst eftirspurn eftir lambakjöti. Með auknum 

atvinnumöguleikum fyrir heimillisfólk í sveitum, þá sérstaklega í sjávarútvegi, lagðist svo af 

vinnsla sauðamjólkur um aldamótin 1900 á mjög skömmum tíma (Árni B. Bragason, 2013a).  

 Saga sauðfjárræktar á Íslandi var fyrst skráð árið 1703 í Jarðabók Árna Magnússonar 

og Páls Vídalíns þar sem fram kom að fjárfjöldi á Íslandi var rúmlega 270.000 fjár. Síðan þá 

hefur fjárfjöldi rokkað mjög milli tímabila þar sem náttúruhamfarir, slæm heyskaparár og 

sjúkdómar hafa valdið því að fé hefur drepist eða verið fargað í stórum stíl (Halldór Pálsson, 

1983). Þar má helst nefna til saka fjárkláðann fyrri (1761-1779), Móðuharðindin (1783-1784) 

og fjárkláðann síðari (1856-1877) (Árni B. Bragason, 2013a).  Það má því segja að 

ræktunarstarf íslenska sauðfjárstofnsins hafi verið að miklu leyti í höndum náttúrunnar fram á 

20. öldina. Áætla má að aðeins harðgerðustu og heilbrigðustu gripirnir lifðu af náttúruúrvalið 

og hafa þeir svo verið notaðir til að stækka stofninn að nýju (Halldór Pálsson, 1983).  
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 Nokkrum sinnum í gegnum söguna hefur verið reynt að flytja inn önnur fjárkyn til 

blendingsræktar við hið íslenska kyn. Fyrst var flutt til landsins enskt sauðfjárkyn  árið 1756 

og var það keypt að Elliðavatni í Reykjavík. Fjórum árum seinna, árið 1760, voru fluttar að 

sama bæ nokkrar kindur af Merino-kyni og talið er að þær hafi flutt með sér fjárkláðann fyrri 

sem olli miklu tjóni á íslenska stofninum. Nokkur mismunandi kyn erlendra kinda hafa síðan 

þá verið flutt til landsins en aldrei náð fótfestu í ræktun hérlendis. Þar að auki eru margir 

smitsjúkdómar sem herjað hafa á sauðfé hérlendis taldir hafa borist hingað með innfluttum 

líflömbum, skæðastir þeirra eru garnaveiki, votamæði og þurramæði sem bárust til landsins 

með Karakúl-fé árið 1934 (Árni B. Bragason, 2013a). Síðast var flutt inn líffé árið 1946 en 

það komst ekki í dreifingu þar sem því var lógað á meðan það var í sóttkví í Gróttu vegna 

fótrots (Ólafur R. Dýrmundsson, 1980). Fyrsti innflutningurinn á erlenda fénu var til að bæta 

ullargæði íslenska stofnsins og gekk það með ágætum að talið er. Nú síðari ár hefur áherslan 

breyst með breyttum ræktunarmarkmiðum og síðustu kynin sem flutt voru inn voru valin með 

það að leiðarljósi að bæta kjötgæði, skrokkgerð og fitusöfnun stofnsins. Átti það að gerast 

með einblendingsrækt annað hvort með innfluttu sæði eða innfluttum hrútum. Þau kyn sem 

valin voru til þessarar blendingsræktunar voru Svarthöfða-kyn, Cheviot-kyn og Border 

Leicester-kyn frá Bretlandi. Með ágætum tókst að rækta út frá þeim en með fjárskiptunum 

sem hófust 1940 var flest öllum blendingum fargað og því má segja að íslenska kynið sé að 

lang mestu leyti orðið hreinræktað í dag (Ólafur R. Dýrmundsson, 1980). 

Ræktunarmarkmið íslenskra sauðfjárbænda hafa haldist nánast þau sömu að inntaki 

undanfarin tæp 100 ár og miðast þau að því að hámarka verðmæti framleiðslu hverrar 

veturfóðraðrar kindar (Jón Viðar Jónmundsson og Emma Eyþórsdóttir, 2013). Afkoma 

sauðfjárbúa í dag er því byggð á því að rækta sem besta gripi með háan fallþunga, góð 

skrokkgæði og sem eru góðir til undaneldis þar sem aðalframleiðsluvara þeirra er dilkakjöt. 

Framleiðsla hverrar ær er metin út frá frjósemi hennar, hversu mörgum lömbum hún skilar til 

nytja og hve hár fallþungi þeirra er (Jón Viðar Jónmundsson og Emma Eyþórsdóttir, 2013). 

Þessir þættir ráðast af miklu leyti af erfðum en umhverfisþættir á borð við sjúkdóma og 

vanhöld lamba geta skert framleiðsluna og skilað bóndanum verri gripum og erfiðari ræktun.  

 

 

 



3	  

1.2 Heilbrigði 

Heilbrigt fé gefur af sér betri afurðir, bændur fá hærra verð fyrir afurðirnar og neytendur fá 

betri vöru. Það er því allra hagur, bæði bænda og neytenda, að fé sé sem heilbrigðast og 

hraustast. Heilbrigði þýðir þó ekki aðeins að einstaka gripur sé hraustur og laus við sjúkdóma 

heldur einnig að ætterni hans sé gott, afkomendur góðir og afurðir einnig (Árni B. Bragason, 

2013c).  

Lambgimbrar verða alla jafnan kynþroska við 7-8 mánaða aldur þegar þær beiðsla í 

fyrsta skipti. Flestir sauðfjárbændur hleypa til lambgimbrana og því eiga þær fyrstu afkvæmi 

sín við eins árs aldur (Árni B. Bragason, 2013b). Kynþroska getur þó seinkað hjá lömbum 

séu þau mjög rýr eða smá fyrsta árið og taka þau þá út kynþroska allt að tveggja ára aldri. 

Lambhrútar verða kynþroska aðeins fyrr en gimbrar og geta flestir lembt frá 4-6 mánaða aldri 

(Ólafur R. Dýrmundsson, 1980). 

1.2.1 Frjósemi 

Frjósemiseiginleikar hafa lágt arfgengi hjá sauðfé en þó er alltaf reynt að velja ásetningsgripi 

sem koma af frjósömum ættum (Árni B. Bragason, 2013b). Umhverfisþættir stjórna mestu 

um frjósemi áa og hefur það sýnt sig að næringarástand áa fyrir og á fengitíma hefur bein 

áhrif á fjölda eggfruma sem losnar í hverju egglosi (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013).  

Frjósemi hefur mikil áhrif á afkomu bóndans og búsins þar sem aðalafurð sauðfjárbúa 

er lambakjöt (Jón Viðar Jónmundsson, 1983). Með bættri frjósemi stofnsins síðustu ár stefna 

flestir íslenskir bændur að því sleppa sem flestum ám með tveimur lömbum í haga að sumri 

(Ólafur R. Dýrmundsson, 1980). Gott próteinríkt fóður síðustu tvær vikurnar fyrir fengitíð er 

talið vera lykillinn af góðri frjósemi. Séu ærnar að leggja af á þessum tíma kemur það niður á 

frjóseminni og lækkar þannig meðalfrjósemi búsins sem er mæld sem lömb á hverjar 100 ær 

(Árni B. Bragason, 2013b). Samkvæmt niðurstöðum úr skýrsluhaldi sauðfjárræktar 2015 er 

meðalfrjósemi á hverja fullorðna ær 1,82 lömb og meðaltal lamba til nytja á hverja fullorðina 

ær 1,63 lömb, mismunurinn eru vanhöld (Rannsóknarmiðstöð landbúnaðarins, 2015). 

Frjósemi er alltaf lakari hjá veturgömlum gimbrum en hjá eldri ám en áætla má að ær 

séu frjósamastar á 4-6 vetri (Ólafur R. Dýrmundsson, 1980). Þetta er meðal annars vegna 

þess að eggfrumur hjá gimbrum eru lakari en þær sem eldri ærnar eru að losa. Vanhöld á 

fóstrum hjá gimbrum eru algeng og eru þær því fáar tvílembdar en áætla má að frjósemi 

þeirra aukist með aldrinum (Árni B. Bragason, 2013b).   
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1.3 Aðbúnaður 

Aðbúnaður skiptir miklu máli í umhirðu sauðfjár eins og annarra dýra. Með góðum aðbúnaði 

er hægt að draga úr óþarfa afföllum á búfénaði hvort sem er vegna slysa, sjúkdóma eða 

annarra ástæðna. Hvert lamb sem skilar sér ekki til nytja er tekjumissir fyrir búið og því skilar 

það sér beint til bænda þegar aðbúnaður er bættur (Sigurður Þór Guðmundsson, 2013).  

Hús sem eru vel skipulögð draga úr hættu á að lömb villist undan mæðrum sínum. 

Hús þar sem hægt er að hafa ærnar í einstaklingsburðarstíum yfir burðartímann draga úr 

smithættu á mörgum sjúkdómum og sýkingum sem geta valdið miklu tjóni á hjörðinni. 

Húsum þarf þó líka að haga eftir búsháttum á hverjum bæ fyrir sig, sem dæmi ef bændur láta 

ærnar bera snemma þurfa þeir að gera ráð fyrir að þeir gætu þurft að hýsa hluta ánna með 

lömbum í einhvern tíma ef vorið er ekki gott (Sigurður Þór Guðmundsson, 2013).  

Aðbúnaður sauðfjár er eftirlitsskyldur með lögum og var samþykkt reglugerð þess 

efnis árið 2014. Í reglugerð um velferð sauðfjár og geitfjár segir meðal annars í 12. gr sem 

fjallar um smitvarnir að umhverfi og næsta nágrenni fjárhúsa skuli vera þrifalegt til að koma í 

veg fyrir smit og að við inngang í fjárhús skuli vera aðstaða til handþvotta og sótthreinsunar 

skófatnaðar. Þar segir einnig að stefna skuli að því að koma í veg fyrir sjúkdóma með góðum 

aðbúnaði og alhliða fóðrun (Reglugerð um velferð sauðfjár og geitfjár nr. 1066/2014).  

1.4 Vanhöld að vori 

Á hverju vori missa bændur fé, bæði lömb og eldra fé, og er það eðlilegur partur af búskap. 

Vanhöld er samheiti yfir allar þær ástæður sem valda skerðingu eða fjármissir á búi. Vanhöld 

geta verið vegna ástæðna sem ekkert er hægt að verjast og eru þau ófyrirbyggjanleg en stór 

hluti vanhalda er fyrirbyggjanlegur og því er það í hag bóndans að hann greini vandamál áður 

en þau valda skaða. Með bættri fræðslu og miklum umbótum í aðbúnaði og fóðrun hjá 

sauðfjárbændum síðustu áratugi hafa vanhöld minnkað talsvert. Þó má alltaf ætla allt að 5-7% 

afföll lamba undan fullorðnum ám og 4-5% afföll á fullorðnu fé yfir árið (Ólafur R. 

Dýrmundsson, 1980).  

 Orsakir sjúkdóma eða vanhalda má skipta í tvo flokka, beinar sjúkdómsorsakir og 

óbeinar sjúkdómsorsakir. Til beinna orsaka teljast lífverur sem valda sjúkdómum, áreiti eða 

áverkar sem skepnan verður fyrir, erfðagallar og fóðurvandamál. Til óbeinna orsaka teljast þá 

umhirðuvandamál sem valda sjúkdómum, veðrátta sem hefur áhrif á heilsufar, aldur og 

líkamsástand gripa, streita vegna sársauka eða slæmrar umhirðu, undirliggjandi sjúkdómar 

sem gera skepnuna móttækilegri fyrir öðrum sjúkdómum og arfgengi fyrir sjúkdómum eins 
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og riðu (Árni B. Bragason, 2013c). Mest eru afföll lamba á vorin enda er það tíminn sem þau 

koma í heiminn. Lömb sem farast af vanhöldum á vorin geta annað hvort verið dauðfædd eða 

fæðst lifandi og drepist á fyrstu viku lífs (Dwyer og Lawrence, 2005). Dauðfædd lömb eru þó 

ekki aðeins þau sem fæðast án lífsmarks, heldur eru lömb sem fæðast lifandi en líflítil og 

drepast svo innan þriggja klukkustunda frá burði talin dauðfædd í flestum rannsóknum og 

skýrslum (Dwyer, 2008). Fyrsti sólarhringurinn í lífi lambs er hættulegasti tími lífs þess en 

allt að helmingur þeirra lamba sem drepast af vanhöldum á vorin drepast á því tímabili 

(Dwyer, Conington, Corbiere o.fl, 2015). Stór partur þeirra lamba sem drepast á fyrsta 

sólarhringnum eftir burð drepast vegna vandamála tengdum lélegri fæðingarþyngd (Christley, 

Morgan o.fl, 2003). Lömb sem drepast eftir það drepast flest úr sjúkdómum, bæði 

smitsjúkdómum og öðru svo sem úr efnaskoti (Christley, Morgan o.fl, 2003). Hérlendis eru 

helstu ástæður vanhalda lamba sú að þau eru dauðfædd, sem er samkvæmt samantekt Jóns 

Viðars Jónmundssonar (2009) úr skýrsluhaldi um 2,52% allra lamba og virðist það hlutfall 

fara vaxandi miðað við fyrri áratugi (Jón Viðar Jónmundsson, 2009).  Því næst drepast lömb 

á sauðburði og ætla má að það sé vegna sýkinga, sjúkdóma eða annarra erfiðleika (Jón Viðar 

Jónmundsson, 2009).  

 Margar rannsóknir hafa verið gerðar á orsökum vanhalda til að reyna að finna 

ásættanlegar fyrirbyggjandi aðgerðir sem bera árangur. Rannsóknunum ber saman um að 

algengustu flokkarnir sem skipta má dauðaorsökum lamba í séu fjórir: burðarerfiðleikar, 

umskipti við fæðingu, erfðagallar eða vanskapanir og smitsjúkdómar (Dwyer, 2008).  

Rannsókn á orsökum lambadauða á Íslandi árin 2006-2008 sýndi sem dæmi að af 755 

lömbum sem voru rannsökuð drápust 18% af áverkum, tæp 22% úr sýkingum, rúm 8% úr 

súrefnisskorti  (líklega tengdum burðarerfiðleikum) og 1,5 úr selenskorti (Sigurður 

Sigurðarson, Hjalti Viðarsson o.fl, 2009).  

1.4.1 Burðarerfiðleikar 

Burð ber í lang flestum tilfellum eðlilega að og flestar ær geta borið lömbum sínum 

hjálparlaust en alltaf kemur fyrir að hjálpa þurfi lambi í heiminn og getur það verið 

vandasamt verk fyrir vana sem óvana starfskrafta. Það er mjög misjafnt milli ára hversu 

mörgum ám þarf að hjálpa og geta umhverfisþættir eins og fóðrun og veðrátta átt þar hlut að 

máli. Algengt er að hjálpa þurfi lömbum í heiminn sem eru mjög stór miðað við stærð móður 

eða hrútlömbum sem fæðast með stóra hnífla (Ólafur R. Dýrmundsson, 1980). Hrútlömb eru 

auk þess líklegri en gimbrarlömb til að drepast stuttu eftir burð vegna erfiðleika í burði eða 

eftir hann (Jón Viðar Jónmundsson, 2009; McHugh, Berry og Pabiou, 2015).  
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Fleirburalömbum (þrílembingar og fleiri lömb) og einlembingum er hættara við 

burðarerfiðleikum þar sem fleirburar berast sjaldan rétt í burðarliðinn vegna plássleysis í legi 

(McHugh, Berry og Pabiou, 2015). Einlembingum hættir til að vera stórir og því getur ærin 

átt í erfiðleikum með að koma lambinu frá sér auk þess sem meiri líkur eru á að þeir komi 

ekki í réttri stöðu í fæðingarveginn og þarfnist því aðstoðar (McHugh, Berry og Pabiou, 

2015). Hérlendis eru lífslíkur tvílembinga mestar auk þess sem hlutfall lamba til nytja er betra 

hjá tvílembingum en marglembingum eða einlembingum. Það hlutfall má rekja til 

burðarvandamála tengdum stærð systkinahópa hjá lömbum (Jón Viðar Jónmundsson, 2009).  

 Eðlilegur burður ætti ekki að taka lengri tíma en frá 30 mínútum til tveggja 

klukkustunda frá því að fyrsti belgur kemur frá ánni (Árni B. Bragason, Eyjólfur K. 

Örnólfsson o.fl, 2013). Ef lengri tími en það líður þarf að huga að því að lambið gæti borist 

vitlaust í fæðingarveginn og þá þarf að hjálpa því í heiminn (Ólafur R. Dýrmundsson, 1980). 

Algengast er að lömb sem hjálpa þarf í heiminn komi í burðarliðinn svo að það vanti annan 

eða báða framfætur. Við þær aðstæður þarf að sækja framfæturnar inn fyrir lífbeinið til að 

lágmarka hættu á að lambið verði fyrir áverka í fæðingu og svo það geti fæðst eðlilega (Árni 

B. Bragason, Eyjólfur K. Örnólfsson o.fl, 2013). Afturfótafæðingar koma einnig fyrir og þarf 

þar sérstaklega að huga að því að skaða lambið ekki þegar það er dregið frá móður, passa þarf 

vel uppá brjóstkassa og naflastreng lambsins, því á þeim líkamshlutum er mest hætta á 

áverkum (Árni B. Bragason, Eyjólfur K. Örnólfsson o.fl, 2013). Lömbum sem fæðast með 

þessum hætti er sérstaklega hætt við að fá áverka á brjóstkassa vegna þess að þeim er ekki 

ætlað að fæðast með þessum hætti. Brjósk milli beina í brjóstkassa lamba gerir það að 

verkum að hann getur lagst aðeins saman þegar hann berst eðlilega gegnum mjaðmagrindina. 

Þegar lambið kemur öfugt út þenst hann frekar út og því er mikil hætta á skaða. Áverkar sem 

er algengt að lömb hljóti vegna burðarhjálpar eru blæðingar við heila og milli heilahimna, 

þindarslit, blæðingar frá lifur og blæðingar frá milta auk þess sem þau verða gjarnan einnig 

fyrir súrefnisskorti í fæðingu (Dwyer, 2008; McHugh, Berry og Pabiou, 2015). Áverkar sem 

þessir valda lömbunum miklum sársauka og drepast þau gjarnan úr losti annað hvort vegna 

áverkanna eða blóðþurrðar (Dwyer, 2008). Ærnar sem þurfa á burðarhjálp að halda eru oft 

seinni til að tengjast lömbum sínum en þær sem bera sjálfar. Hefur þetta verið tengt við aukna 

dánartíðni hjá lömbum sem þarf að hjálpa í heiminn  (McHugh, Berry og Pabiou, 2015). 

 Mikilvægt er að gæta sérstaklega að hreinlæti þegar hjálpa þarf til við burð. Bæði er 

það mikilvægt til að takmarka smithættu til lambsins sem verið er að hjálpa í heiminn, en 

einnig til að takmarka hættu á að bera smitefni í fæðingarveg eða leg ærinnar (Ólafur R. 

Dýrmundsson, 1980).  
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1.4.2 Umskipti við fæðingu 

Sum lömb þola ekki umskiptin frá því að vera í móðurkviði yfir í að fæðast í heiminn og 

drepast því í kjölfarið af ýmsum ástæðum en oft eru það umhverfisáhrif svo sem kuldi sem 

drepur þau. Þessi lömb eru oftast fullburða og ættu að vera fullfær um að lifa en einhverra 

hluta vegna drepast stuttu eftir burð. Þó flokkast lömb sem drepast vegna lélegrar 

fæðingarþyngdar, svo sem kramarlömb, undir þessi orsök líka (Dwyer, 2008).  

 Nýfædd lömb eru viðkvæm fyrir umhverfinu. Þau þurfa að fá brodd sem fyrst eftir 

fæðingu þar sem þau hafa óþroskað ónæmiskerfi. Mótefni fá lömb frá móður sinni í gegnum 

broddinn en þessar sameindir eru of stórar til að komast til lambanna gegnum fylgjuna í 

móðurkviði (Dwyer, 2008). Mótefnin hafa ærnar byggt upp í sínu ónæmiskerfi gegnum sitt líf 

og hefur það sýnt sig að fái lömb nægilega mikinn brodd fljótt eftir fæðingu eru þau hæfari til 

að verjast sýkingum af ýmsu tagi og jafnframt aukast lífslíkur þeirra og lífsþróttur til muna. 

Nýfædd lömb þurfa að fá 50-60 ml af broddi fyrir hvert kílógramm líkamsþyngdar sem allra 

fyrst (Dwyer, 2008; Holmøy, Kielland, Stubsjøen o.fl, 2012). Broddur er líka mikilvægur 

lömbum sem næring og hitagjafi, broddurinn kemur líkamsheitur frá móðurinni sem er að 

jafnaði 38°C og heldur þannig góðum hita á lambinu með varmaleiðni (Dwyer, 2008; 

Holmøy, Kielland, Stubsjøen o.fl, 2012). Skjálfti er ekki fullnægjandi aðferð fyrir lömb til 

hitamyndunar þar sem þau hafa mjög lítinn vöðvamassa miðað við stærð, þau myndu því 

þreytast fljótt og gefast jafnvel alveg upp þyrftu þau að skjálfa sér til hita (Dwyer, 2008). 

Lömb fæðast með mjög takmarkaðann orkuforða og er hann í formi gulrar fitu (e. brown 

adipose tissue). Þau nýta hana til hitamyndunar með svokölluðum BAT-efnaskiptum sem er 

stjórnað með hormónum frá skjaldkirtli og nýrnahettum (Dwyer, 2008). Fái lömbin ekki 

brodd fljótt eftir fæðingu eru þau fljót að ganga á þennan forða sinn vegna þess hve hratt þau 

kólna. Lömb kólna hratt vegna þess hve stórt yfirborð þau hafa miðað við líkamsþyngd. 

Algeng dánarorsök lamba er ofkæling, sérstaklega hjá minni lömbum með lélega 

fæðingarþyngd þar sem þau hafa sama yfirborð en minni orkuforða en þau lömb sem eðlileg 

þykja að stærð, oft miðað við 4 kg fæðingarþyngd (Dwyer, 2008; McHugh, Berry og Pabiou, 

2015).  

Þegar lömb kólna missa þau sogþörfina við vissan hitaþröskuld og hætta þá að leita á 

spena móður sinnar. Þetta stuðlar bæði að því að þau fá ekki þá næringu sem þau þurfa til að 

vinna upp hitamissinn en einnig að tengsl myndast ekki eðlilega milli móður og afkvæmis 

(Dwyer, 2008). Við eðlilegar aðstæður myndast þessi tengsl strax við fæðingu. Ærin karar 

lambið sitt og kallar á það með lágu jarmi auk þess sem hún aðstoðar það við að komast á 
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spena með því að standa kyrr og hvetja það áfram að leita á júgrað (Dwyer og Lawrence, 

2005; Holmøy, Kielland, Stubsjøen o.fl, 2012). Lambið svarar hegðun móður sinnar með því 

að jarma á móti, leita á spena hennar og standa á fætur. Lömb sem eru slöpp eftir fæðingu 

sýna ekki þessa svörun strax og það getur valdið því að móðirin gefst upp á lambinu og 

missir áhugann, lambið drepst þá oft vegna vanrækslu móður í kjölfarið (Dwyer og 

Lawrence, 2005; Dwyer, 2008; Holmøy, Kielland, Stubsjøen o.fl, 2012).  

Þessi tengsl eru lömbum mikilvæg þar sem mæður þeirra næra þau og vernda fyrir 

hættum fyrstu vikur lífsins. Séu tengslin ekki til staðar eða ekki góð getur móðirin farið að 

sýna neikvæða hegðun í garð lambsins svo sem að takmarka tímann sem lambið fær að sjúga 

spena eða að neita því alfarið að komast á spena. Þau lömb drepast fljótt úr svelti eða 

ofþornun ef ekkert að gert þar sem móðurmjólkin er þeirra lífsbrauð fyrstu vikur lífsins 

(Dwyer og Lawrence, 2005; Dywer, 2008; Holmøy, Kielland, Stubsjøen o.fl, 2012).  

1.4.3 Erfðagallar eða vanskapnir 

Vanskapanir geta komið fram vegna erfðagalla eða vegna sjúkdóma sem ærin smitast af á 

meðgöngu. Erfðagalla er ekki hægt að koma í veg fyrir og gerast af handahófi. Því eru það 

vanhöld sem eðlileg geta talist. Vanskapanir sem hægt er að fyrirbyggja eru af völdum 

sjúkdóma eða efnaskorts sem ærnar verða fyrir á meðgöngu (Dywer, 2008). Þó að 

vanskapanir yfir höfuð séu fremur fátíðar bætir hvert lamb sem fæðist heilbrigt afkomu 

búsins og því þess virði að hugsa fyrir því (Holmøy, Kielland, Stubsjøen o.fl, 2012).  

 Vanskapanir sem eru þekktar hérlendis eru sem dæmi kramarlömb vegna 

næringarskorts móður á meðgöngu, stækkun á skjaldkirtli vegna joðskorts móður og 

fjöruskjögur sem er vegna koparskorts móður (Árni B. Bragason, 2013c). Margar 

vanskapanir eru lífvænlegar eins og þær sem nefndar voru hér að ofan en geta þó valdið 

lömbunum sársauka, vanlíðan og hamlað þeim mjög í daglegu lífi. Mörg drepast þessi lömb 

stuttu eftir fæðingu, þá vegna næringarskorts eða sýkingar sem þau fá í kjölfar 

skerðingarinnar þar sem flestar vanskapanir og erfðagallar gera lömb móttækilegri fyrir 

sýkingum (Árni B. Bragason, 2013c). Alvarlegri vanskapanir vegna erfðagalla valda því 

oftast að lömb drepast í fæðingu eða stuttu eftir fæðingu vegna erfiðleika (Holmøy, Kielland, 

Stubsjøen o.fl, 2012). Í rannsókn á orsökum lambadauða á Íslandi árin 2006-2008 var um 

vansköpun sem grunnorsök að ræða í aðeins 1,5% tilfella sem rannsökuð voru (Sigurður 

Sigurðarson, Hjalti Viðarsson o.fl, 2009).  
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1.4.4 Smitsjúkdómar 

Smitsjúkdómar smitast milli skepna með beinni snertingu, snertingu við smitefni, með lofti, 

með vatni, með fóðri eða með líkamsvessum. Hreinlæti er því mikilvægt til að takmarka 

útbreiðslu smitsjúkdóma (Árni B. Bragason, 2013c). Líklega er að um þriðjungur vanhalda 

lamba sé vegna smitsjúkdóma í Evrópu og Norður-Ameríku samkvæmt rannsóknum. Stór 

þáttur í því er að á norðurhluta jarðarinnar tíðkast að hýsa fé hluta ársins og þegar fé er hýst 

margfaldast styrkur smitefna í umhverfinu sem skepnurnar komast í snertingu við (Dwyer, 

2008; Dwyer, Conington, Colbiere o.fl, 2015). 

 Smitsjúkdómar eru vegna lífvera sem lifa sem sníkjudýr í hýslum sínum, skepnunum 

sjálfum, og valda þeim vandamálum eða skertri líkamsstarfsemi. Lífverurnar geta verið ytri 

sníkjudýr svo sem flær, lýs, maurar eða flugur sem leggjast utan á líkama skepnana, eða innri 

sníkjudýr sem eru þá hnýslar, ormar, bogfrymlar og ögður. Örverur teljast líka til lífvera sem 

valda sjúkdómum og eru þá kallaðar sýklar. Sveppir, bakteríur, frumdýr og veirur eru örverur 

sem valda sjúkdómum (Árni B. Bragason, 2013c). Smitefni geta líka valdið smitsjúkdómum 

og eru það þá efni sem eru framleidd af lífverum eins og sveppaeitur eða eitur sem er 

framleitt af bakteríum sem dæmi bótúlíneitur. Prion-prótein geta valdið smitsjúkdómum og 

eru þau þekkt sem lífsseig smitefni. Prion-prótein valda riðuveiki (Árni B. Bragason, 2013c). 

Ein helsta smitleið þessara smitsjúkdóma er um meltingarveg dýra hvort sem eru lömb eða 

fullorðnar ær og gerist það þá helst með saurmengun, saurmenguðu drykkjarvatni eða 

saurmenguðu fóðri (Árni B. Bragason, 2013c). Næst algengustu smitleiðirnar eru um 

naflastreng, stungusár eða lungu nýfæddra lamba (Dwyer, 2008).  
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2. Hugmyndavinna 

Hugmyndin af Sauðburðarkverinu 

sem smáforriti kom upp við leit að 

ritgerðarefni fyrir lokaritgerð í BS 

námi í búvísindum við 

Landbúnaðarháskóla Íslands. 

Framboð af fræðsluefni á borð við 

Sauðburðarkverið (1997) og 

Sauðfjárrækt á Íslandi (2013) hefur 

ekki verið mikið síðustu áratugi og 

líður langt á milli nýrra útgáfna af 

efni. Tæknivæðing hefur að sama 

skapi ekki verið eins mikil í þessum 

efnum hjá bændum eins og í öðrum 

starfstéttum og því kom upp sú 

hugmynd að búa til smáforrit fyrir 

bændur.  

Hugmyndavinna við forritið  

hófst í ágúst 2015 en þróun þess og  

vinna við uppsetningu hófst formlega í lok mars 2016.  

2.1 Sauðburðarkver Sigurðar Sigurðarsonar 

Bókin Sauðburðarkver – heilbrigði og sjúkdómar á sauðburði kom út árið 1997 og er gefin út 

af Sigurði Sigurðarsyni dýralækni, lengst af á Tilraunastöðinni á Keldum. Svo segir í 

inngangi ritsins að kverið sé gert uppúr minnispunktum frá fræðslufundum um 

sauðfjársjúkdóma á sauðburði vorin 1996 og 1997. Þar kemur einnig fram að ritið sé hugsað 

til fræðslu og til að bæta líðan sauðkinda á sauðfjárbúum auk þess til að minnka tjón af 

vanhöldum (Sigurður Sigurðarson, 1997).  

 Sauðburðarkverið er kaflaskipt og telur 96 blaðsíður alls. Þar er að finna upplýsingar 

um heilbrigði og sjúkdóma, vanþrif áa, fóðrun áa, meðgöngu og burð auk sjúkdóma og 

annarra vandamála sem koma gjarnan upp á sauðburði (Sigurður Sigurðarson, 1997).  

 Sauðburðarkverið er til á flestum sauðfjárbúum landsins og hefur þótt ómissandi í 

vorverkunum. Þegar það var gefið út fyrst í maí 1997 var það selt beint frá höfundi en einnig 

Mynd 1. Titilsíða smáforritsins 
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hjá Bændasamtökum Íslands fyrir litlar 500 kónur (,,Sauðburðarkver komið út”, 1997). Nú í 

dag fæst það enn hjá höfundi en einnig hjá mörgum dýralæknum.  

2.2 Úfærsla hugmyndar 

Hugmyndin að smáforritinu var upphaflega sú að útbúa forrit sem hægt væri að hala niður í 

snjallsíma eða spjaldtölvu og nota svo burtséð frá net- eða símasambandi á staðnum. 

Hugmyndin var að gera einskonar rafræna útgáfu af fræðslubók á borð við Sauðburðarkverið 

(1997). Fræðsluefnið átti að vera sett fram á skipulegan og auðskiljanlegan hátt þar sem 

auðvelt væri að leita að einstaka efnisþáttum eða atriðum. Sú hugmynd þróaðist út í að verða 

smáforrit ætlað sauðfjárbændum til notkunar við sín störf.  

Fyrsta útgáfa þess er hugsuð sérstaklega fyrir sauðburðartímann þar sem bæði verða 

settar fram leiðbeiningar við burðarhjálp sem og sérstaklega einblínt á lambasjúkdóma og 

meðgöngukvilla hjá ám. Forritið verður aðgengilegt fyrir snjallsíma og spjaldtölvur og verður 

hægt að nota það burtséð frá netsambandi eins og upphaflega var sett fram. Forritið verður 

sett upp með það að leiðarljósi að auka aðgengi bænda að fræðsluefni, auka öryggi við 

greiningu vandamála og að auka aðgengi að efni til upprifjunar og endurmenntunar á 

sauðburði. Smáforrit sem þetta miðlar fræðsluefni rafrænt sem dregur úr pappírsnotkun og 

telst því vera umhverfisvænn kostur.  

 Eftir að hafa skoðað vel innihald Sauðburðarkversins (1997) og sjúkdómakafla Árna 

B. Bragasonar í bókinni Sauðfjárrækt á Íslandi (2013) var ákveðið að setja upp fimm 

undirflokka fyrir innihaldið, það eru: lambasjúkdómar, burðarsjúkdómar, burðarhjálp, 

almennar upplýsingar um heilbrigt fé og lyfjalisti.  

3. Könnun  

Áður en efni var unnið fyrir innihald smáforritsins var ákveðið að kanna hver skoðun bænda 

væri á þessu máli og hvernig eða hvort þeir myndu vilja hafa aðgang að fræðsluefni sem 

þessu.  

Til þess að kanna það var samin stutt könnun sem lögð var fyrir bændur og var 

þátttaka frjáls. Þar sem ekki er um vísindalega könnun að ræða heldur óformlega könnun var 

könnunin lögð fyrir í lokuðum hópi sauðfjárbænda á samskiptamiðlinum 

www.facebook.com. Könnunin var sett upp á vefsíðunni www.google.com/forms og var hún 

opnuð inná hópnum þann 14. janúar 2016. Lokað var fyrir svör 1. febrúar 2016 og lágu þá öll 

svör fyrir. Úrvinnsla svara var gerð í Excel.  
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3.1 Val á spurningum og útfærsla könnunar 

Spurningar voru valdar með það að leiðarljósi að fá sem skýrasta mynd af stöðu fræðslumála 

hjá sauðfjárbændum. Mest var áhersla lögð á að spyrja bændur hvernig þeir nýttu sér 

fræðsluefni við sín störf. Einnig var spurt um aðgengi og ánægju með dýralæknaþjónustu í 

þeirra landshluta. Spurningar voru samdar undir handleiðslu leiðbeinanda sem er dýralæknir 

og voru þær svo lesnar yfir af ábyrgðarmanni verkefnisins áður en þær voru lagðar fram. 

  Könnunin var samansett af krossaspurningum þar sem valmöguleikar voru fyrirfram 

ákveðin svör en í flestum spurningum gátu bændur svarað með einum eða fleiri 

valmöguleikum. Auk þess sem sumstaðar var gefinn kostur á því að skrifa sitt eigið svar eða 

athugasemd. Aftast í könnuninni var gefinn kostur á að koma athugasemdum varðandi 

könnun eða annað til höfundar. Könnunin var nafnlaus og þátttaka frjáls.  

 Spurt var um eftirfarandi þætti í könnuninni.  

• Kyn, aldur, hæsta menntunarstig þátttakanda og hvort þátttakandi sé búfræðimenntaður, til 

að fá yfirsýn yfir hóp þeirra sem svöruðu og tryggja að sem mestur fjölbreytileiki væri í 

hópi þátttakenda. 

•  Fyrri reynsla af búskap, svo hægt væri að meta hvort reynsluminna fólk nýtti sér ef til vill 

heldur fræðsluefni en þeir sem aldir voru upp við sveitastörf.  

• Búskapargerð og bústærð, til að meta hvort svör um nýtingu fræðsluefnis og 

dýralæknaþjónustu nýttust við umhirðu sauðfjár eða annars búfénaðar.  

• Landshluti, til að gæta þess að allir landshlutar hefðu þátttakendur og til að tengja svör við 

landshluta ef þess þætti ástæða.  

• Aðgengi að dýralæknaþjónustu. 

• Hvernig samskipti fara helst fram við dýralækni, hvort yfirleitt sé um sama dýralækni að 

ræða og hver sé ástæða samskiptana helst.  

• Hversu oft hefur þjónustan verið nýtt síðast liðna 12 mánuði og í hversu mörgum tilfellum 

er hennar leitað vegna sauðfjár.  

• Ánægja með veitta þjónustu, til að skoða hvort það séu tengsl milli þess að vera ánægður 

með þjónustuna og nýtingu hennar eða hvort bændur væru frekar að nýta sér fræðsluefni ef 

þeir eru óánægðir með þjónustuna.  

• Hvaða fræðslurit hafa bændur aðgang að. Hér var hægt að velja milli: Sauðburðarkver útg. 

1997, Sauðfjárrækt á Íslandi útg. 2013, ýmis fræðslurit frá bændasamtökunum eða 

ráðunautum og fræðsluefni frá dýralæknum, bæklingar og fjölrit.  

• Eru fræðsluritin nýtt áður en kallað er til dýralæknis.  
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• Gefur bóndinn sjálfur sprautulyf og ennfremur leitar hann sér upplýsingar um virkni og 

notkun lyfsins áður en það er gefið.  

• Hversu örugg er greining vandamálsins áður en gripið er til lyfjagjafar.  

• Er internetið nýtt til upplýsingaöflunar um einkenni og meðferð sjúkra eða slasaðra gripa.  

• Að lokum var spurt hvaða upplýsingar bændur myndu helst vilja hafa við höndina í 

bústörfum sínum og á hvaða formi þeir teldu að þær myndu nýtast sér best. Flokkar 

upplýsinga sem var gefinn kostur á að velja voru algengir sjúkdómar, algengar sýkingar, 

lyfjaleiðbeiningar, burðarleiðbeiningar og almennar upplýsingar um heilbrigt sauðfé. 

Valmöguleikar fyrir form upplýsinga voru bók, bæklingur, tölvutækt form eða smáforrit.  

3.2 Niðurstöður  

Alls svöruðu 265 einstaklingar könnuninni og þar af voru 263 svör tekin gild, í tveimur 

tilfellum hafði meiri hluta spurninga ekki verið svarað. Kynjaskipting sýndi að nánast jafn 

margir karlmenn og konur svöruðu og fulltrúar voru frá öllum aldurshópum, frá <20 ára og til 

>70 ára. Tæplega helmingur þeirra sem svöruðu voru búfræðimenntaðir en flestir sögðu 

hæsta menntunarstig sitt vera grunnskólapróf, eða um 33% svara. Flestir sem svöruðu 

sögðust vera með bú sem héldu á bilinu 250-500 veturfóðraðar ær eða rúm 38%.   

 
Mynd 2. Nýting á fræðsluefni flokkað eftir fyrri reynslu af sveitastöfum.  

1	   1	  
6	  

2	  3	  
7	  

42	  

12	  

2	  
7	  

98	  

10	  

1	   1	  

36	  

2	  0	   2	  

22	  

2	  
6	  

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

120	  

Aðeins	  í	  gegnum	  
menntun	  eða	  
áhugamál	  

Búskapur	  í	  
Bjölskyldunni	  

Fædd/-‐ur	  og	  
uppalin/-‐n	  í	  

sveit	  

Sveitavist	  á	  
sumrin	  á	  yngri	  

árum	  

Svaraði	  ekki	  

Fj
öl
di
	  

Reynsla	  af	  sveitastöfum	  

Já,	  alltaf	  

Já,	  oftast	  

Stundum	  

Nei,	  sjaldan	  

Nei,	  aldrei	  

Svaraði	  ekki	  



14	  

Langstærsti hluti þeirra sem tóku þátt í könnuninni voru fæddir og aldir upp í sveit og 

töldu sig því hafa mikla reynslu af sveitastöfum. Þó sagðist meiri hluti þeirra nýta sér 

fræðsluefni við sín störf.  

 
Mynd 3. Nýting á fræðsluefni flokkað eftir landshlutum. 

Samkvæmt svörum voru flestir bændur að nýta sér það fræðsluefni sem þeir áttu til 

við umhirðu á sínu sauðfé, flestir þá á Norðurlandi vestra eins og sést á mynd 3.  

 
Mynd 4. Aðgengi að dýralæknaþjónustu flokkað eftir landshlutum.  
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Mynd 4 sýnir að flestir á Suðurlandi, Vesturlandi og Norðurlandi vestra töldu að 

aðgengi væri gott eða mjög gott að dýralæknaþjónustu. Austurland og Vestfirðir virðist vera 

með verra aðgengi að dýralæknaþjónustu.  

 
Mynd 5. Fræðslurit sem til eru hjá bændum sem tóku þátt, rúm 60% áttu Sauðburðarkverið 

(1997) og rúm 67% áttu Sauðfjárrækt á Íslandi (2013). 

Rúmlega helmingur þátttakenda átti til annað hvort Sauðfjárrækt á Íslandi (2013) eða 

Sauðburðarkverið (1997),  þar af áttu rúm 40% báðar bækurnar. Þar utan sögðust flestir eiga 

fræðsluefni í formi fjölrita eða ráðstefnugagna frá Bændasamtökunum eða ráðstefnugögn frá 

ráðunautum. Á myndum 5, 6 og 7 er fjöldinn í hverjum flokki hluti af heildinni, 263 

þátttakendur, þar sem hægt var að svara til fleirum en einum valmöguleika.  

 
Mynd 6. Samantekt á hvaða upplýsingar bændur vildu helst hafa aðgang að, lang flestir vildu 

hafa aðgang að upplýsingum um algenga sjúkdóma og almennar sýkingar.  
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Mynd 7. Samantekt á hvaða formi bændum myndu helst vilja nýta sér fræðsluefni. 
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dýralækni. Þeir virtust almennt vera jákvæðir fyrir því að nýta sér fræðsluefni á nútímaformi 

á borð við að hafa það aðgengilegt í tölvu, snjallsíma eða spjaldtölvu eins og sjá má á mynd 

7.  

100	  

114	  

102	  

145	  
Í	  bók	  

í	  bæklingi	  

Í	  snjallsíma	  eða	  spjaldtölvu	  
(App)	  

Í	  tölvutæku	  formi	  



17	  

Almennt virtist vera ágætt aðgengi að dýralæknaþjónustu á öllu landinu en 

merkjanlega best á Suðurlandi, Vesturlandi og Norðurlandi vestra (mynd 3). Það má bæta við 

að flestir voru ánægðir með þá þjónustu sem þeir fengu þó að aðgengi væri ekki gott á þeirra 

svæði.  

 Hvað varðar inntak fræðsluefnisins vildu nánast allir hafa aðgang að fræðsluefni um 

algengar sýkingar og sjúkdóma, einkenni þeirra og meðhöndlun (mynd 6). Þar á eftir vildu 

flestir hafa aðgang að lyfjaleiðbeiningum svo sem skammtastærðum, virkni og notkun 

algengra lyfja sem eru í notkun fyrir sauðfé. Valmöguleikar á svörum voru settir fram eins og 

áætlað var að innihald smáforritsins yrði sett upp. Eftir að þessar niðurstöður lágu fyrir var 

ákveðið að sleppa flokknum Almennar upplýsingar um sauðfé, uppbyggingu og starfsemi í 

fyrstu útgáfu forritsins. 

 Flestir þátttakenda sögðust eiga Sauðburðarkverið, útg. 1997 eða Sauðfjárrækt á 

Íslandi, útg. 2013, það má því áætla að það sé það fræðsluefni sem mest er nýtt. 

Því má segja eftir að hafa skoðað svör þátttakenda í könnuninni að smáforrit sem þetta 

gæti vel nýst bændum í starfi sínu. Það gæti því verið grundvöllur fyrir því að bjóða uppá 

smáforrit sem valkost við fræðslu bænda.  

4. Hönnun og uppsetning á smáforritinu 

4.1 Hönnun á útliti 

Útlit smáforritsins er unnið af Sigursteini Sigurðssyni arkitekt og grafískum hönnuði og fékk 

hann alveg frjálsar hendur hvað varðar litasamsetningu, letur og hönnun lógós fyrir forritið.  

Hugmyndin af útlitinu og litasamsetningin var valin með það leiðarljósi að hafa 

forritið sem einfaldast í notkun og auðskiljanlegt.  Letur átti að vera læsilegt og stílhreint. 

Letrið sem valið var er áþekkt því sem er að finna í meirihluta texta Sauðburðarkversins 

(1997) og því tengir það forritið við fyrirrennara sinn.  

Litasamsetningin var valin með það fyrir stafni að helst minnti á heilbrigðisþjónustu. 

Grænir og grænbláir litir eiga að tákna hreinlæti og heilbrigði sem og rauði krossinn í lógóinu 

sem táknar einnig fagmennsku og traust.  
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Mynd 8. Vallisti yfirlitsflokka í smáforritinu. 
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Til að aðskilja hvern og einn flokk fyrir sig voru búin til tákn fyrir þá, þar sem vísað 

var til innihalds þeirra. Táknin eru sem viss flýtileið fyrir notkun þar sem það ætti að vera 

nóg að sjá táknið til að vita hvar maður er staddur í forritinu sjálfu. Einnig var búið til sérstakt 

tákn sem vísar til þess að eftirfarandi texti sé ráðlegging dýralæknis. Ákveðið var að merkja 

vissa texta með þessu tákni þar sem hann var byggður á munnlegum heimildum frá Margréti 

Katrínu dýralækni sem yfirfór alla texta og innihald smáforritsins, nánar er fjallað um það hér 

síðar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9. Táknmyndalykill fyrir smáforritið. 
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4.2 Uppsetning og forritun 

Forritun fyrir smáforrit er ekki svo flókið verk. Framboð nú til dags á allskonar vefsíðum og 

forritum til að kenna og framkvæma forritun fyrir smáforrit sem þetta er mikil og því úr nægu 

að velja.  

 Með tíð og tíma verður forritið sett upp og gert aðgengilegt fyrir almenning. Áætlað 

er að smáforritið verið aðgengilegt fyrir bæði Android og Appel stýrikerfi og því ætti það að 

henta fyrir flestar gerðir snjallsíma og spjaldtölva.  

5. Innihald smáforritsins 

Innihald smáforritsins var valið eftir innihaldi Sauðburðarkversins (1997) og eftir því hvað 

bændurnir sem tóku þátt í könninni vildu helst sjá. Eins og fram kom í niðurstöðum 

könnunarinnar þá vildu flestir bændur hafa aðgang að upplýsingum um algengar sýkingar og 

sjúkdóma í sauðfé auk lyfjaleiðbeininga. Mest áhersla var því lögð á þessa kafla í vinnslu og 

vali á innihaldi forritsins. Uppsetning upplýsinga og skipulag þeirra var unnið af höfundi.  

Teknir voru meðal annars kaflar um lambasjúkdóma og sjúkdóma áa við burð úr 

Sauðburðarkverinu og settar upp á staðlað form. Fyrir hvern sjúkdóm eða sýkingu var listað 

upp orsök, einkenni, meðhöndlun og staðfesting á smiti: með eða án krufningar. Einnig voru 

fyrirbyggjandi aðgerðir og ráðleggingar til lágmörkunar á smithættu settar fram. Þetta var sett 

upp á þennan hátt til að gera textann sem þægilegastan í lestri og til að auðvelda notendum að 

leita í honum eftir t.d. einstaka einkennum eða orsökum. Allt innihald var unnið í samstarfi 

við og yfirfarið af Margréti Katrínu Guðnadóttur dýralækni (Lnr. 6157) og leiðbeinanda í 

þessu verkefni.  

5.1 Lambasjúkdómar 

Lömb eru mjög móttækileg fyrir sýkingum fyrsta sólarhringinn eftir fæðingu vegna þess að 

þau skortir mótefni fá móður sinni. Mótefni eru ekki flutt gegnum fylgjuna til lambanna í 

móðurkviði því þau eru of stórar sameindir, þess í stað fá lömbin þau í gegnum broddinn frá 

móðurinni (Dwyer, 2008). Það er því mjög mikilvægt að lömb komist á spena og fái 

broddmjólk eins fljótt eftir burð og hægt er (Árni B. Bragason, 2013c). Lömbin geta tekið 

upp mótefni í gegnum þarmana í allt að 48 klukkustundir eftir burð (Hernández-Castellano 

o.fl, 2014), fyrstu 18 klukkustundirnar eftir burð er upptakan þó best. Broddur er einnig fullur 

af orku, sykri, fitu og steinefnum sem lömbin þurfa á að halda til að halda á sér hita og lifa af. 

Lömb hafa mikið yfirborð miðað við líkamsþyngd og orkuforði þeirra við fæðingu er mjög 
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takmarkaður í formi gulrar fitu (Dwyer, 2008). Þessi forði dugar þeim mjög skammt og fái 

þau ekki brodd fljótt eiga þau á hættu að kólna hratt (Christley, Morgan o.fl, 2003) 

sérstaklega í umhverfi eins og hérlendis þar sem umhverfishitastig er ekki nema nokkrar 

gráður yfir frostmarki við sauðburð.  

Sýkingarefni, bakteríur og snýkjudýr berast einna helst í lömb gegnum inntöku um 

munn (Árni B. Bragason, 2013c), þó geta þær líka borist í blóðrás gegnum áverka eða 

naflastreng og nálastungur. Með því að huga að smitgát og hafa hreinlæti í huga við bústörf 

má draga verulega úr smithættu og jafnframt draga enn meira úr lyfjanotkun í landbúnaði 

(Dwyer, 2008; Árni B. Bragason, 2103c).  

Í kaflanum Lambasjúkdómar er fjallað um algengustu sýkingar, einfrumungasýkingar og 

skortseinkenni sem koma fram hjá lömbum. Marga af þessum kvillum er ekki hægt að 

meðhöndla en staðfesting á sýkingu getur komið í veg fyrir frekari smit (Árni B. Bragason, 

2013c).  

 Kafla smáforritsins “Sigurðar dýralæknis” um lambasjúkdóma má lesa í heild sinni í 

Viðauka 2/ Lambasjúkdómar. 

5.1.1 Clostridium sjúkdómar  

Margar af skæðustu pestunum sem leggjast á lömb bæði að vori og hausti eru svo kallaðir 

Clostridium sjúkdómar. Þessir sjúkdómar eru af völdum baktería af Clostridium ætt og flestar 

eru þær af tegundinni C. perifringens af ýmsum undirtegundum.  

Sjúkdómar sem tilheyra þessum flokki eru meðal annars lambablóðsótt (C. perifrigens 

B), flosnýrnaveiki (C. perifringens D) , garnapest (C. perifringen C), stífkrampi (C. tetani) og 

bráðapest (C. septicum) (Sigurður Sigurðarson, 1997; Árni B. Bragason, 2013c).   

5.1.2 Einfrumungasýkingar 

Algengastar eru einfrumungasýkingar í sauðfé af völdum hnýsla sem eru af ættkvíslinni 

Eimeria þó einnig kemur fyrir að sýking verði af völdum krýpla af tegundinni 

Cryptosporidium parvum en það er mun fátíðara. Hnýslar af 10 undirtegundum Eimeria 

finnast í náttúru Íslands en í heiminum er að finna um 15 undirtegundir. Þeir hnýslar sem 

valda sjúkdómum í sauðfé eru aðallega af tveimur undirtegundum, Eimeria crandallis og 

Eimeria ovinoidalis (Árni B. Bragason, 2013c). Þegar hnýslar sýkja sauðfé valda þeir 

mestum skaða nái þeir að sýkja lömb þar sem þau eru viðkvæmari fyrir næringarskorti og 

þurrki (Árni B. Bragason, 2013c). 
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Einfrumungarnir sem þessir berast í meltingarfæri skepnunnar  sem eggfrumur með 

saurmenguðu fóðri eða vatni. Þar taka þeir út þroska og setjast svo að inni í frumum 

þarmaslímhúðarinnar (Árni B. Bragason, 2013c). Þeir valda þar skaða með því að sprengja 

frumurnar og þannig myndast sár sem eru mjög móttækileg fyrir öðrum sýkingum. Kallast sú 

veiki hnýslasótt ef um hnýslasýkingu er að ræða en krýplasótt ef um krýplasýkingu er að 

ræða (Sigurður Sigurðarson, 1997). 

Eggfrumurnar geta lifað í úthaga og í húsum í lengri tíma og taka út hluta af þroska 

sínum þar áður en þær geta sýkt næstu skepnu. Því er mikilvægt að reyna að koma í veg fyrir 

smit með því að færa fé milli hólfa með vissu millibili og þrífa hús milli hýsinga (Árni B. 

Bragason, 2013c).  

5.1.3 Sýkingar  

Örverur sem finnast í jarðvegi eða í umhverfinu sem vanalega valda ekki skaða geta valdið 

sýkingum í einstaklingum sem eru með veikt ónæmiskerfi eða eru veikir fyrir (Árni B. 

Bragason, 2013c).  

Margar af þessum bakteríum eru svokallaðar iðrabakteríur og smitast með 

saurmengun í fóður eða vatn. Algengastar eru E. coli bakteríur eða Salmonella bakteríur af 

nokkrum undirtegundum, þessar bakteríur valda í flestum tilfellum skitu og vannæringu og 

eru því hættulegar, sérstaklega smálömbum og nýfæddum lömbum (Sigurður Sigurðarson, 

1997; Árni B. Bragason, 2013c). Meðal sjúkdóma sem þær valda eru lambaskita (E. coli), 

slefsýki (E. coli) og salmonellu-sýking sem lýsir sér líkt og lambablóðsótt (Sigurður 

Sigurðarson, 1997; Árni B. Bragason, 2013c). 

5.1.4 Skortseinkenni 

Skortseinkenni koma helst fram hjá lömbum áa sem ekki hafa fengið nægilegt magn af 

snefilefnum eða steinefnum í fóðri meðan á fengitíð og meðgöngu stóð (Siguður Sigurðarson, 

1997; Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013).   

Rétt fóðrun áa á meðgöngu er mikilvæg til að koma í veg fyrir skorta af ýmsu tagi 

ekki aðeins á snefilefnum. Of- eða vanfóðrun á ýmsum skeiðum meðgöngunar getur haft 

áhrif á hormónabúskap ánna og þannig jafnvel skert lífslíkur fóstursins bæði fyrir og eftir 

burð. Reglubundið fóður með þekktu efnainnihaldi og rétt skömmtun á orku eftir  þörfum á 

hverju tímabili er lykillinn að því að koma í veg fyrir fóðrunartengdasjúkdóma sem þessa 

(Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013).  
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Algengustu skortseinkennin sem koma fram hérlendis er selenskortur sem kallast 

hvítvöðvaveiki eða stíuskjögur í daglegu tali. Joðskortur sem veldur stækkun á skjaldkirtli 

lamba kemur einnig fyrir en er þó sjaldgæfari. Koparskortur eða fjöruskjögur var þekktur 

skortur hér áður fyrr þegar fé gekk í fjörubeit á veturnar en er það mjög sjaldgæfur kvilli í 

dag þó að hann komi fyrir á stöku bæjum (Árni B. Bragason, 2013c).  

5.2 Burðarsjúkdómar 

Kafla smáforritsins “Sigurðar dýralæknis” um burðarsjúkdóma má lesa í heild sinni í 

Viðauka 3/ Burðarsjúkdómar. 

5.2.1 Fósturlát 

Fósturlát er þegar meðgöngu lýkur fyrir tilsettan tíma að völdum áverka, sýkinga, snýkjudýra 

eða af óþekktum ástæðum (Sigurður Sigurðarson, 1997). Fósturlát gerist í hverri hjörð í 

mismiklum mæli og getur valdið miklu tjóni þar sem fengitími er aðeins hafður að jafnaði 

einu sinni á ári hjá sauðfé (Ólafur R. Dýrmundsson, 1980).  

Fóður hefur mikið um það að segja hvernig meðganga heppnast og getur slæmt,  

illaverkað fóður og smitefni í fóðri valdið fósturláti eða fyrirburaburði (Árni B. Bragason, 

2013c). Ef grunur leikur á að ær sé að láta fóstri skal smithættu gætt, handþvottur, 

sótthreinsun á umhverfi sem hún hefur komist í snertingu við auk þess sem nota skal hanska. 

Almennt skal dauðfæddum fóstrum og hildum eytt strax ef ske kynni að smitefni væru í 

þeim. Ær sem lætur skal tekin frá öðrum og höfð í einangrun til að takmarka hættu á að hún 

smiti aðrar í hjörðinni, sé hún smitandi (Sigurður Sigurðarson, 1997; Árni B. Bragason, 

2013c).  

Í rannsókn á orsökum lambadauða á Íslandi árin 2006-2009 voru fóstur skoðuð 

sérstaklega. Á þessum þremur árum bárust 755 lömb til skoðunar. Af þeim voru 57 fóstur 

sem bárust og í flestum tilfellum var um að ræða fósturlát vegna Toxoplasma gondii ( 

Sigurður Sigurðarson, Hjalti Viðarsson o.fl, 2009).  

 Fósturlát geta verið smitandi milli tegunda svo sem vegna sýkinga á borð við 

Toxoplasma gondii og Listeria monocytogenes. Smitin berast frá ám til kvenna og þannig 

geta þau valdið fósturláti hjá þunguðum konum sem komast í snertingu við smitefni 

(Sigurður Sigurðarson, 1997; Árni B. Bragason, 2013c).  
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5.2.2 Sjúkdómar áa við burð 

Sjúkdómar þessir eru þeir sem algengir eru fyrir og á burðartímum. Þetta eru helst sýkingar, 

efnaskiptasjúkdómar og vandamál sem viðkoma fæðingarvegi ánna.  

Sjúkdómar á við doða og krampadoða geta valdið miklum afföllum ef þeir koma upp 

þar sem þeir eru tengdir fóðrun. Doði verður vegna kalkskorts sem ágerist við 

mjólkurmyndun og meðgöngu. Ærnar ná ekki að vinna upp skort sem þær verða fyrir með 

fóðri eða innri efnaskiptum og því er algengt að ær fái doða rétt fyrir burð þó að hann geti 

komið upp stuttu eftir burð einnig eða í fádæma tilfellum hjá hrútum (Árni B. Bragason, 

2013c). Krampadoði er líkur doða fyrir utan það að hann gerist einna helst þegar féð er sett út 

þar sem hann er tengdur snöggum fóðurbreytingum og gerist þá eftir burð (Árni B. Bragason, 

2013c).   

Önnur vandamál tengd meðgöngu og mjólkurmyndun áa eru sjúkdómar á borð við 

súrdoða, júgurbólgu, þembu og legeitrun auk kvilla eins og úthvelfing legs, legsnúningur og  

skeiðarsig.  

5.3 Burðarhjálp 

Burðarerfiðleikar geta verið viðamikið vandamál sérstaklega á stærri búum, þar sem ekki 

aðeins eykst smithætta við aukin inngrip heldur er einnig aukin hætta á að lömb drepist í 

fæðingu eða stuttu eftir fæðingu vegna áverka sem þau hljóta við aðstoðina. Burðarhjálp þarf 

að fara vel fram og ekki er æskilegt að hún vari lengur en 10 mínútur að meðaltali (Árni B. 

Bragason, Eyjólfur K. Örnólfsson o.fl, 2013). Það fer þó mikið eftir því hverskonar 

burðarvandamál koma upp hversu lengi hjálpin varir en passa þarf að hvorki lambið né ærin 

verði fyrir skaða á meðan því varir (Árni B. Bragason, Eyjólfur K. Örnólfsson o.fl, 2013). 

Oftast eru það lömb sem annað hvort eru með lélega fæðingarþyngd, stórir systkinahópar, 

mjög stór lömb eða einlembingar sem berast vitlaust í fæðingarveginn og þurfa því á hjálp að 

halda til að komast í heiminn. Fyrir flest sauðfjárkyn er ákjósanleg fæðingarþyngd fyrir lömb 

á bilinu 3-5 kg til að minnka líkurnar á burðarerfiðleikum og auka lífslíkur (McHugh, Berry 

og Pabiou, 2015).  Með aukinni burðarhjálp aukast líkurnar á heilaskaða af völdum áverka 

eða súrefnisskorts hjá lömbum stórlega auk þess sem á sem þarfnast mikillar burðarhjálpar er 

líklegri til að sýna minna móðureðli og missa þannig tengsl við lamb sitt (McHugh, Berry og 

Pabiou, 2015). 

 Gott hjálpartæki við burðarhjálp eru teikningar þar sem sýnt er hvernig lömb berast í 

fæðingarveginn, bæði hvernig þau ber rétt að og hvernig þau ber rangt að. Oft er gott að hafa 
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þessar myndir við hendina til að átta sig betur á því hvernig best er að haga burðarhjálp 

hverju sinni (Árni B. Bragason, Eyjólfur K. Örnólfsson o.fl, 2015).  

 Kafla smáforritsins “Sigurðar dýralæknis” um burðarhjálp má lesa í heild sinni og sjá 

skýringarteikningar í Viðauka 4/ Burðarhjálp. 

5.4 Lyfjalisti 

Lyfjaskráin er sett saman af Margréti Katrínu Guðnadóttur dýralækni (Lnr. 6157) og var 

textinn einnig unnin í samstarfi við hana.  

Lyfjaskráin inniheldur samantekt upplýsinga  sem fengnar eru af fylgiseðlum lyfja hjá 

Sérlyfjaskrá og hjá dýralækni. Lyfin sem er fjallað um í lyfjaskránni eru algeng í notkun í 

sauðfjárbúskap og voru valin af Margréti Katrínu. Lyfin eru flokkuð eftir því hverskonar lyf 

um ræðir: sýklalyf, bóluefni, ormalyf, hnýslasóttarlyf, snefilefni, hitalækkandi/bólgueyðandi 

lyf og öndunarörvandi lyf. Auk almennra upplýsinga um lyfin er að finna í lyfjaskránni töflu 

(töflu 1) með fyrirfram reiknuðum skammtastærðum af hverju lyfi sem við á fyrir meðal 

sauðfé: hrúta (85 kg), ær (75 kg) og tvær þyngdir lamba (3 og 5 kg).  

Við flest lyf er einnig að finna stutta viðauka sem eru ráðleggingar eða ábendingar 

Margrétar við notkun eða virkni vissra lyfja, við hverju þau gangast best eða hver algengasta 

notkunin sé. Tekið skal fram að ábendingar dýralæknis í öllu innihaldi forritsins eru skoðanir 

og ráðleggingar Margrétar og kunna aðrir dýralæknar að vera ósammála þeim. Notendur 

verða að taka ábyrgð á því sjálfir hvort þeir kjósa að nýta sér þær eða ekki, en alltaf er betra 

að hafa samband við sinn dýralækni ef upp koma vafamál.  

Kafla smáforritsins “Sigurðar dýralæknis” um lyfjalista má lesa í heild sinni í Viðauka 

5/ Lyfjalisti. 
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6. Umræður 

Vanhöld á lömbum hafa aukist undanfarin ár. Þá aukingu má tengja beint við það að fleiri 

bændur hleypa til gemlinga og almennt er aukin frjósemi sem skilar sér í fleiri margbærum en 

áður (Jón Viðar Jónmundsson, 2009). Eins og áður kom fram er gemlingslömbum hættara við 

að drepast vegna vanhalda, sérstaklega sökum áverka við burðarhjálp, heldur en lömbum 

eldri áa. Marglembingar eru einnig líklegri til að eiga í burðarerfiðleikum sem og að vera oft 

með lélegri fæðingarþyngd en hefðbundnir tvílembingar (McHugh, Berry og Pabiou, 2015; 

Jón Viðar Jónmundsson, 2009).  

 Fleiri þættir hafa áhrif á vanhöld á búum. Rannsókn Jóns Viðars Jónmundssonar sýndi 

að ýmsir umhverfisþættir á borð við bústærð og aðbúnað hafa mikil áhrif á fjölda lamba sem 

drepast úr vanhöldum og því mikilvægt að bregðast við vandamálum á hverju búi fyrir sig á 

einstaklingsbundinn hátt (Jón Viðar Jónmundsson, 2009). Oft er um að ræða hagræðingu í 

húsum og aukið eftirlit við burð.  

Menntun og reynsla bænda hefur einnig sýnt sig að hafi áhrif á lífslíkur lamba að vori. 

Bændur með almenna menntun á sviði bústarfa sem og þeir sem hafa verklega reynslu eru 

betur í stakk búnir til að annast fé á tímabilum þar sem mikið er í húfi eins og á sauðburði. 

Það skilar sér sem auknar lífslíkur lamba (Holmøy, Kielland, Stubsjøen o.fl, 2012). 

 Það er því hægt að segja að með aukinni þekkingu og reynslu sé hægt að draga úr 

vanhöldum lamba. Áætla má að undirstaðan fyrir því sé að komið er í veg fyrir vandamál sem 

kunna að koma upp eða þau greind fyrr en ella og því dregið úr áhrifum þeirra sem skilar sér í 

minni afföllum. Eins og áður kom fram eru margir sjúkdómar fyrirbyggjanlegir og því 

mikilvægt að þekkja áhættumerki og fyrirbyggjandi aðgerðir svo hægt sé að beita þeim áður 

en sjúkdómar gera vart við sig. Einnig er hægt að haga húsum sínum og skipulagi eftir því 

sem best hentar á hverjum bæ en þó með það í huga að velferðar hjarðarinnar sé gætt. Fóðrun 

virðist einnig skipta meginmáli þegar kemur að fyrirbyggjandi aðgerðum gegn hverslags 

vanhöldum. Séu ær í góðum holdum ekki aðeins á meðgöngu heldur einnig fyrir fengitíð eru 

líkur á vanhöldum minni og almennt stuðlað að heilbrigðari lömbum að vori. Fóðrun smærri 

hópa með líkar fóðurþarfir er líklega hagkvæmasti kosturinn þar sem í stærri hóp er hættara 

við að einstaka gripir verði undir og nái ekki að uppfylla sínar þarfir (Jón Viðar 

Jónmundsson, 2009; Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013). 
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7. Ályktanir/ Lokaorð 

Smáforrit eins og ”Sigurður dýralæknir” stuðlar að aukinni þekkingu og eykur aðgengi 

bænda að fræðsluefni. Með hönnun þessa forrits er markmiðið að stuðla að hröðu 

upplýsingaflæði til bænda auk þess að bjóða þeim þann kost að hafa aðgang að upplýsingum 

á rafrænu formi óháð netsambandi. Með hraðri þróun tækninnar eru flest allir sem eiga 

farsíma komnir með svokallaða snjallsíma og því er verið að gera notkun fræðsluefnis 

þægilegri þar sem bændur eru líklega með það á sér þegar þess þarf. 

 Forritið stuðlar að hraðara flæði upplýsinga í þeim skilningi að ekki þarf að gefa efnið 

út á prenti fyrst með tilheyrandi kostnaði og fyrirhöfn. Þess í stað er boðið uppá einfaldar 

uppfærslur sem sóttar eru í snjalltækið og þannig komast nýjar upplýsingar fljótt og 

örugglega til neytandans. Með slíku fyrirkomulagi er líka verið að minnka pappírsnotkun sem 

er stórt umhverfisvandamál víða um heiminn og því er þetta umhverfisvænn kostur. Pappír 

eða bækur sem notaðar eru við bústörf eiga það til að óhreinkast og blotna jafnvel sem gerir 

það að verkum að oft verða þær illlæsilegar eða jafnvel ónýtar eftir stuttan tíma í notkun. 

Smáforrit eða önnur tölvutæk form útiloka þetta vandamál þar sem enginn pappír er til að 

skemmast.  

 Einfaldleiki er í fyrirrúmi þegar kemur að uppsetningu og hönnun forritsins og allt 

gert til að gera það sem notendavænast fyrir bændur á öllum aldri. Margir af þátttakendum í 

könnuninni sem hér áður greindi frá tóku það fram í athugasemdum sínum að þeir slepptu því 

oft að nota fræðsluefni við sín störf vegna þess að það væri óhentugt að vera með bækur og 

pappír í útihúsunum auk þess sem það er seinlegt að fletta upp í þeim. Þeir tóku það 

sérstaklega fram að þeir vildu sjá á markaðnum einfalda lausn þar sem auðvelt væri að lesa 

sér til og ekki þyrfti að fletta blöðum fram og til baka. Smáforrit er einmitt það, einfalt og 

fljótlegt í notkun.  

 Með því að gera bændum keift að hafa fræðsluefni sem þetta í vasanum öllum 

stundum eru verið að auka líkurnar á að þeir noti það þegar upp koma skyndileg veikindi eða 

slys sem þarf að bregðast við. Ef vandamál eru greind snemma er líklegra að hægt sé að 

koma í veg fyrir skaða af þeirra völdum. Með forritinu er vonin að bændur verði meðvitaðri 

um áhættumerki sem þeir verða að fylgjast með og að með aukinni notkun fræðsluefnis að 

þeir verði hæfari til að beita meðferðum sem geta bjargað gripum frá dauða sem þeir kannski 

eru ekki að beita dagsdaglega.  

 Strax eru farnar að koma upp hugmyndir um næstu uppfærslu af forritinu og mun hún 

líklega snúa að greiningu sjúkdóma við krufningu. Hugmyndin þar er að setja upp 
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myndabanka þar sem bændur eru leiddir gegnum krufningar á lömbum sem og fullorðnu fé. 

Þar geta þeir sjálfir ákvarðað dánarorsök eftir einföldum leiðbeiningum eða jafnvel safnað 

sýnum til dæmis úr vefjum til að senda til frekari rannsóknar.  

 Undanfarin ár hefur Sigurður Sigurðarson dýralæknir farið um landið og haldið 

lambakrufningarnámskeið þar sem hann kennir bændum að kryfja lömb og ákvarða 

dánarorsök eftir einkennum. Hafa þessi námskeið verið fjölsótt og nýst bændum vel. Einnig 

hefur verið boðið uppá að senda hræ bæði af lömbum eða fullorðnu fé til krufningar að 

rannsóknarstöðinni að Keldum en oft eru hræin of skemmd til að hægt sé að ákvarða 

dánarorsök.  

Til að hræ sé nothæft til greiningar þarf að koma því í kæli sem fyrst og það þarf að 

vera flutt  innan nokkura daga sem kælivara til krufningar. Bæði er kostnaðarsamt að senda 

hræ til krufningar sérstaklega frá öðrum landshlutum en Suður- og Suðvesturlandi en einnig 

er óhentugt að geyma heil hræ í kælum eða frystum í lengri tíma. Það væri því viss 

vinnuhagræðing í því að hafa þann kost að senda aðeins einstaka líffæri eða sýni úr þeim til 

rannsóknar eða ákvarða dánarorsök sjálfur með hjálp skýringamynda í góðri upplausn. 

 Að sjálfsögðu er það val hvers og eins hvernig hann vill haga sinni vinnu og sínum 

bústofni en forrit eins og ”Sigurður dýralæknir” eru líklega framtíðin hvað varðar fræðslu og 

upplýsingaöflun bænda hérlendis og erlendis. Það er því visst skref fram á við að bjóða 

bændum að nýta sér snjallsímatækni við sín störf til að hagræða sinni vinnu og er víst að þó 

nokkrir munu gera það sérstaklega ef möguleiki er á að bjarga einhverjum gripum og auka 

arð búsins í leiðinni. 
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11. Viðaukar  

Í viðaukum er að finna skjáskot af útliti smáforritsins “Sigurðar dýralæknis” sem og innihald 

hvers flokks eins og það er sett fram á ritvinnsluformi.  

11.1 Viðauki 1/ Skjáskot af útliti 

 
 
 
 

 

Mynd 10. Undirflokkar Lambasjúkdóma 
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Mynd 11. Undirflokkar Sjúkdóma áa um burð 
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 Mynd 12. Undirflokkar Lyfjalista 
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 Mynd 13. Dæmi um hvernig texti er settur fram um sjúkdóm. Vel gæti komið 

tilgreina að setja inn skýringarmyndir ef við á. 
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 Mynd 14. Dæmi um hvernig ábendingar yrðu settar fram sem 
Athugasemdir dýralæknis. 
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 Mynd 15. Undirflokkar burðarhjálpar. 
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 Mynd 16. Dæmi um það hvernig skýringarteikningar við burðarhjálp yrðu settar 
fram. 
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11.2 Viðauki 2/ Lambasjúkdómar 

Clostridium sjúkdómar 

Bráðapest 

(e. Braxy) 

Orsök: Clostridium septicum. 

Einkenni: Mest hætta á smiti þegar lömb koma í heimahaga á haustin, sérstaklega eftir fyrstu 

frostanæturnar. Oftast finnast lömbin dauð en sjáist þau á lífi haga þau sér eins og þau séu 

mjög dauf og sýna oft sársaukaeinkenni.  

Meðhöndlun: Engin þekkt meðhöndlun.  

Staðfesting á smiti við krufningu: Hröð rotnun á hræi kemur fram þó að hitastig úti sé ekki 

hátt.  

Fyrirbyggjandi aðgerðir: Bólusetningar á ám fyrir burð með Blönduðu bóluefni frá Keldum 

og á lömbum eða með Tribovax. 

Sótthreinsun og smitgát er besta forvörnin.  

Margir dýralæknar mæla með notkun joðspreys til að sótthreinsa naflastreng. 

Þar sem bráðapestar er vart að hausti er mælt með að bólusetja lömb a.m.k einu sinni, 

jafnvel tvisvar að hausti eins fljótt og hægt er.  

Flosnýrnaveiki 

(e. Pulpy kidney disease) 

Orsök: Clostridium perfringens D . 

Einkenni: Lömb eldri en 14 daga sýna helst einkenni, skyndilega og í stutta stund. Þau 

drepast yfirleitt fljótt eftir þau veikjast. Einkennin eru lík og við bráðapest, græn eða 

blóðblönduð skita, þau stynja og emja og þembast upp svo þau froðufella. Fylgir oft 

lambablóðsótt.  

Meðhöndlun: Engin þekkt meðhöndlun.  

Staðfesting á smiti við krufningu: Kviðurinn er uppþembdur og froða og blóð finnst í 

öndunarfærum. Holdið getur verið dökkt og oft sjást blæðingar undir húð. Loft er í görnum 

auk blæðinga fremst í mjógirni. Glær vökvi er aukinn í gollurhúsi og blæðingar eru í og á 

hjarta. Nýrun eru laus í sér og blæðingar þar í kring.   
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Fyrirbyggjandi aðgerðir: Bólusetningar á ám fyrir burð með Blönduðu bóluefni frá Keldum, 

Lambivac vet eða Tribovax. Bólusetningar á lömbum strax eftir burð með Mótefnaserma frá 

Keldum, Lambivac vet eða Tribovax. 

Sótthreinsun og smitgát er besta forvörnin.  

Margir dýralæknar mæla með notkun joðspreys til að sótthreinsa naflastreng. 

Bólusetning við þriggja vikna aldur lamba hefur reynst vel sem vörn þar sem 

flosnýrnaveiki hefur komið upp. 

Garnablóðsótt/ Garnapest 

Orsök: Clostridium perfringens C.  

Einkenni: Lömb yngri en 14 daga veikjast helst. Einkenni eru þau sömu og í flosnýrnaveiki.  

Meðhöndlun: Engin þekkt meðhöndlun.  

Staðfesting á smiti við krufningu: Kviðurinn er uppþembdur og froða og blóð finnst í 

öndunarfærum. Holdið getur verið dökkt og oft sjást blæðingar undir húð. Loft er í görnum 

auk blæðinga í öllu mjógirni. Glær vökvi er aukinn í gollurhúsi og blæðingar eru í og á hjarta. 

Mikil og sterk ólykt af líffærum.  

Fyrirbyggjandi aðgerðir: Bólusetningar á ám fyrir burð með Blönduðu bóluefni frá Keldum, 

Lambivac eða Tribovax. Bólusetningar á lömbum strax eftir burð með Mótefnaserma frá 

Keldum, Lambivac eða Tribovax. 

Sótthreinsun og smitgát er besta forvörnin.  

Margir dýralæknar mæla með notkun joðspreys til að sótthreinsa naflastreng. 

Bólusetning um þriggja vikna aldur hefur reynst vel sem vörn þar sem garnablóðsótt 

hefur drepið mikið af hálfstálpuðum lömbum. Ekki ætti að bólusetja lömbin mikið 

yngri en það þar sem mótefni sem lömbin fá frá móðurinni geta hindrað verkun 

bóluefnisins frá Keldum.  
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Lambablóðsótt 

(e. Lamb dysentry) 

Orsök: Clostridium perfringens B 

Einkenni: Mest hætta er á smiti að 12 daga aldri. Fyrstu einkennin sem koma fram er græn 

skita sem getur verið blóðblönduð. Lömbin veikjast svo hratt, verða fárveik, stynja og emja, 

fetta höfuðið aftur og drepast fljótt.  

Meðhöndlun: Engin þekkt meðhöndlun.  

Staðfesting á smiti við krufningu: Loftmyndun í hræi, blæðingar og loft í görnu, þanið 

gollurhús og blæðingar í og við hjarta.  

Fyrirbyggjandi aðgerðir: Bólusetningar á ám fyrir burð með Blönduðu bóluefni frá Keldum, 

Lambivac vet eða Tribovax. Bólusetningar á lömbum strax eftir burð með Mótefnaserma frá 

Keldum,  Lambivac vet eða Tribovax. 

Sótthreinsun og smitgát er besta forvörnin.  

Margir dýralæknar mæla með notkun joðspreys til að sótthreinsa naflastreng. 

Stífkrampi 

(e. Tetanus) 

Orsök: Clostridium tetani. 

Einkenni: Viðvarandi krampar um allan líkamann. Helst í lömbum 14-28 daga gömlum, 

einkenni koma ekki fram fyrr en 1-3 vikum eftir smit. Smit berst í sár sem eru djúp og lokuð. 

Bakterían framleiðir eiturefni sem berast með blóðinu um líkamann, sýkingin sjálf er 

staðbundin í sárinu. Getur verið sár í meltingarvegi, á húð eftir sprautunál eða eftir mörkun 

og merkjaísetningu eða að bakterían berist í naflastreng. 

Meðhöndlun: Engin þekkt meðhöndlun.  

Fyrirbyggjandi aðgerðir: Bólusetningar á ám fyrir burð með Lambivac vet eða Tribovax. 

Bólusetningar á lömbum strax eftir burð með Lambivac vet eða Tribovax. Sótthreinsun og 

smitgát er besta forvörnin.  

Margir dýralæknar mæla með notkun joðspreys til að sótthreinsa naflastreng. 
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Einfrumungasýkingar 

Hnýslasótt 

(e. Coccidiosis) 

Orsök: Nokkrar tegundir einfrumunga af ættkvíslinni Eimeria, oftast E. ovinoidalis og E. 

crandallis. 

Einkenni:  Koma fram í lömbum 4-6 vikna eða í haustlömbum sem koma af beit og í 

vorbeitarhólf. Einkenni fyrir báða aldurshópa eru vanþrif, slímkennd og illalyktandi blóðlituð 

eða svört skita. Þó að aðeins fá lömb sýni einkenni má ganga út frá því að öll séu smituð. 

Hnýslarnir smitast með saursmiti í fóður, oocystur (eggfrumur) hnýslanna berast með saur 

smitaðra dýra í umhverfið og þaðan smitast þeir í fóður sem er innbyrt af öðrum dýrum. Úr 

hverri eggfrumu koma 4-8 hnýslar (fer eftir tegund).  

Meðhöndlun: Baycox sheep mixtúra. Margir dýralæknar mæla með að gefa sýklalyf til að 

koma í veg fyrir að bakteríur nái sér á strik í veikum þörmunum.  

Staðfesting á smiti: Saursýni til smásjárskoðunar. 

Fyrirbyggjandi aðgerðir: Sótthreinsun og smitgát er besta forvörnin. Eggfrumurnar geta 

lifað í umhverfinu svo árum skiptir og því er mikilvægt að hreinsa vel hús, áhöld og fatnað 

komi smit upp. 

Krýplasótt 

(e. Cryptosporidiosis) 

Orsök: Cryptosporidium parvum, einfrumungar sem eru skyldir hnýslum en eru nokkuð 

minni.  

Einkenni:  Koma fram í lömbum 4-10 daga gömlum, þau fá þunna slímkennda og gula skitu. 

Eftir 2-3 daga hætta lömbin að nærast og fara í keng, geta drepist en það er sjaldnast. 

Smitleiðin er um munn, oocystur (eggfrumur) krýplana berast frá smituðum lömbum með 

skitu, strax við smit og gera það í um viku tíma, og í fóður sem önnur lömb éta.  

Meðhöndlun: Engin þekkt meðhöndlun nema vökvagjöf. Margir dýralæknar mæla með að 

gefa sýklalyf til að koma í veg fyrir að bakteríur nái sér á strik í veikum þörmunum. 

Staðfesting á smiti: Sérhæfð berklalitun og saursýni. 

Staðfesting á smiti við krufningu: Skemmdir sjást í slímhúðartotum aftarlega í 

meltingarvegi, bólgur í mjógirni, ristli og endaþarmi. Meltingarvegur er slappur og 

botnlanginn útþanin.  
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Fyrirbyggjandi aðgerðir: Sótthreinsun og smitgát er besta forvörnin.  

Athugið! Þessi sýking smitast milli dýra og manna. 

Sýkingar  

Lambaskita/ Kólískita/ Garnabólga 

(e. Enteritis) 

Orsök: E. coli bakteríur. 

Einkenni: Unglömb eru í mestri hættu, innan við tveggja daga gömul. Gulgrá vatnskennd 

skita sem getur verið freyðandi eða blóðblönduð og klínist um allan afturendann á lambinu. 

Lömbin þorna mjög fljótt upp, fá innfallin augu og drepast á innan við tveimur sólarhringum. 

Einnig getur sést bólga í liðum og í naflastreng þegar þau fá skituna.  

Sömu bakteríur geta einnig valdið sýkingum í blóði og eru einkenni þá helst frá 

miðtaugakerfinu. Lömbin verða sljó, fá hita, krampa og verða meðvitundarlaus. Drepast á 

sólarhring við blóðsýkinguna.  

Meðhöndlun: Halda vökva að lambinu, gefa því vatn, salt- og/eða sykurlausn um munn. 

Saltvatn er stundum gefið undir húð (s.c.) ef þau eru slöpp við að kyngja. Súrmjólk, AB-

mjólk eða aðrar vörur sem innihalda mjólkursýrugerla getur hjálpað að örva góða örveruflóru 

í meltingarvegi. Annars lyf, súlfalyf eða sýklalyf t.d. Calmoxyl töflur.  

Staðfesting á smiti við krufningu: Bólga sést í mjógirni og gul/grá þunn skita er í því. Roði 

sést í slímhúðum og jafnvel blæðingar. Vökvi safnast í kviðarhol og brjósthol auk þess sem 

heilahimnur, heili, lungu, nafli, magi og garnir geta verið bólgin.  

Fyrirbyggjandi aðgerðir: Sótthreinsun og smitgát er besta forvörnin. Passa að burðarstíur 

séu hreinar og fái að þorna milli þess sem ær eru færðar í þær. Hreint undirlag, hrein áhöld og 

snyrtilegt umhverfi til vinnu dregur úr hættu á smiti. Hreinsun á spenum áður en lamb er sett 

á spena, gert með því að mjólka burt fyrstu bununa úr spenanum. Passa að lömb fái nægilega 

mikinn brodd strax eftir burð og sótthreinsun á naflastrengi. 

Sumir bændur taka á það ráð að gefa lömbum Calmoxyl töflu áður en þau fara á spena en það 

getur verið kostnaðarsamt sérstaklega á stærri búum.  

Margir dýralæknar mæla með notkun joðspreys til að sótthreinsa naflastreng. 

Vökva og næringargjöf með magaslöngu gagnast vel til meðhöndlunar á veikum 

lömbum sem ekki vilja/geta sogið sjálf.  
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Salmonellusýking  

Orsök: Salmonellae bakteríur af nokkrum tegundum. Sýkingarhætta er þó nær eingöngu þar 

sem eru þekkt tilfelli af Salmonellusýkingu, annað hvort frá skólpi eða öðrum dýrum.  

Einkenni: Lömb yngri en viku gömul eru í mestri hættu. Þau sýna einkenni sem svipa til 

lambablóðsóttar og þorna mjög hratt. Þau sýna sársauka og geta farið í sýkingarlost þar sem 

þau fá krampa og háan hita. Vanalega drepast þau hratt. Komi sýkingin upp hjá eldri lömbum 

eru helstu einkennin misleit skita sem getur innihaldið slím eða stórar blóðlifrar. 

Meðhöndlun: Halda vökva að lambinu, gefa því vatn, salt- og/eða sykurlausn um munn. 

Saltvatn er stundum gefið undir húð (s.c.) ef þau eru slöpp við að kyngja. Sýklalyf eru 

möguleg meðhöndlun en margar Salmonellu-bakteríur eru fljótar að mynda ónæmi gegn 

þeim.  

Fyrirbyggjandi aðgerðir: Sótthreinsun og smitgát er besta forvörnin. Passa að burðarstíur 

séu hreinar og fái að þorna milli þess sem ær eru færðar í þær. Hreint undirlag, hrein áhöld og 

snyrtilegt umhverfi til vinnu dregur úr hættu á smiti. Passa að lömb fái nægilega mikinn 

brodd strax eftir burð og sótthreinsun á naflastrengi.  

Góð loftræsting og góð loftskipti geta takmarkað hættu á smiti auk þess sem sérstakt 

hreinlæti við störf þar sem hætta er á saursmiti er mikilvægt.  

Margir dýralæknar mæla með notkun joðspreys til að sótthreinsa naflastreng. 

Vökva og næringargjöf með magaslöngu gagnast vel til meðhöndlunar á veikum 

lömbum sem ekki vilja/geta sogið sjálf. 

Slefsýki/ Kólíeitrun 

(e. Watery mouth disease) 

Orsök: E. coli bakteríur. 

Einkenni: Lömbin veikjast á fyrstu tveimur sólarhringjum lífs, sýklarnir berast ofan í lambið 

á undan broddinum. Fyrst verða þau dauf og hætta að drekka, innan klukkustundar frá því 

fara þau að slefa og tárast og verða öll blaut í framan og undir kjálkann. Þau þembast svo upp 

þar sem loft safnast í vinstrið og það gutlar í maganum á þeim. Oftast drepast þessi lömb á 6-

24 klst ef ekkert er að gert. Rétt áður en þau drepast lækkar blóðsykurinn svo hjá þeim að þau 

standa ekki lengur og líkamshitinn fellur. Við sýkinguna lamast garnirnar vegna eiturefna 

sem losna frá sýklunum og þess vegna myndast loftið í meltingarfærunum.  
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Meðhöndlun: Þegar lömb eru orðin veik verður að sprauta þau með sýklalyfi daglega og alls 

ekki gefa því mjólk. Mjólkin fer illa í meltingarfærin þegar þau eru orðin lömuð og veldur 

enn meiri sýkingu. Best er að gefa þeim salta og/eða sykurlausn með magaslöngu, lítið magn 

í senn um þrisvar sinnum á dag, auk þess þarf að halda á því hita. Þessa meðferð þarf að 

halda út þar til lambið er nógu bratt til að fara sjálft á spena.  

Fyrirbyggjandi aðgerðir: Sótthreinsun og smitgát er besta forvörnin. Passa að burðarstíur 

séu hreinar og fái að þorna milli þess sem ær eru færðar í þær. Hreint undirlag, hrein áhöld og 

snyrtilegt umhverfi til vinnu dregur úr hættu á smiti. Góð loftræsting og næg loftskipti draga 

úr smitum. Hreinsun á spenum áður en lamb er sett á spena, gert með því að mjólka burt 

fyrstu bununa úr spenanum. Passa að lömb fái nægilega mikinn brodd strax eftir burð og 

sótthreinsun á naflastrengi.  

Sumir bændur taka á það ráð að gefa lömbum Calmoxyl töflu eða önnur fyrirbyggjandi lyf 

áður en þau fara á spena en það getur verið kostnaðarsamt sérstaklega á stærri búum.  

Margir dýralæknar mæla með notkun joðspreys til að sótthreinsa naflastreng. 

Vökva og næringargjöf með magaslöngu gagnast vel til meðhöndlunar á veikum 

lömbum sem ekki vilja/geta sogið sjálf.  

Til að koma í veg fyrir smit er gott að fjarlægja hildir úr burðarstíu strax og þær losna 

og sótthreinsa og þurrka stíuna með sótthreinsandi dufti eða púðri. Forðast skal þó að 

nota ertandi efni svo sem múrkalk. 

Skortseinkenni 

Fjöruskjögur 

Orsök: Skortur á Kopar. 

Einkenni: Einkenni eru þrennskonar; meðfædd, koma fram hægt og koma fram brátt.  

Meðfædd einkenni eru jafnvægisleysi og undarleg hegðun. Stundum fæðast þau dauð þar sem 

koparskortur veldur vanþroskun í heila.  

Einkenni sem koma fram hægt eru þegar annars eðlileg lömb verða slöpp og lamast í 

afturfótum við nokkurra vikna aldur.  

Einkenni sem koma fram brátt eru þegar lömb sem annars eru eðlileg snöggveikjast og 

drepast á nokkrum klukkutímum.  
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Meðhöndlun: Ekki til nein sértæk efni til meðhöndlunar, leitið ráða hjá sölumönnum 

bætiefna.   

Staðfesting á skorti við krufningu: Vanþroski sést á heila, hann er lítill og holrými myndast 

í honum. Efnastyrksmælingar úr blóði og lifur.  

Fyrirbyggjandi aðgerðir: Best er að gefa steinefnablöndur sem henta hverri hjörð fyrir sig.  

Kopar er eitraður í miklu magni og því er mjög varasamt að gefa mikinn kopar í fóðri.  

Heysýni eru mikilvæg til að bændur átti sig á efnainnihaldi fóðursins. Þannig 

má vel fyrirbyggja van- eða ofskömmtun á snefilefnum.  

Hvítvöðvaveiki/ Stíuskjögur 

Orsök: Skortur á Seleni. 

Einkenni: Lömbin verða stirð í hreyfingum, vilja liggja eða verða óstöðug í afturfótum og 

stíf í framfótum. Þau geta átt erfitt með andardrátt og eru gjörn á að fá lungnabólgu í 

kjölfarið. Einstaka lömb finnast dauð en þá hefur skorturinn haft áhrif á hjartavöðva og 

skemmt hann, fá brátt hjartaáfall.   

Meðhöndlun: Ef lömbin eru orðin mjög veik getur verið erfitt að vinna upp skortinn en 

Selevitan er gefið í vöðva (i.m.), undir húð (S.C.) eða um munn (p.o.) og endurtekið næsta 

dag. Magnið er ákveðið af dýralækni og fer eftir stærð lambsins. Ef lömbin eru orðin mjög 

veik er betra að gefa í vöðva því það frásogast fljótar en undir húð.  

Fyrirbyggjandi aðgerðir: Hægt er að gefa selen og E-vítamín bætiefni í fóður á seinni hluta 

meðgöngu hjá ánum eða gefa þeim fiskimjöl. Gott er að veita þeim frjálsan aðgang að 

steinefnastömpum þar sem er viðbætt selen auk annarra efna. Sumstaðar eru lömb sprautuð 

með Selenvitan áður en þau eru sett út að vori eða ærnar sprautaðar með forðaskammti 

mánuði fyrir burð. Einnig hægt að gefa um munn (p.o.) sem forðastauta eða önnur bætiefni. 

Margir bændur hafa einnig farið að nýta sér selenbættan áburð á túnin til að auka 

efnainnihald í heyforða.  

Hreyfing og gott fóður yfir veturinn er þó besta forvörnin.  

Heysýni eru mikilvæg til að bændur átti sig á efnainnihaldi fóðursins. Þannig 

má vel fyrirbyggja van- eða ofskömmtun á snefilefnum.  
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Joðskortur 

Orsök: Skortur á Joði. 

Einkenni: Einkenni eru meðfædd þar sem skorturinn á sér stað hjá móðurinni á meðgöngu. 

Lömbin fæðast með kúlu á hálsi undir kverk sem getur verið misáberandi, stundum er um 

stærðarinnar bolta að ræða. Ullin er ekki krulluð heldur slétt og þau hafa lafandi eyru. Oft líkt 

við hvolpa.  

Staðfesting á skorti við krufningu: Skjaldkirtill er stækkaður.  

Fyrirbyggjandi aðgerðir: Joðskortur verður einna helst inn til lands þar sem ekki er 

sjávarsíða við búin. Þar sem aðeins örlítið magn af joði þarf til að fullnægja þörfinni er oftast 

nóg að hafa opið glas með joði í glugga húsanna eða maka smá joði á tréverk hússins. 

Fiskimjöl og annað sjávarfang inniheldur joð.  

Heysýni eru mikilvæg til að bændur átti sig á efnainnihaldi fóðursins. Þannig 

má vel fyrirbyggja van- eða ofskömmtun á snefilefnum.  
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11.3 Viðauki 3/ Burðarsjúkdómar 

Fósturlát  

Hvanneyrarveiki/ Votheysveiki 

(e. Listeria) 

Orsök: Listeria monocytogenes og Listeria ivanovii bakteríur. 

Einkenni: Hvanneyrarveiki lýsir sér með því að ær verður illa áttuð, hún fær heilabólgu í 

kjölfar þess að éta sýkt vothey, og einkenni geta komið fram 6 vikum eftir að hún étur 

skemmda fóðrið. Hún er með hangandi eyru, á erfitt með að kyngja og slefar, verður slöpp 

öðrumegin í líkama og leggst á hliðina. Hún getur verið uppistandandi en þá ráfar hún með 

veggjum í hringi með höfuð lútandi og augnaráð verður slappt og sjón daprast. Geta fengið 

niðurgang og fósturlát innan 7 daga frá smiti ef þær eru fengnar við smit. Berist smit í 

unglömb fá þau oftast blóðsýkingu og drepast tiltölulega fljótt.  

Staðfesting á smiti við krufningu: Algengast er að sjá heilabólgu en annars getur lýst sér 

sem hornhimnubólga, júgurbólga, lifrarbólga og garnabólga. Á fóstri geta verið gulir blettir á 

lifur. 

Smitleiðir: Listeria er baktería sem er í heyinu við verkun. Hún nær sér þó ekki á strik nema 

þegar vothey er verkað illa þannig að súrefni kemst í það. Getur verið vegna skemmda í plasti 

eða ekki nógu þétt pakkað í bagga. Bakterían kemst í blóðrásina gegnum sár í munni og fer 

fljótt uppí heila þar sem hún veldur mestum skaða. Hún getur einnig farið frá meltingarvegi í 

blóðrásina og þaðan í legið þar sem hún sýkir og drepur fóstur.  

Meðhöndlun: Því fyrr sem sýking uppgötvast því betri batahorfur. Almennt er um 

stórskammta penicillín meðferð að ræða í langan tíma.  

Fyrirbyggjandi aðgerðir: Sótthreinsun og smitgát er besta forvörnin. Einangrun áa sem láta 

og hreinlæti í kring um burð dregur úr smithættu. Forðast að gefa illaverkað vothey og pakka 

skal rúllum alltaf þétt og vel. Góð heyverkun er lykillinn að því að draga úr Listeriu 

smithættu.  

Oft getur verið ráðlagt að gefa tvöfaldan fyrsta skammt af sýklalyfi til að 

komast yfir sýkinguna. Einnig getur þurft að gefa annan skammt eftir 12 klst sé ærin 

mjög veik. 

Athugið! Þessi sýking smitast milli dýra og manna. 
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Getur valdið fósturláti hjá þunguðum konum. 

Heysýklar 

(e. Bacillus subtilis) 

Orsök: Bacillus subtilis, baktería sem er algeng í umhverfinu.  

Einkenni: Ær sem veikjast ekki af þessum bakteríum en fóstrin veikjast og alla jafnan 

drepast. Fósturlát er þá helsta einkennið.  

Smitleiðir: B. subtilis er jarðvegsbaktería sem finnst í öllu heyi en með slæmri verkun getur 

hún fjölgað sér svo að hún verði skaðleg. Smit verður þegar ær étur sýkt hey, helst illaverkað 

þurrhey.  

Fyrirbyggjandi aðgerðir: Góð verkun á þurrheyi og forðast að gefa skemmt fóður eða rakt 

þurrhey.  

Nánast óþekkt ástæða fósturláta í dag þar sem heyverkun hefur stórbatnað.  

Smitandi fósturlát 

(e. Camphylobacteriosis/ Vibriosis) 

Orsök: Camphylobacter foetus (Vibrio foetus) og Camphylobacter jejuni. 

Einkenni:  Ærnar smitast á síðustu 6 vikum meðgöngu. Bakterían smitast oftast við inntöku 

og bakterían fer í blóðrásina frá þörmunum. Þegar hún berst í legið veldur hún skemmdum í 

leghnöppunum og líffæraskemmdum í fóstrinu. Fósturlát verður 7-25 dögum eftir að smitið 

berst í ána.  

Smitleiðir: Saurmengun í vatni eða fóðri, snerting við sýkt fósturvatn, hildir eða fóstur. Dýr 

geta einnig borið smit; hræfuglar, hundar, kettir og önnur húsdýr. Bakteríurnar geta lifað í þó 

nokkrun tíma í umhverfinu við hitastig undir 20°C, eða í um 3 vikur.  

Eftir að smitandi fósturlát kemur upp í hjörð mynda ærnar með sér sterkt mótefni svo ekki 

ætti að vera mikil hætta á að smitandi fósturlát komi upp í hjörðinni aftur næstu árin.  

Fyrirbyggjandi aðgerðir: Sótthreinsun og smitgát er besta forvörnin. Einangrun áa sem láta 

og hreinlæti í kring um burð dregur úr smithættu. Halda óbornu og bornu fé frá hvort öðru.  

Staðfesting á smiti er mikilvæg til að hægt sé að koma í veg fyrir frekari smit og því ætti að 

senda fóstur til rannsóknar ef grunur leikur á smitandi fósturláti.  

Sveppasýking/-eitur 

Orsök: Aspergillus fumigatus eða mytotoxin (sveppaeitur). 

Einkenni: Ær veikist skyndilega, verður slöpp og missir fóstur.   
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Smitleiðir: A. fumigatus er myglusveppur sem oft finnst í  þurrkuðu byggi sem ærnar éta og 

smitast því við inntöku.  

Fyrirbyggjandi aðgerðir: Góð verkun á byggi og réttar geymsluaðferðir við kornverkun.  

Nánast óþekkt ástæða fósturláta í dag þar sem heyverkun hefur stórbatnað. 

Toxoplasma fósturlát 

(Bogfrymlasótt) 

Orsök: Toxoplasma gondii einfrumungur í ætt við hnýsla, kallast bogfrymill eða býglar.  

Einkenni: Dýr geta verið einkennalaus þó að smit sé til staðar. Smitefni berast úr fóðri sem 

hefur orðið mengað. Bogfrymlarnir setjast að í fósturhimnum í lambfullum ám og valda 

skemmdum á leghnöppum, við það minnka tengslin milli móður og lambs og fóstrið deyr. 

Smit getur orðið á öllum tímabilum meðgöngunar, ef það gerist á fyrstu 45-60 dögum hennar 

eyðist fóstrið í leginu. Á 60-100 dögum meðgöngunar lætur áin dauðum fóstrum fyrir tímann 

en smit á milli 100-120 daga meðgöngu veldur því að líflítil lömb fæðast fyrir tímann og lifa 

sjaldnast. Lömb fæðast lifandi á réttum tíma ef ær smitast ekki fyrr en á síðasta mánuði 

meðgöngu en þá eru þau berar dulins smits alla ævi.  

Einkennandi fyrir Toxoplasma gondii smit er ef fullburða lamb fæðist dautt en því fylgir 

annað lamb sem er löngu dautt. 

Staðfesting á smiti við krufningu: Leghnappar eru allir í ljósum dílum og með kalkaðar 

skemmdir. Áþekkar kalkskemmdir má finna í heila, lungum, lifur, hjarta og nýrum fóstursins 

við krufningu.  

Smitleiðir: Kattar- eða minkaskítsmengun í fóður er algengasta smitleiðin fyrir T. gondii.  

Meðhöndlun: Engin þekkt meðhöndlun, hægt er að gefa sýklalyf til að minnka móttæki fyrir 

öðrum smitum en oftast er skaðinn skeður þegar smit uppgötvast, það er fóstrin eru dauð.   

Fyrirbyggjandi aðgerðir: Sótthreinsun og smitgát er besta forvörnin. Einangrun áa sem láta 

og hreinlæti í kring um burð dregur úr smithættu.Takmarka aðgang katta og minka að 

heyforðanum og öðru fóðri.  

Athugið! Þessi sýking smitast milli dýra og manna. 

Getur valdið fósturláti hjá þunguðum konum. 
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Sjúkdómar áa við burð 

Sjúkdómar þessir eru þeir sem algengir eru fyrir og á burðartímum. Þetta eru helst sýkingar, 

efnaskiptasjúkdómar og vandamál sem viðkoma fæðingarvegi ánna.   

Doði 

(e. hypocaleamia) 

Orsök: Truflanir í kalkefnaskiptum hjá ám vegna aukinna þarfa fyrir kalk, fosfór, magnesíum 

og kalí síðustu vikur meðgöngu. Kalk lækkar svo hratt að ærin nær ekki að vinna það upp 

með eðlilegum efnaskitpum og þjáist því af skorti. 

Einkenni: Ærin fær einkenni stuttu fyrir burð og verður þá þollítil og óstyrk við gang. Hún 

sýnir deyfð og verður köld á eyrum og á grönum. Það hægir svo á hjartslætti og melting 

verður minni. Þegar lengra líður á fer ærin að þembast upp, hún leggst þá niður, leggur höfðið 

fram fyrir sig á jörðina og missir að lokum meðvitund. Ef hún hlýtur enga meðferð drepst hún 

nokkuð fljótt, á 24-48 klst.  

Meðhöndlun: Til að eiga sem bestar batahorfur þarf að byrja að meðhöndla um leið og 

einkenni sjást. Meðhöndlunin felst í að gefa kalk annað hvort undir húð (s.c.) eða um munn 

(p.o.).   

Calci-kel lausn eða fljótandi fæðubótarefni.  

Fyrirbyggjandi aðgerðir: Til að draga úr hættu á doða er ráðlegt að forðast snöggar 

breytingar á fóðri eða skyndilegt offramboð af steinefnum. Aukið kalk og D-vítamín í fóðri 

6-4 vikum fyrir burð auk lýsis dregur úr hættunni sem og jöfn fóðrun með framboði á góðu 

og fjölbreyttu fóðri og hreinu vatni. Hafa ber í huga að ef að kalk er aukið í fóðri, þá má alls 

ekki minnka það eða gera hlé á fóðrun, því þá er mikil hætta á að ærin fari í doða. 

Eldri fjölbærum er almennt hættara við að fá doða en þeim yngri vegna aukins álags á 

líkamann.  

Ef um er að ræða doða í óborinni á er ráðlagt að gefa marga litla skammta af 

kalki frekar en fáa stóra skammta til að lágmarka hættu á fylgjulosi sem getur verið 

aukaverkun af kalkgjöf. 

Heysýni eru mikilvæg til að bændur átti sig á efnainnihaldi fóðursins. Þannig má vel 

fyrirbyggja van- eða ofskömmtun á snefilefnum.  
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Júgurbólga 

Orsök: Oft Clostridum eða E.coli bakteríur. Bakteríurnar komast í júgurvef í gegnum 

spenaop eða sár á spenum. Getur komið til vegna ágangs lamba þar sem þau hanga svo á 

júgranu að það koma sár á það. Auk þess sem að vörtur, í munni og  munnvikjum lamba, geta 

borist með lömbum á júgrað og þannig opnast smitleið fyrir bakteríur í júgrað. Kuldi eykur 

líkur á júgubólgu.   

Einkenni: Júgurbólga getur verið bráð eða langvinn sýking.  

Bráð júgurbólga: Fyrsta einkennið er að ærnar heltast á þeim afturfæti sem sem snýr að sýkta 

júgurhlutanum. Ærin hættir að mjólka og júgrað roðnar og bólgnar. Það verður hart og getur 

orðið bláleitt ef drep myndast í vefnum. Ígerð getur myndast sem grefur út.  

Langvinn júgurbólga: Einkenni eru mjög mismjöfn en mjólkurframleiðsla minnkar og 

frumutala verður há. Oft sjást útfellingar í mjólk.  

Sameiginleg einkenni er að lömb þrífast illa hjá júgurbólguám vegna sveltis.  

Meðhöndlun: Með sýklalyfjagjöf og/eða bólgueyðandi lyfjum. Taka þarf lömb frá ánni og 

koma þeim í fóstur eða gefa þeim pela.  

Fyrirbyggjandi aðgerðir: Passa að loftræsting sé góð í fjárhúsum og að þau séu þurr og 

hrein. Reyna að koma í veg fyrir að ærnar fái sár á spena eða júgra með góðu gólfefni eða 

undirburði. Einnig er talið gott að setja ekki á gimbrar undan júgurbólgu ám þar sem 

mögulegt er að um ættgengt vandamál sé að ræða, spena- eða júgurgerð.  

Sumir dýralæknar mæla með notkun bólgueyðandi lyfja sem gefin eru um 

munn við meðhöndlun á júgurbólgu.  

Krampadoði 

(e. hypomagnesemia) 

Orsök: Skortur á magnesíumi eða og mikið kalí í fóðri. Kalí getur hindrað upptöku á 

magnesíumi og því valdið skorti.  

Einkenni: Ær fá oftast ekki einkenni fyrr en eftir burð, 3-8 vikum seinna. Ærnar verða daufa, 

stirðar og hafa tíð þvaglát. Þær verða svo viðkvæmar fyrir áreiti, fá vöðvakrampa og halda 

lömbunum frá sér. Þegar þær eru langt gengnar gnísta þær tönnum, froðufella, detta í gólfið 

og fá krampa sem að lokum drepur þær.  

Einkenni vara sjaldnast lengur en í nokkrar klukkustundir.  

Athugið! Getur lýst sér eins og súrdoði. 
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Meðhöndlun: Til að eiga sem bestar batahorfur þarf að byrja að meðhöndla um leið og 

einkenni sjást. Meðhöndlunin felst í að gefa kalk og magnesíum annað hvort undir húð (s.c.) 

eða um munn (p.o.).  

Fyrirbyggjandi aðgerðir: Best er að halda fénu frá of kalí ríkri beit í það minnsta þar til það 

er búið að gefa því magnesíum eða magnesíum ríkt fóður.  

Krampadoði er orðinn mjög sjaldgæfur á Íslandi eftir að farið var að bera á „efnabættan“ 

áburð. 

Heysýni eru mikilvæg til að bændur átti sig á efnainnihaldi fóðursins. Þannig 

má vel fyrirbyggja van- eða ofskömmtun á snefilefnum.  

Legeitrun/ Legbólga 

Orsök: Langoftast Clostridium bakteríur sem hafa borist upp fæðingarveginn og valdið 

sýkingu í leginu.   

Einkenni: Einkenni eru nokkuð afgerandi. Fæðingarvegurinn verður bláleitur á litinn og  

illalyktandi rauðbrún útferð seytir frá honum. Ærin fær háan hita og verður dauf.  

Getur komið upp hjá bornum sem og óbornum ám. Sé ærin óborin drepast fóstrin fljótt og 

blása hratt út svo mikilvægt er að ná þeim frá ánni sem fyrst.  

Aukin hætta er á að ær sem hefur þurft að hjálpa mikið í burði fái legeitrun ef hreinlæti eða 

sóttvörnum er ábótavant. Fastar hildir geta orsakað legeitrun sem og fósturlát.  

Meðhöndlun: Til að meðhöndla þarf að greina vandamálið strax og byrja meðhöndlun sem 

felst í því að gefa sýklalyf í vöðva (i.m.).  

Mjög erfitt getur reynst að meðhöndla ær sem komnar eru með mikla sýkingu og drepast þær 

gjarnan.  

Fyrirbyggjandi aðgerðir: Sótthreinsun og smitgát er besta forvörnin. Einangrun áa sem láta 

og hreinlæti í kring um burð dregur úr smithættu. Hreinn undirburður, þurrar burðarstíur og 

einangrun smitaðra gripa geta stórlega dregið úr smithættu. Bólusetja ær með Tibovax.  

Til að koma í veg fyrir smit er gott að fjarlægja hildir úr burðarstíu strax og 

þær losna og sótthreinsa og þurrka stíuna með sótthreinsandi dufti eða púðri. Forðast 

skal þó að nota ertandi efni svo sem múrkalk. 
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Legsnúningur 

Orsök: Engin sérstök orsök nema lega legsins hjá ánni eða jafnvel óheppileg hreyfing hjá 

ánni. Við þetta snýst uppá legið fyrir framan eða aftan leghálsinn og getur snúningurinn gróið 

fatur ef það gerist einhverju fyrir burð. 

Einkenni: Ær getur ekki borið. Það má vera að það komi frá henni einhver vökvi eða slím en 

svo gerist ekkert og sóttin getur verið veik. 

Við skoðun finnst að leghálsinn eða legið er snúið. Tilfinningin er svipuð og þegar farið er 

með hendina í snúna ermi á flík.  

Meðhöndlun: Helsti möguleikinn til að lagfæra legsnúninginn er að velta ærinni og snúa 

þannig ofan af leginu en þá þarf að vera viss í hvora áttina snúningurinn er.  

Ef ekki tekst að losa snúninginn er keisaraskurður lokaúrræði.  

Skeiðarsig 

Orsök: Ekki þekkt eiginleg orsök. Oft eru ærnar feitar og fá litla hreyfingu en skeiðarsig 

kemur fram hjá öllum aldurshópum. Hár þrýstingur inni í ánni, tognun á legböndum og 

langvarandi álag á fæðingarveg er talið algeng orsök.   

Einkenni: Gerist á síðustu 3 vikum fyrir burð. Skeiðin úthvelfist um fæðingarveginn að hluta 

til eða alveg. Skeiðin getur úthvelfst við át eða legu og svo runnið til baka í annan tíma.  

Í alvarlegustu tilfellunum fer þvagblaðran líka í haulinn og því getur ærin ekki pissað.  

Gerist hjá óbornum sem og bornum ám. 

Meðhöndlun:  

Sé ærin óborin er þægilegast að setja upp hjá henni skeiðarspaða sem heldur skeiðinni í réttri 

stöðu svo ærin getur haft þvaglát og jafnvel borið með hann.  

Sé ærin borin getur verið þægilegast að fá dýralækni til að sauma fyrir fæðingarveginn að 

hluta þar til hún jafnar sig og/eða setja hana í bás sem hallar, upphækkun undir afturfæturnar 

eða setja upp hjá henni skeiðarspaða. 

Gott er að gefa bólgueyðandi lyf ef bólga er mikil í fæðingarvegi og skeið.  

Súrdoði/ Fóstureitrun 

(e. Pregnancy toxaemia/ ketosis) 

Orsök: Orkuskortur eða sykurskortur af ýmsum ástæðum. Ærnar geta ekki étið fylli sína 

vegna stærðar fóstra, þær fá ekki nógu gott fóður eða þær fá ekki næga hreyfingu. Þetta leiðir 

til þess að ærnar ganga á fituforða sinn til að mynda glúkósa í lifur en hún nær ekki að mynda 
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þann sykur sem þarf og því getur fitan safnast í lifrina, fitusýrur og ketonaefni finnast í blóði. 

Ketonefnin hafa eituráhrif á líkamann og ærnar ganga mjög nærri sér.   

Mjög feitar og mjög grannar ær eru í meiri hættu á að fá fóstureitrun heldur en meðal ærnar.  

Einkenni: Sýnir sig einkum síðustu vikur meðgöngu. Ærin verður lystarlaus og dregur sig úr 

hópnum. Hún verður sljó og dauf auk þess sem hún titrar og fær litla krampa. Að lokum 

missir hún meðvitund við mikla áreynslu eða hræðslu. Einkenni geta varað í nokkra 

sólarhringa en versna hægt og rólega.  

Meðhöndlun: Glúkósalausn er gefin undir húð eða um munn. Meðhöndlun gefur yfirleitt 

góða raun, nema ef ástandið uppgötvast mjög seint og í þeim tilfellum gæti verið besta 

lausnin að framkvæma keisaraskurð.  

Fyrirbyggjandi aðgerðir: Hafa ærnar jafnar í holdum og holdstiga þær nokkrun sinnum á 

vetri. Flokka eftir stigun og fóðra í samræmi við það.  

Úthvelfing á legi 

Orsök: Eru engin ein þekkt, getur verið samspil af öðrum þáttum svo sem hár þrýstingur inni 

í ánni, tognun á legböndum eða langur og erfiður burður.  

Einkenni: Gerist hjá ám strax eftir burð. Legið kemur þá út um fæðingarveginn á röngunni. 

Oft fer þvagblaðran úr skjön þegar legið fer svona út og því getur áin ekki haft þvaglát á 

meðan á þessu ástandi er.  

Mikilvægt er að halda leginu hreinu og röku, gott að leggja blautt hreint handklæði eða hreina 

klúta yfir það.  

Meðhöndlun: Kalla til dýralækni eins fljótt og mögulegt er, hann getur þá annað hvort sett 

legið inn aftur eða fjarlægir það.  

Þemba 

Orsök: Óhófleg gerjun í vömb oft í tengslum við doða eða kalkskort.  

Einkenni: Ærin missir matarlyst, verður slöpp og þembist áberandi upp vinstra megin.  

Meðhöndlun: Sé um litla þembu að ræða má reyna að meðhöndla með 2 matskeiðar af 

matarsóda leystum upp í vatni og 3 dl af paraffínolíu sem gefið um munn til að slá á 

gerjunina. Ef þemban er mikil þarf líklegast einnig að stinga á vömbina til að losa gasið. 

Vambarástunga: Finna skal hæsta punkt á vinstri síðu kindar, líklega um 

handarbreidd frá hrygg og handarbreidd frá mjaðmakúlu. Rakið stungustað og sprittið 
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húðina, langri nál er svo stungið þar í vömbina. Það gæti þurft að færa nálina til til að 

tæma meira gas úr vömbinni. Gæti einnig þurft að endurtaka stunguna, gott er að gefa 

sýklalyf fyrir stungu til að koma í veg fyrir sýkingu.   
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11.4 Viðauki 4/ Burðarhjálp 

 

 

Eðlilegur burður 

Lamb berst í fæðingarveginn með báða framfætur undir kálkanum. Ekki ætti að þurfa hjálp 

við þessar aðstæður þó gæti hjálpað að toga létt í framfætur ef ærin er sóttlítil. 

 

 

Mynd 17. Skýringateikning af eðlilegum burði. /Sigursteinn Sigurðsson 

Mynd 18. Skýringarteikning af burði þar sem vantar annan framfót. /Sigursteinn 
Sigurðsson. 
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Vantar annan framfótinn 

Þegar lamb berst svo í fæðingarveginn að aðeins einn framfótur kemur réttur fram er best að 

sækja hinn fótinn. Þá er hendi rennt inn með lambinu og fingri krækt aftur fyrir hné svo hægt 

sé að rétta úr fætinum. Stundum er hægt að draga lamb frá á aðeins öðrum framfæti en það er 

ekki ráðlagt, getur valdið miklum skaða á lambinu. Framfætur þekkjast á að hæklar og 

lágklaufir eru gagnstæðar á fætinum.  

 

Vantar báða framfætur 

Þegar aðeins haus lambsins kemur í fæðingarveginn verður að sækja fæturna inn í kindina til 

að hægt sé að koma því í heiminn. Það er gert eins og þegar annan fótinn vantar. Ef hausinn 

er alveg kominn út er best að ýta honum varlega til baka með stöðugum en léttum þrýstingi 

og með nóg af sleipiefni.  

Mynd 19. Skýringarteikning af burði þar sem vantar báða framfætur. /Sigursteinn 
Sigurðsson 
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Höfuð sveigt aftur eða niður 

Þegar aðeins finnast framfætur í fæðingarvegi er hausinn sveigður annað hvort niður milli 

þeirra eða til annarar hvorrar hliðarinnar. Þá þarf að reyna að ná í hausinn og rétta fram. Gott 

getur verið að halda undir neðri kjálkann svo hann opnist ekki og valdi skaða á leiðinni út.  

 
 

 

Mynd 20. Skýringarteikning af burði þar sem höfuð er sveigt niður. /Sigursteinn Sigurðsson. 

Mynd 21. Skýringarmynd af afturfótafæðingu. /Sigursteinn Sigurðsson. 
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Afturfótafæðing 

Þekkist á því að aðeins koma afturfætur í fæðingarveginn, einn eða báðir, og enginn haus 

finnst fyrir innan. Afturfætur þekkjast á því að hæklar snúa í sömu átt og lágklaufirnar. Ekki 

reyna að snúa lambinu.  

Við þessar aðstæður þarf  að nota mikið sleipiefni og toga lambið út með jöfnum þrýstingi og 

ekki toga niður á við. Ef annan fótinn vantar er hann sóttur fyrst.  

Hér þarf að passa að naflastrengur haldist heill þangað til lambið er alveg komið út til að 

minnka líkur á súrefnisskorti og heilaskaða. Einnig þarf að passa vel að skaða ekki 

brjóstkassa lambsins með of ágengri burðarhjálp.  

 
 

 

Hæklar eða rass  

Þegar aðeins finnast hæklar eða rass í fæðingarvegi verður að sækja afturfæturnar og rétta úr 

þeim. Það þarf sérstaklega að passa að slíta ekki naflastrenginn þegar þeir eru sóttir. Þegar 

báðir afturfætur eru komnir út réttir er lambið dregið frá eins og í afturfótafæðingu.  

Bæði lömbin í einu en snúa eðlilega 

Þegar fleiri en einn framfótur kemur í fæðingarveginn og jafnvel höfuð með þarf að finna 

hvaða lamb á hvaða fætur. Hægt er að renna fingri eftir öðru höfðinu aftur á bóg og þreifa þá 

fyrir hvorum fót fyrir sig. Getur hjálpað að merkja fæturna með snæri.  

Mynd 22. Skýringarteikning af burði þar sem annar afturfótur og hækill koma fyrst. 
/Sigursteinn Sigurðsson.  
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Bæði lömbin í einu en annað snýr eðlilega 

Þegar bæði koma afturfætur og framfætur í fæðingarveg í einu auk hauss þarf að taka annað 

lambið á undan. Mælt er með því að taka fyrst lambið sem snýr rétt til að rýmka fyrir því sem 

snýr vitlaust. Gott ráð er að þynna út burðarslím með vatni og dæli inn í legið til að betur 

gangi að greiða úr flækjum eða þar sem lömbin eru orðin þurr t.d. ef bæði eða annað er dautt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63	  

11.5 Viðauki 5/ Lyfjalisti 

Allar upplýsingar svo sem  skammtastærðir og inngjafarleiðir eru viðmiðanir frá 

framleiðendum og dýralæknum.  

Þó ætti alltaf að hafa samband við sinn dýralækni áður en lyf er gefið til að fá 

leiðbeiningar. 

Öll lyf skal geyma þar sem börn hvorki ná til né sjá. Lyf sem komið er framyfir 

fyrningardagsetningu skal ekki gefið heldur fargað á viðeigandi hátt.  

Ávalt skal sóttvarna gætt við notkun lyfja hvort sem er stungulyfja, tafla eða mixtúra.  

Aðeins dýralæknir má gefa lyf til innrennslis í æð. 

Sýklalyf  

Sýklalyf eru lyf sem vinna gegn örverusýkingum (bakteríusmit).  

Baytril vet. /stungulyf, lausn. 

Virkt innihaldsefni í 1 ml? 

Enrofloxacin 100 mg og n-bútýlalkóhól 30 mg til rotvarnar. 

Hverskonar lyf? 

Sýklalyf sem notað er gegn sýkingum í sauðfé af völdum enrofloxacin næmra örvera, E. coli 

og Staphylococcus auresus.  

Notað við meltingarfærasýkingum og blóðsýkingum af völdum E. coli og við júgurbólgu af 

völdum E. coli eða S. aureus. 

Ekki ráðlagt að gefa einstaklingum með þekkt ofnæmi.  

Lyfið hentar fyrir? 

Sauðfé, nautgripi, geitur og svín.   

Skammtastærðir? 

Skammtur miðast við 5 mg af enrofloxcini fyrir hvert kg líkamsþyngdar. Jafngildir 1 ml af 

Baytril vet fyrir hver 20 kg líkamsþyngdar, lyfið er gefið einu sinni á dag undir húð (s.c.) í 3 

daga eða eftir læknisráði. Ekki ráðlegt að gefa meira en 6 ml í hvern stungustað.  

Biðtímar fyrir afurðanýtingu? 

Mjólk: 3 sólarhringar. 

Kjöt og innmatur: 4 sólarhringar.  

Meðganga og mjólkurgjöf? 

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi notkunar fyrir mjólkandi eða fengnar ær.  
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Geymsluskilyrði? 

Lyfið má ekki geyma í ísskáp og það má ekki frjósa.  

Geymsluþol er 28 sólarhringar eftir að umbúðir eru rofnar. 

Sjá nánar fylgiseðil á heimasíðu Sérlyfjaskrár, 

http://serlyfjaskra.is/ShowResult.aspx?d=2&p=1&n=0&i=0&t=0&a=0&at=0&m=0&q=Bayt

ril%20vet.  

Baytril er afar dýrt í innkaupum en mjög sérhæft sýklalyf.  

Carepen vet 600 mg spenalyf, dreifa 

Virkt innihaldsefni í hverri sprautu (10 g)? 

Benzylpenisillínprocain 600.000 a.e. (600 mg) auk annarra hjálparefna.  

Hverskonar lyf? 

Sýklalyf sem gefið er við júgurbólgu af völdum penisillínnæmra baktería oft samhliða notkun 

á pencillín stungulyfjum. Notað gegn ífarandi bakteríum á borð við S. aureus. Ekki ráðlagt að 

gefa einstaklingum með þekkt ofnæmi.  

Lyfið hentar fyrir? 

Nautgripi (mjólkurkýr), einnig notað fyrir sauðfé á Íslandi.  

Skammtastærðir? 

¼ eða 2,5g úr sprautu (10g) í hvern sýktan spena eftir mjaltir, einu sinni á sólarhring. Má nota 

í 3-5 daga. Gott að nudda júgrað eftir gjöf til að auka dreifni.  

Biðtímar fyrir afurðanýtingu? 

Mjólk: 6 sólarhringar. 

Kjöt og innmatur: 3 sólarhringar.  

Meðganga og mjólkurgjöf? 

Lyfið má nota á meðgöngu og handa mjólkandi dýrum. 

Geymsluskilyrði? 

Geymist ekki við hærra hitastig en 25°C.  

Sjá nánar fylgiseðil á heimasíðu Sérlyfjaskrár, 

http://serlyfjaskra.is/ShowResult.aspx?d=2&p=1&n=0&i=0&t=0&a=0&at=0&m=0&q=Care

pen%20vet  
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Stærð spenadælu miðast við kýr, fyrir ær skal einungis gefið ¼ úr dælu fyrir 

hvern sýktan spena. Getur verið vandasamt að koma stút sprautunnar í spenaopið.  

Clamoxyl, vet. 40 mg og 200 mg töflur 

Virkt innihaldsefni í hverri töflu? 

40 mg tafla: Amoxixillin tríhýdrat sem jafngildir 40 mg af Amoxicillíni. 

200 mg tafla: Amoxixillin tríhýdrat sem jafngildir 200 mg af Amoxicillíni. 

Hverskonar lyf? 

Sýklalyf sem gefið er við sýkingum af völdum margra Gram-jákvæðra og Gram-neikvæðra 

baktería. Ekki ráðlagt að gefa einstaklingum með þekkt ofnæmi.  

Lyfið hentar fyrir? 

Hunda og ketti. Almennt notað fyrir lömb, við slefsýki og skitu, á Íslandi. 

Skammtastærðir? 

Miðast við líkamsþunga dýrs. Amoxicillin 5-10 mg/kg líkamsþunga tvisvar á dag, gefið um 

munn (p.o.). Fyrir lömb er miðað við 40-50 mg í einu.   

Biðtímar fyrir afurðanýtingu? 

Á ekki við. 

Geymsluskilyrði? 

Geymist ekki við hærri hita en 25°C.  

Sjá nánar fylgiseðil á heimasíðu Sérlyfjaskrár, 

http://serlyfjaskra.is/ShowResult.aspx?d=2&p=1&n=0&i=0&t=0&a=0&at=0&m=0&q=clam

oxyl  

Það er mikið hagstæðara er að kaupa 200 mg töflur og brjóta þær í 4 parta 

heldur en að kaupa 40 mg töflur fyrir lömb. Bæði sparar það kostnað og hver gjöf er 

50 mg í stað 40 mg fyrir minni pening.  
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Depomycin vet. /stungulyf, dreifa. 

Virkt innihaldsefni í 1 ml? 

Benzylpenisillínprocain 200.000 a.e. (200 mg) og Díhýdróstreptómýcíni sem súlfati 200 mg 

auk annarra hjálparefna.  

Hverskonar lyf? 

Sýklalyfið er notað við sýkingum af völdum Gram-jákvæðra og Gram-neikvæðra baktería. 

Það skal ekki notað fyrir sýkingar af völdum β-laktamasamyndandi stafýlókokka eða fyrir 

einstaklinga með þekkt ofnæmi.  

Lyfið hentar fyrir? 

Nautgripi, svín, hesta, sauðfé, hunda og ketti.  

Skammtastærðir? 

Fyrir hross, nautgripi, sauðfé og svín: 1 ml/25 kg líkamsþunga pr. sólarhring í vöðva (i.m.). 

Hristist vel fyrir notkun. 

Biðtímar fyrir afurðanýtingu? 

Mjólk: 3 sólarhringar. 

Kjöt og innmatur: 60 sólarhringar.  

Má ekki gefa hrossum sem nýta á í matvælaafurðir til manneldis eða mjólkandi ám til 

manneldis. 

Geymsluskilyrði? 

Geymist í kæli (2°-8°C), má ekki frjósa.  

Sjá nánar fylgiseðil á heimasíðu Sérlyfjaskrár, 

http://serlyfjaskra.is/ShowResult.aspx?d=2&p=1&n=0&i=0&t=0&a=0&at=0&m=0&q=Depo

mycine%2C%20vet.  

Hentar afar vel þar sem um virka sýkingu er að ræða, til dæmis þar sem er 

útferð eða gröftur, sýkt sár eða kýli. 

Engemycin vet. 100 mg/ml. /stungulyf, lausn. 

Virkt innihaldsefni í 1 ml? 

Oxýtetracýklín 100 mg  auk annarra hjálparefna.  

Hverskonar lyf? 
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Sýklalyf sem gefið er við sýkingum af völdum oxýtetracýklíinnæmra baktería, hefur heftandi 

áhrif á loftháðar, loftfælnar, Gram-jákvæðar og Gram-neikvæðar bakteríur. Breiðvirkt 

sýklalyf. Ekki má gefa einstaklingi með þekkt ofnæmi eða skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi.  

Lyfið hentar fyrir? 

Nautgripi, svín og sauðfé.  

Skammtastærðir? 

Miðast við líkamsþunga dýrs.  

Litlir skammtar: Oxýtetracýklín 5-10 mg/kg líkamsþunga í vöðva (i.m.) einu sinni á 

sólarhring í 3-5 daga.  

Stórir skammtar: Oxýtetracýklín 20 mg/kg líkamsþunga í vöðva (i.m.), má endurtaka eftir 2 

sólarhringa. Hámarksinngjöf á hvern stungustað í vöðva er 10 ml.  

Hristist vel fyrir notkun.  

Biðtímar fyrir afurðanýtingu? 

Mjólk: 4 sólarhringar. 

Kjöt og innmatur: 30 sólarhringar eftir gjöf í vöðva (i.m.).  

Meðganga og mjólkurgjöf? 

Lyfið má nota á meðgöngu og handa mjólkandi dýrum. 

Geymsluskilyrði? 

Má ekki nota eftir fyrningardagsetningu á umbúðum.  

Sjá nánar fylgiseðil á heimasíðu Sérlyfjaskrár, 

http://serlyfjaskra.is/ShowResult.aspx?d=2&p=1&n=0&i=0&t=0&a=0&at=0&m=0&q=Enge

mycin%2C%20vet.  

Engemycin er mjög breiðvirkt sýklalyf og því þarf að nota það sparlega til 

að ekki myndist ónæmi fyrir því. Engemycin er helst notað sem meðhöndlun við 

bráðri júgurbólgu og barkakýlisbólgu.  

Mikilvægt: Penecillin og Engemycin eru mótverkandi hvort á annað, eyða áhrifum 

hvers annars.  
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Penovet® vet. 300.000 a.e./ stungulyf, dreifa. 

Virkt innihaldsefni í 1 ml? 

Benzylpenisillínprocain 300.000 a.e. (300 mg) auk annarra hjálparefna.  

Hverskonar lyf? 

Sýklalyf sem gefið er við sýkingum af völdum penisillínnæmra baktería. Ekki má gefa lyfið í 

bláðæð eða einstaklingi með þekkt ofnæmi.  

Lyfið hentar fyrir? 

Nautgripi, svín, hesta, sauðfé, geitur, hunda og ketti.  

Skammtastærðir? 

Miðast við líkamsþunga dýrs. Benzylpenisillínprocain 10.000-20.000 a.e. (10-20 mg)/kg 

líkamsþunga. Fyrir 100 kg líkamsþunga er gefið 3,5-7 ml af Penovet® í vöðva (i.m.) eða 

undir húð (s.c.). Hristist vel fyrir notkun.  

Biðtímar fyrir afurðanýtingu? 

Mjólk: 3 sólarhringar. 

Kjöt og innmatur: 15 sólarhringar.  

Meðganga og mjólkurgjöf? 

Lyfið má nota á meðgöngu og handa mjólkandi dýrum. 

Geymsluskilyrði? 

Geymist í kæli (2°-8°C), eftir að hettuglasið hefur verið rofið er geymsluþolið 28 dagar.  

Sjá nánar fylgiseðil á heimasíðu Sérlyfjaskrár, 

http://serlyfjaskra.is/ShowResult.aspx?d=2&p=1&n=0&i=0&t=0&a=0&at=0&m=0&q=Peno

vet%20vet.  

Penovet® hentar afar vel til meðhöndlunar á fóðureitrunum. Margir 

dýralæknar mæla þá með að byrja meðhöndlun á tvöföldum skammti. Einnig hentar 

það vel til meðhöndlunar á flestum júgurbólgum og legbólgum og er algengasta 

sýklalyfið í notkun.  
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Streptocillin® vet. /stungulyf, dreifa. 

Virkt innihaldsefni í 1 ml? 

Benzylpenisillínprocain 200.000 a.e. (200 mg) og Dihydrostreptomycinsúlfat 250 mg auk 

annarra hjálparefna.  

Hverskonar lyf? 

Sýklalyf sem gefið er við sýkingum af völdum penisillínnæmra og/eða streptomycinnæmra 

baktería. Ekki má gefa lyfið í bláðæð eða einstaklingi með þekkt ofnæmi, ekki er ráðlagt að 

gefa lyfið einstaklingi með skerta nýrnastarfsemi.  

Lyfið hentar fyrir? 

Nautgripi, svín, sauðfé, hunda og ketti.  

Skammtastærðir? 

Miðast við líkamsþunga dýrs og er gefið í vöðva (i.m.). 

Stór dýr: 5 ml/100 kg líkamsþunga. 

Lítil dýr: 1 ml/10 kg líkamsþunga. 

Hristist vel fyrir notkun.  

Biðtímar fyrir afurðanýtingu? 

Mjólk: 3 sólarhringar. 

Kjöt og innmatur: 60 sólarhringar.  

Meðganga og mjólkurgjöf? 

Lyfið má nota á meðgöngu og handa mjólkandi dýrum. 

Geymsluskilyrði? 

Geymist í kæli (2°-8°C). 

Sjá nánar fylgiseðil á heimasíðu Sérlyfjaskrár, 

http://serlyfjaskra.is/ShowResult.aspx?d=2&p=1&n=0&i=0&t=0&a=0&at=0&m=0&q=Strep

tocillin%20vet.  

Hentar afar vel þar sem um virka sýkingu er að ræða, til dæmis þar sem er 

útferð eða gröftur, sýkt sár eða kýli. 
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Streptocillin® vet. /spenalyf, smyrsli. 

Virkt innihaldsefni í einni spenadælu (8g)? 

Benzylpenisillínprocain 200.000 a.e. (200 mg) og Dihydrostreptomycinsúlfat 200 mg auk 

annarra hjálparefna.  

Hverskonar lyf? 

Sýklalyf sem gefið er við júgurbólgu af völdum penisillínnæmra og/eða streptomycinnæmra 

baktería, einkum mjólkurkýr. Ekki er ráðlagt að gefa lyfið einstaklingi með skerta 

nýrnastarfsemi.  

Lyfið hentar fyrir? 

Nautgripi, einnig notað fyrir sauðfé á Íslandi.  

Skammtastærðir? 

¼ eða 2g af spenadælu (8g) fyrir hvern sýktan spena á júgra um spenaop.  

Biðtímar fyrir afurðanýtingu? 

Mjólk: 5 sólarhringar fyrir meðhöndlaðan kirtil/ 1 sólarhringur fyrir ómeðhöndlaðan kirtil. 

Kjöt og innmatur: 6 sólarhringar. 

Meðganga og mjólkurgjöf? 

Lyfið má nota á meðgöngu og handa mjólkandi dýrum. 

Geymsluskilyrði? 

Geymist ekki við hærra hitastig en 25°C.  

Sjá nánar fylgiseðil á heimasíðu Sérlyfjaskrár, 

http://serlyfjaskra.is/ShowResult.aspx?d=2&p=1&n=0&i=0&t=0&a=0&at=0&m=0&q=Strep

tocillin%20vet.  

Stærð spenadælu miðast við kýr, fyrir ær skal einungis gefið ¼ úr dælu fyrir 

hvern spena. Getur verið vandasamt að koma stút dælunnar í spenaopið.  

Má nota við hvarmabólgu eða augnsýkingu í sauðfé. Þá eru gefnir 3 cm af smyrsli í 

hvarm. 
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Tribrissen® vet. 400/80 mg/ml. /stungulyf, dreifa. 

Virkt innihaldsefni í 1 ml? 

Sulfadiazin 400 mg og Trimetoprim 80 mg auk annarra hjálparefna.  

Hverskonar lyf? 

Sýklalyf sem gefið er við sýkingum af völdum örvera sem eru næmar fyrir sulfonamíðum eða 

trimetoprimi.  

Lyfið hentar fyrir? 

Nautgripi, svín og hesta, einnig notað í sauðfé á Íslandi. 

Skammtastærðir? 

Fullorðið fé: 2,5 ml/dag í vöðva (i.m.) í 4-7 daga. 

Smálömb (<5 kg): 0,2 ml/dag í vöðva (i.m.) í 2-4 daga. 

Biðtímar fyrir afurðanýtingu? 

Á ekki við. 

Geymsluskilyrði? 

Eftir að innsigli er rofið er geymsluþolið 4 vikur.  

Sjá nánar fylgiseðil á heimasíðu Sérlyfjaskrár, 

http://serlyfjaskra.is/ShowResult.aspx?d=2&p=1&n=0&i=0&t=0&a=0&at=0&m=0&q=Tribr

issen%20vet.  

Hentar afar vel til meðhöndlunar á sýkingum í líffærum sem eru klædd 

slímhúð að innan, s.s. meltingarvegur, leg, lungu og þvagblaðra. Oft gefið með 

hnýslasóttarlyfjum.   

Bóluefni 

Bóluefni eru óvirkar örverur af vissum stofnum eða mótefnavakar gegn þeim. Bóluefni eru til 

að byggja upp ónæmi hjá skepnunni til að varna smiti tímabundið. 

Blandað bóluefni frá Keldum/ Varnarefni gegn Clostridium sjúkdómum í 

sauðfé /stungulyf (bóluefni) 

Innihaldsefni? 

Óvirkar bakteríur og eiturefni sem valda lambablóðsótt, garnapest (flosnýrnaveiki) og 

bráðapest. Bakteríurar eru gerðar óvirkar með formalínmeðferð. 

Hverskonar lyf? 
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Stungulyf sem er til mótefnamyndunar fyrir algengum Clostridium sjúkdómum hjá lömbum.    

Lyfið hentar fyrir? 

Sauðfé. 

Skammtastærðir? 

2 ml í senn undir húð (s.c.) pr. ær.  

Lyfið er fyrst gefið ám um það bil mánuði áður en sauðburður hefst svo aftur 10-14 dögum 

eftir fyrstu gjöf.  

Getur þó verið nóg að bólusetja eldri ær aðeins einu sinni þar sem þær hafa verið bólusettar 

marg oft áður.   

Geymsluskilyrði? 

Geymist í kæli (2°-8°C).  

Sjá nánar fylgiseðil á heimasíðu Tilraunastöðvarinnar á Keldum, 

http://keldur.is/varnarefni_gegn_clostridium_sjukdomum_i_saudfe_lambablodsott_garnapest

_flosnyrnaveiki_og_bradapest  

Mælt er með að bólusetja gemlinga strax og þeir eru teknir á hús að hausti á 

svæðum þar sem bráðapest hefur komið upp. Nóg er þá að bólusetja þá einu sinni 

fyrir burð að vori.  

Lambivac, vet. /stungulyf, dreifa (bóluefni) fyrir sauðfé 

Innihaldsefni? 

Inniheldur Clostridium perfringens beta toksóíð örvandi efni, Clostridium perfingens epsilon 

toksóíð örvandi efni og Clostridium tetani toksóíð örvandi efni auk annarra hjálparefna.  

Hverskonar lyf? 

Stungulyf sem er til mótefnamyndunar fyrir Clostridium sjúkdóma á við stífkrampa, 

flosnýrnaveiki og lambablóðsótt (garnapest).    

Lyfið hentar fyrir? 

Sauðfé. 

Skammtastærðir? 

2 ml í senn undir húð (s.c.) aftan á hálsi.  

Lyfið er gefið öllu sauðfé frá 3 vikna aldri og þá sprautað tvisvar með 6 vikna millibili og 

skal gjöfinni lokið áður en smithætta er til staðar. Eftir að þeirri gjöf er lokið er ráðlegt að 

sprauta féð árlega með örvunarskammti.  
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Lambfullar ær skal bólusetja 3-4 vikum fyrir burð.  

Geymsluskilyrði? 

Geymist í kæli (2°-8°C), má ekki frjósa.  

Geymsluþol er 10 klst eftir að umbúðir hafa verið rofnar.   

Sjá nánar fylgiseðil á heimasíðu Sérlyfjaskrár, 

http://serlyfjaskra.is/ShowResult.aspx?d=2&p=1&n=0&i=0&t=0&a=0&at=0&m=0&q=Lam

bivac%2C%20vet.  

Inniheldur EKKI vörn gegn bráðapest. 

Mótefnasermi gegn lambablóðsótt / stungulyf (bóluefni) 

Innihaldsefni? 

Mótefnasermi sem framleiddur er í hrossum sem eru sprautuð með eiturefnum sem valda 

lambablóðsótt. 

Hverskonar lyf? 

Stungulyf sem til mótefnamyndunar fyrir lambablóðsótt í lömbum.    

Lyfið hentar fyrir? 

Sauðfé. 

Skammtastærðir? 

1 ml/lamb undir húð (s.c.) á nýfæddum lömbum. Mælt er sérstaklega með að lyfið sé gefið 

ekki seinna en fyrsta sólarhring eftir burð til að ná hámarksvirkni.  

Geymsluskilyrði? 

Geymist í kæli (2°-8°C).  

Sjá nánar á heimasíðu Tilraunastöðvarinnar á Keldum, 

http://keldur.is/varnarefni_gegn_clostridium_sjukdomum_i_saudfe_lambablodsott_garnapest

_flosnyrnaveiki_og_bradapest  

Tribovax vet. /stungulyf, dreifa 

Virkt innihaldsefni í 1 ml? 

C. perfringens tegund A, B, C og D tokoíð, C. tetani toksoíð, C. chauvoei toksoíð, C. novyi 

toksoíð, C. septicum toksoíð, C. sordellii toksoíð og C. haemolyticunr toksoíð auk annarra 

hjálparefna.  

Hverskonar lyf? 
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Bóluefni til myndunar varnar gegn Clostridium sjúkdóma í sauðfé, lömbum.  

Lyfið hentar fyrir? 

Sauðfé (lömb) og nautgripi. 

Skammtastærðir? 

1 ml í senn undir húð (s.c.) aftan á hálsi, má fyrst gefa frá 2 vikna aldri.  

Frumbólusetning skal vera í tveimur skömmtum með 4-6 vikna millibili. Örvunarskammtur 

skal svo gefinn árlega.  

Örvunarskammtur fyrir lambfullar ær skal vera gefinn 2-8 vikum fyrir burð, hafi þær fengið 

frumbólusetningu með Tribovax sem lömb.  

Biðtímar fyrir afurðanýtingu? 

Á ekki við.  

Geymsluskilyrði? 

Geymist í kæli (2°-8°C), verjist gegn ljósi og má ekki frjósa. Geymsluþol er 8 klst eftir að 

umbúðir hafa verið rofnar.  

Sérstök aðvörun fyrir notendur? 

Forðist að láta berast í augu eða á húð. Þvoið hendur eftir notkun.  

Sjá nánar fylgiseðil á heimasíðu Felleskatalogen, http://www.felleskatalogen.no/medisin-

vet/tribovax-vet-msd-animal-health-564808  

Tribovax inniheldur vörn gegn tiu mismunandi Clostridium smitum, meðal 

annars garnapest, stífkrampa, lambablóðsótt, bráðapest og bráðri legbólgu. 

Ormalyf 

Ormalyf eru lyf sem drepa snýkjudýr, orma. Geta annað hvort drepið kynþroska orma eða 

lirfur eða jafnvel bæði. 

Cydectin TriclaMox 1 mg/ml+ 50 mg/ml Mixtúra, lausn handa sauðfé 

Virkt innihaldsefni í 1 ml? 

Moxidectin 1 mg og Triclabendazól 50 mg auk hjálparefna. 

Hverskonar lyf? 

Breiðvirkt ormalyf notað til meðferðar á þráðorma- og ögðusýkingum hjá sauðfé sem eru 

næmir fyrir Moxidectini og Triclabendazóli. Ekki ráðlagt að gefa einstaklingum með þekkt 

ofnæmi.  
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Lyfið hentar fyrir? 

Sauðfé. 

Skammtastærðir? 

Miðast við líkamsþunga dýrs. 1 ml/ 5 kg líkamsþunga sem jafngildir 0,2 mg Moxidectin og 

10 mg Triclabendazól/kg líkamsþunga og er lyfið gefið um munn (p.o.). 

Biðtímar fyrir afurðanýtingu? 

Mjólk: Má ekki gefa ám sem ætlaðar eru til mjólkurframleiðslu til manneldis.  

Kjöt og innmatur: 31 sólarhringar. 

Geymsluskilyrði? 

Geymist ekki við hærri hita en 25°C, verjist gegn ljósi og má ekki frjósa.  

Geymsluþol er 6 mánuðir eftir að umbúðir hafa verið rofnar.  

Sérstök aðvörun fyrir notendur? 

Forðist að láta berast í augu eða á húð. Þvoið hendur eftir notkun.  

Sjá nánar fylgiseðil á heimasíðu Sérlyfjaskrár, 

http://serlyfjaskra.is/ShowResult.aspx?d=2&p=1&n=0&i=0&t=0&a=0&at=0&m=0&q=Cyde

ctin%20TriclaMox  

Cydectin inniheldur vörn gegn ákveðnum ormum í allt að 5 vikur eftir gjöf 

og er virkt gegn lungnaormum. 

Noromectin Drench 0,8 % mg/ml mixtúra, lausn fyrir sauðfé (Ívermectín) 

Virkt innihaldsefni í 1 ml? 

Ívermectín 0,8 mg og Benzýlalkóhóli 30 mg sem rotvarnarefni. 

Hverskonar lyf? 

Ormalyf gefið við hringormum í meltingarvegi, lungnaormum og fjárbrimsum (lirfur í 

nefholi í sauðfé). Ekki ráðlagt að gefa einstaklingum með þekkt ofnæmi.  

Lyfið hentar fyrir? 

Sauðfé. 

Skammtastærðir? 

Miðast við líkamsþunga dýrs. Ívermectín 0,2 mg/kg líkamsþunga. Noromectin Drench þá 1 

ml/ 4 kg líkamsþunga og er gefið um munn (p.o.). Má gefa öllu sauðfé, einnig ungum 

lömbum.   

Biðtímar fyrir afurðanýtingu? 
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Mjólk: Má ekki gefa ám sem ætlaðar eru til mjólkurframleiðslu til manneldis.  

Kjöt og innmatur: 10 sólarhringar. 

Geymsluskilyrði? 

Geymist ekki við hærri hita en 25°C.  

Geymsluþol er 6 mánuðir eftir að umbúðir hafa verið rofnar.  

Sérstök aðvörun fyrir notendur? 

Forðist að láta berast í augu eða á húð. Þvoið hendur eftir notkun.  

Sjá nánar fylgiseðil á heimasíðu Sérlyfjaskrár, 

http://serlyfjaskra.is/ShowResult.aspx?d=2&p=1&n=0&i=0&t=0&a=0&at=0&m=0&q=Noro

mectin%20Drench  

Oramec Drench vet. 0,8 mg/ml mixtúra, lausn handa sauðfé og geitum 

(Ívermectín) 

Virkt innihaldsefni í 1 ml? 

Ívermectín 0,8 mg auk annarra hjálparefna. 

Hverskonar lyf? 

Ormalyf gefið við hringormum í meltingarvegi, lungnaormum og fjárbrimsum (lirfur í 

nefholi í sauðfé). Ekki ráðlagt að gefa einstaklingum með þekkt ofnæmi.  

Lyfið hentar fyrir? 

Sauðfé og geitur. 

Skammtastærðir? 

Miðast við líkamsþunga dýrs. Ívermectín 0,2 mg/kg líkamsþunga. Oramec Drench þá 2,5 ml/ 

10 kg líkamsþunga. Má gefa öllu sauðfé, einnig ungum lömbum og er lyfið gefið um munn 

(p.o.). 

Biðtímar fyrir afurðanýtingu? 

Mjólk: Má ekki gefa ám sem ætlaðar eru til mjólkurframleiðslu til manneldis.  

Kjöt og innmatur: 6 sólarhringar. 

Geymsluskilyrði? 

Geymist ekki við hærri hita en 25°C, verjist gegn ljósi.   

Sérstök aðvörun fyrir notendur? 

Forðist að láta berast í augu eða á húð. Þvoið hendur eftir notkun.  
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Sjá nánar fylgiseðil á heimasíðu Sérlyfjaskrár, 

http://serlyfjaskra.is/ShowResult.aspx?d=2&p=1&n=0&i=0&t=0&a=0&at=0&m=0&q=Ora

mec%20Drench%20vet.  

Zerofen 10% 

Virkt innihaldsefni í 1 ml? 

Fenbendazól 10 % w/v, Metýl parahýdroxýbensóat 0,2% w/v, Própýl parahýdroxýbensóat 

0,02% w/v auk annarra hjálparefna. 

Hverskonar lyf? 

Breiðvirkt ormalyf gefið við fullvaxta þráðormum og ókynþroska þráðormum. Ekki ráðlagt 

að gefa einstaklingum með þekkt ofnæmi.  

Í sauðfé er lyfið virkt gegn vissum meltingafæraþráðormum, lungnaþráðormum og vissum 

bandormum.  

Lyfið hentar fyrir? 

Sauðfé og nautgripir. 

Skammtastærðir? 

Miðast við líkamsþunga dýrs.  

Fyrir sauðfé: Fenbendazól 5 mg/kg líkamsþunga, u.þ.b. 1 ml/ 20 kg líkamsþunga og er gefið 

um munn (p.o.). Gripir sem eru þyngri en 80 kg skulu fá 0,5 ml aukalega fyrir hver 10 kg 

fram fyrir 80 kg líkamsþunga.   

Biðtímar fyrir afurðanýtingu? 

Mjólk: Má ekki gefa ám sem ætlaðar eru til mjólkurframleiðslu til manneldis.   

Kjöt og innmatur: 21 sólarhringur. 

Geymsluskilyrði? 

Lyfið má ekki frjósa. 

Geymsluþol er 3 ár.  

Sérstök aðvörun fyrir notendur? 

Forðist að láta berast í augu eða á húð. Þvoið hendur eftir notkun.  

Sjá nánar fylgiseðil á heimasíðu Sérlyfjaskrár, 

http://serlyfjaskra.is/ShowResult.aspx?d=2&p=1&n=0&i=0&t=0&a=0&at=0&m=0&q=Zero

fen%2010%25%20vet.  
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 Zerofen hefur verið mikið notað undanfarið svo mögulegt er að lyfjaónæmi 

hafi myndast á sumum svæðum. Gott er að skipta um ormalyf t.d. annað hvert ár til að 

varna ónæmismyndun. 

Zerofen virkar gegn lungnaormum sé það gefið í tveimur skömmtum með 14 daga 

milli bili. 

Hnýslasóttarlyf 

Lyf sem drepur einfrumunga sem snýkjudýr í skepnum. Dregur úr útskilnaði eggfrumna 

einfrumunganna með saur og þannig minnkar smithættu. 

Baycox sheep vet. 50 mg/ml mixtúra, dreifa (Toltrazuril) 

Virkt innihaldsefni í 1 ml? 

Toltrazuril 50 mg auk annarra hjálparefna. 

Hverskonar lyf? 

Frumdýraeyðandi lyf. Fyrirbyggjandi lyf gegn einkennum hnýslasóttar og til að draga úr 

útskilnaði hnýsla með saur hjá lömbum með staðfesta sögu um smit hnýslasóttar af völdum 

Eimeria cradallis og Eimeria ovinoidalis. 

Lyfið hentar fyrir? 

Sauðfé (lömb). 

Skammtastærðir? 

Miðast við líkamsþunga dýrs.  

Toltrazuril 20 mg/kg  líkamsþunga sem jafngildir 0,4 ml af Baycox sheep/ kg líkamsþunga 

og er gerið um munn (p.o.). Hristist vel fyrir notkun. 

Biðtímar fyrir afurðanýtingu? 

Mjólk: Má ekki gefa ám sem ætlaðar eru til mjólkurframleiðslu til manneldis.   

Kjöt og innmatur: 42 sólarhringar. 

Geymsluskilyrði? 

Geymsluþol er 3 mánuðir eftir að umbúðir hafa verið rofnar.  

Sérstök aðvörun fyrir notendur? 

Forðist að láta berast í augu eða á húð. Þvoið hendur eftir notkun.  
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Sjá nánar fylgiseðil á heimasíðu Sérlyfjaskrár, 

http://serlyfjaskra.is/ShowResult.aspx?d=2&p=1&n=0&i=0&t=0&a=0&at=0&m=0&q=Bayc

ox%20Sheep%20vet.  

Hnýslasóttarlyf virka best ef það er gefið eftir að dýrið smitast en áður en það 

verður veikt. Margir hafa góða reynslu af því að gefa Baycox sheep þegar lömb eru sett 

út að vori.  

Snefilefni 

Snefilefni sem gefin eru til að vinna upp skort. Skorturinn getur verið til dæmis vegna 

efnaskorts í fóðri.  

Calci-kêl vet innrennslislyf, lausn ,,Kela”  

Virkt innihaldsefni í 1 ml? 

Kalsíumglúkónat 232,57 mg , þar af 20,8 mg af Ca og Bórsýra 64,15 mg auk annarra 

hjálparefna. 

Hverskonar lyf? 

Lyf sem notað er í meðferð við kalkskorti, doða eða fæðingarlömun.   

Lyfið hentar fyrir? 

Nautgripi, sauðfé og geitur. 

Skammtastærðir? 

Miðað við 1 ml/ kg líkamsþunga undir húð (s.c.), miðað við 50-70 ml fyrir sauðfé, má 

endurtaka skammt 6 klst eftir fyrsta skammt ef þörf krefur. 

Biðtímar fyrir afurðanýtingu? 

Á ekki við. 

Geymsluskilyrði? 

Geymist ekki við hærri hita en 25°, verjist gegn ljósi.  

Geymsluþol er 2 ár.  

Farga skal opnum umbúðum og lyfjaleifum strax eftir notkun. 

Meðganga og mjólkurgjöf? 

Nota má lyfið á meðgöngu og við mjólkurgjöf. 
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Sjá nánar fylgiseðil á heimasíðu Sérlyfjaskrár, 

http://serlyfjaskra.is/ShowResult.aspx?d=2&p=1&n=0&i=0&t=0&a=0&at=0&m=0&q=Calci

%20kel%20vet.%20Kela  

Við slæmum doðaeinkennum ráðleggja margir dýralæknar að gefa skammt 

upp að 100 ml.  

Kalk er stundum gefið til að örva hríðir, burður verður þá að vera staðfestur fyrst. Ef 

kalk er gefið of snemma getur það valdið fylgjulosi.  

Kalk er oft gefið við þembu en þá þarf að passa að gefa litla skammta sé ærin óborin.  

Getur verið gott að gefa A-, D- og E-vítamín samhliða þar sem skortur á þeim getur 

hindrað upptöku/nýtingu á kalki.  

Sedaman vet. 200 mg/ml stungulyf, lausn  

Virkt innihaldsefni í 1 ml? 

Magnesíumsúlfat 200 mg (jafngildir 19,7 mg/ml af magnesíumi) auk annarra hjálparefna. 

Hverskonar lyf? 

Lyf sem notað er í meðferð við magnesíumskorti, krampadoða og doða.  

Lyfið hentar fyrir? 

Nautgripi og hross, er einnig notað fyrir sauðfé á Íslandi.  

Skammtastærðir? 

12-25 ml pr. ær undir húð (s.c.). 

Biðtímar fyrir afurðanýtingu? 

Á ekki við. 

Geymsluskilyrði? 

Geymist við herbergishita, 15-25°C.  

Notist strax eftir að umbúðir hafa verið rofnar.  

Meðganga og mjólkurgjöf? 

Nota má lyfið á meðgöngu og fyrir mjólkandi dýr. 

Sjá nánar fylgiseðil á heimasíðu Sérlyfjaskrár, 

http://serlyfjaskra.is/ShowResult.aspx?d=2&p=1&n=0&i=0&t=0&a=0&at=0&m=0&q=Seda

man%20vet  

Gott er að gefa kalk samhliða Sedaman ef ær hefur fengið doða.  
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Selevitan vet. /stungulyf, lausn 

Virkt innihaldsefni í 1 ml? 

Selen 0,6 mg og E-vítamín 50 mg auk annarra hjálparefna. 

Hverskonar lyf? 

Lyf sem notað er í meðferð og sem fyrirbyggjandi við selenskorti, hvítvöðvaveiki eða 

stíuskjögri.  

Lyfið hentar fyrir? 

Nautgripi, einnig notað fyrir sauðfé á Íslandi.  

Skammtastærðir? 

Miðað við 0,5 ml/ pr. lamb í vöðva (i.m.), má endutaka gjöf eftir 3 vikur ef þarf.  

Biðtímar fyrir afurðanýtingu? 

Kjöt og innmatur: 30 sólarhringar.  

Geymsluskilyrði? 

Notist ekki eftir fyrningardag.  

Meðganga og mjólkurgjöf? 

Nota má lyfið á meðgöngu og við mjólkurgjöf. 

Sjá nánar fylgiseðil á heimasíðu Sérlyfjaskrár, 

http://serlyfjaskra.is/ShowResult.aspx?d=2&p=1&n=0&i=0&t=0&a=0&at=0&m=0&q=Seda

man%20vet  

Það má gefa annan skammt af Selevitan fyrr en eftir 3 vikur frá fyrstu gjöf ef 

gripurinn er orðinn mjög veik af stíuskjögru og fyrsti skammturinn dugði ekki. 

Hormónalyf 

Lyf sem inniheldur hormóna sem hafa virkni á innkirtlakerfi gripa.  

Oxytobel 10 a.e./ml stungulyf, lausn 

Virkt innihaldsefni í 1 ml? 

Oxýtósín 16,6 µg auk annarra hjálparefna. 

Hverskonar lyf? 

Hormónalyf sem notað er til örvunar á samdráttum í legi, til að auka útvíkkun og til að ná 

stjórn á blæðingum eftir fæðingu. Einnig notað til að örva mjólkurframleiðslu.   

Lyfið hentar fyrir? 
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Hross, nautgripi, svín, sauðfé, geitur, hunda og ketti. 

Skammtastærðir? 

Miðað við 1-2 ml undir húð (s.c.) eða í vöðva (i.m.) pr. ær.  

Sé lyfið gefið vegna mjólkurleysis er miðað við stærri skammtinn, 2 ml.  

Biðtímar fyrir afurðanýtingu? 

Á ekki við. 

Geymsluskilyrði? 

Geymist í kæli (2-8°C) eða ekki við hærri hita en 25°C, verjist gegn ljósi.  

Geymsluþol er 7 dagar eftir að umbúðir hafa verið rofnar.  

Meðganga og mjólkurgjöf? 

Lyfið má gefa mjólkandi ám sem eiga við mjólkurleysi að stríða en ekki má gefa lyfið á 

meðgöngu nema við staðfesta fæðingu.  

Sjá nánar fylgiseðil á heimasíðu Sérlyfjaskrár, 

http://serlyfjaskra.is/ShowResult.aspx?d=2&p=1&n=0&i=0&t=0&a=0&at=0&m=0&q=Oxyt

obel  

Oxylobel hefur oft verið kallað Móðurást innan bændastéttarinnar.  

Hitalækkandi/ bólgueyðandi lyf 

Lyf sem hefur virkni gegn vökvasöfnun í vefjum (bólgu) og hefur lækkandi áhrif á sótthita.  

Dolovet vet 160 mg/g duft 

Virkt innihaldsefni? 

Ketóprófen 160 mg/g.  

Einn skammtapoki inniheldur Ketóprófen 2,4 g auk annarra hjálparefna. 

Hverskonar lyf? 

Lyfið er notað sem hitalækkandi og bólgueyðandi lyf.  

Lyfið hentar fyrir? 

Nautgripir, einnig notað fyrir sauðfé á Íslandi.  

Skammtastærðir? 

¼ úr bréfi leyst upp í 1 dl af vatni, fyrir ær, gefið um munn (p.o.). 

Biðtímar fyrir afurðanýtingu? 

Mjólk: Enginn biðtími. 



83	  

Kjöt og innmatur: 1 sólarhringur.  

Geymsluskilyrði? 

Geymist ekki við hærri hita en 25°C og í þurrum lokuðum umbúðum. 

Geymsluþol er 2 ár.   

Meðganga og mjólkurgjöf? 

Lyfið getur seinkað burði sé það gefið skömmu fyrir settan dag, því skal forðast að gefa það 

seint á meðgöngu. Má nota við mjólkurgjöf. 

Sjá nánar fylgiseðil á heimasíðu Sérlyfjaskrár, 

http://serlyfjaskra.is/ShowResult.aspx?d=2&p=1&n=0&i=0&t=0&a=0&at=0&m=0&q=Dolo

vet%20vet  

Nýtist vel að gefa Dolovet við stálma, júgurbólgu og eftir erfiða burði.  

Öndunarörvandilyf 

Lyf sem örva öndun með ertingu á slímhúð eða öndunarfæri. 

Respirot vet, dropar 

Virkt innihaldsefni í 1 ml? 

Crotethamid 75 mg, cropropamid 75 mg og ethanól 200 mg. 

Hverskonar lyf? 

Lyfið er notað sem öndunarörvandilyf fyrir líflítil lömb strax eftir burð, það örvar djúpa 

öndun.  

Lyfið hentar fyrir? 

Kálfa, folöld, grísi og lömb. 

Skammtastærðir? 

6-18 dropar settir í nef eða munn strax eftir fæðingu sé lamb líflítið og með grunna öndun.  

1 ml samsvarar 36 dropum.  

Biðtímar fyrir afurðanýtingu? 

Á ekki við. 

Geymsluskilyrði? 

Geymist ekki við hærri hita en 25°C. 

Sjá nánar fylgiseðil á heimasíðu Felleskatalogen, http://www.felleskatalogen.no/medisin-

vet/respirot-vet-novartis-563423 



84	  

Viðmiðunarskammtar lyfja 

Til að auðvelda útreikninga á lyfjaskömmtum eru hér reiknaðir lyfjaskammtar 

fyrir meðal dýr að þunga. Meðal ær (75 kg), meðal hrút  (85 kg), smálamb (3 

kg) og vikugamalt lamb (5 kg).  

 
Ær (75kg)  Hrútar (85kg) Lömb (3kg) Lömb (5kg) 

Sýklalyf         
Baytril vet 3,75 ml 4,25 ml 0,15 ml 0,15 ml  
Calmoxyl vet/ töflur 750 mg  850 mg 40-50 mg 40-50 mg 
Depomycin vet 3 ml 3,4 ml 0,12 ml 0,2 ml 
Engemycin vet/ smáskammtar 0,75 ml 0,85 ml 0,03 ml 0,05 ml 
Engemycin vet/ stórskammtar 1,5 ml 1,7 ml 0,06 ml 0,1 ml 
Penovet® vet 5,25 ml 5,95 ml 0,21 ml 0,35 ml 
Steptocillin® vet 3,75 ml 4,25 ml 0,3 ml 0,5 ml 
Tribrissen® vet 2,5 ml 2,5 ml 0,2 ml 0,2 ml 

 
Ær (75kg)  Hrútar (85kg) Lömb (3kg) Lömb (5kg) 

Bóluefni         
Tribovax vet 1 ml 1 ml - 1 ml 
Mótefnasermi g. Llambablóðsótt - - 1 ml 1 ml 
Lambivac vet 2 ml 2 ml - 2 ml 
Blandað bóluefni 2 ml 2 ml - - 

 
Ær (75kg)  Hrútar (85kg) Lömb (3kg) Lömb (5kg) 

Ormalyf         
Cydectin Triclamox 15 ml 25 ml 0,6 ml 1 ml 
Noromectin Drench 0,8% 18,75 ml 21,25 ml 0,75 ml 1,25 ml 
Oramec Drench  18,75 ml 21,25 ml 0,75 ml 1,25 ml 
Zerofen 10% 3,75 ml 4,25 ml 0,3 ml 0,5 ml 

 
Ær (75kg)  Hrútar (85kg) Lömb (3kg) Lömb (5kg) 

Hnýslasóttarlyf         
Baycox sheep vet 30 ml 34 ml 1,2 ml 2 ml 

 
Ær (75kg)  Hrútar (85kg) Lömb (3kg) Lömb (5kg) 

Snefilefni         
Selenvitan vet - - 0,5 ml 0.5 ml 
Sedaman vet 25 ml - - - 
Calci-kel vet 75 ml - - - 

 
Ær (75kg)  Hrútar (85kg) Lömb (3kg) Lömb (5kg) 

Hormónalyf         
Oxytobel 10 a.e. 2 ml - - - 

 
Ær (75kg)  Hrútar (85kg) Lömb (3kg) Lömb (5kg) 

Hitalækkandi/ bólgueyðandi         
Dolovet vet 1/4 úr bréfi 1/4 úr bréfi - - 

 
Ær (75kg)  Hrútar (85kg) Lömb (3kg) Lömb (5kg) 

Öndunarörvandi lyf         
Respirot vet - - 6-18 dropar 6-18 dropar 

 
Tafla 1. Reiknaðir viðmiðunarskammtar af lyfjaskrá fyrir meðalfé. 


