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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. 

 

 

Þuríður Hermannsdóttir 
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Ágrip 

Sauðfé hefur fylgt Íslendingum frá landnámi og hefur verið mikil lífsbjörg fyrir landsmenn í 

gegnum árin. Mikið hefur verið lagt í ræktun þess og kynbætur og uppskeran af þeirri miklu 

vinnu er gott og sterkt íslensk fé. Sjúkdómar fylgja sauðfénu eins og öðrum bústofni og hafa 

komið upp ýmis konar alvarlegir smit- og bakteríusjúkdómar í gegnum tíðina. Barkakýlisbólga er 

sjúkdómur sem heldur nýlega hefur greinst í íslenska sauðfénu. Ekki er mikið vitað um 

sjúkdóminn, hvað veldur honum og af hverju hann kemur upp í fénu. Vegna þess hve lítið er til 

um sjúkdóminn eiga bændur og aðrir erfitt með að greina hann frá öðrum 

öndunarfærasjúkdómum sem veldur því að skráning um tilfelli er ekki rétt. Markmiðið með þessu 

lokaverkefni „Öndunarfærasjúkdómar í sauðfé með sérstaka áherslu á barkakýlisbólgu“ er að 

kynnast betur barkakýlisbólgunni, ræða hana með tilliti til umhverfis og aðbúnaðar, þá 

sérstaklega loftgæða, og annarra þátta sem tengjast henni, og reyna að komast nær því að finna 

hvað gæti verið að valda sjúkdómnum. Einnig er markmiðið að opna augu bænda og annarra fyrir 

þessum sjúkdómi og alvarleika hans, slæmum loftgæðum í fjárhúsum, stuðla að betri skráningu 

tilfella og þar af leiðandi fá betri mynd af útbreiðslu sjúkdómsins. 

 

Verkefnið í heild sinni var þríþætt. Heimildavinna spilaði hvað stærstan þátt í verkefninu þar sem 

leitað var upplýsinga um sjúkdóminn, öndunarfærin, aðra öndunarfærasjúkdóma, skaðlegar 

lofttegundir í gripahúsum og aðra þætti sem snúa að barkakýlisbólgunni og gætu haft áhrif á það 

að sjúkdómurinn kemur upp í gripunum. Rannsóknin var tvíþætt, annars vegar var sendur út 

spurningalisti til bænda á þeim búum sem rannsökuð voru og hins vegar fór höfundur á búin og 

mældi þar ammoníak í gripahúsum, hita og raka og tók út helsta umhverfi gripanna með tilliti til 

loftgæðanna. Mælingarnar voru gerðar í þeim tilgangi að kanna hvort að einhver tengsl séu milli 

slæmra loftgæða og tíðni barkakýlisbólgunnar. Niðurstöður sýndu að tenging var þarna á milli og 

hefur hár styrkur ammoníaks slæm áhrif á öndunarfæri dýranna og slímhúð þeirra sem gerir þau 

veikari fyrir bakteríum og móttækilegri fyrir sjúkdómum eins og barkakýlisbólgu. 

 

Lykilorð: Barkakýlisbólga, barkabólga, sauðfé, sauðfjársjúkdómar, öndunarfærasjúkdómar. 
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Þakkir 

Strembið var að byrja á verkefni sem lítil vitneskja liggur fyrir um og ekki margar heimildir til 

staðar til þess að fræða sig á. En með góðri og dyggri aðstoð frá frábæru fólki sem komu með sína 

reynslu á borðið jókst vitneskjan frá degi til dags sem endaði með því að varpa aðeins betra ljósi á 

sjúkdóminn sem og aðstæður og loftgæði í gripahúsum. Hugmyndin að verkefninu kom upp í 

spjalli yfir kaffibolla í sveitinni hjá Magdalenu M. Einarsdóttur og hjálpuðu hún og Sigríður 

Hermannsdóttir mér mikið með skilning á alls kyns þáttum sem snéru að verkefninu og 

sauðfjárbúskap almennt. 

Þegar fyrsta hugmynd var komin um ritgerðarefni voru grófir punktar settir niður á blað og tók 

Charlotta Oddsdóttir, dýralæknir, vel í hugmyndina og hafði mikið fram að færa til að koma 

hugmyndinni í framkvæmd. Hlutirnir gerðust nokkuð hratt eftir það og leitaði ég til þeirra Hjalta 

Viðarssonar og Gísla Sverris Halldórssonar með hjálp við gerð spurningalista fyrir bændur og að 

fá útnefnd sauðfjárbú þar sem barkakýlisbólga hafði fundist í einhverjum mæli. Þeir brugðust 

fljótt við og var lokatalan 16 sauðfjárbú sem hægt var að rannsaka. Ammoníaks-, og hitamæli 

sem og rakamæli fékk ég hjá Hauki Þórðarsyni í Bútæknihúsinu á Hvanneyri og komu þeir sér 

mjög vel. 

Bændur á sauðfjárbúunum voru allir sem einn mjög hjálpsamir og áhugasamir um rannsóknina og 

vil ég þakka þeim sérstaklega fyrir góðar viðtökur og skemmtilegar samræður á meðan á 

rannsókn stóð. 

Mikill áhugi hefur verið fyrir þessu verkefni og margir hafa komið með mjög góð innlegg, 

hugmyndir, upplýsingar og ábendingar sem hafa nýst vel við gerð verkefnisins. 

Sérstakar þakkir til leiðbeinanda míns, Charlottu Oddsdóttur, sem hefur verið mín stoð og stytta í 

gegnum gerð verkefnisins og alltaf reiðubúin með góð svör og stuðning frá upphafi til enda. 

Á lokaskrefunum tók Hörður Ríkharðsson það að sér að lesa yfir málfar og stafsetningu og þakka 

ég honum kærlega það. 

Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni og kærasta fyrir stuðninginn og þolinmæðina á meðan á 

skrifum stóð og að sjá til þess að ég héldi mínu striki og þá sérstaklega pabba, Hermanni Þór 

Baldurssyni, fyrir sýndan áhuga og hjálp við ýmislegt sem kom að ritgerðinni. Einnig 

fjölskyldufyrirtækinu, Berserkir ehf. fyrir styrk í ferðirnar á milli bæjanna og Þorgerði Erlu 

Bjarnadóttur vinkonu minni fyrir hjálp við úrvinnslu gagna í Excel og að vera frábær ferðafélagi. 
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1. Inngangur 

Lokaverkefnið „Öndunarfærasjúkdómar í sauðfé með sérstaka áherslu á barkakýlisbólgu“ var 

skrifað í þeim tilgangi að vekja frekari athygli á barkakýlisbólgu í sauðfé og opna augu bænda 

sem og annarra fyrir þessum sjúkdómi og alvarleika hans. Einnig til þess að finna út hvernig hægt 

er að greina sjúkdóminn frá öðrum öndunarfærasjúkdómum og finna svör við því hvers vegna 

þessi sjúkdómur leggst á fé og veldur dauða þess. Verkefnið mun fjalla um íslenskt sauðfé, 

sauðfjárrækt á Íslandi, sauðfjársjúkdóma og þá sérstaklega öndunarfærasjúkdóma sem á 

bústofninn herjar. Tekin verða fyrir önnur dýr og menn til samanburðar. Farið verður svo nánar í 

barkakýlisbólguna út frá þessum köflum, einkenni hennar og hvað gæti verið að valda henni. 

Öndunarfærin almennt og barkakýlið verða skoðuð og hvers vegna slæmt er ef bakteríur komast 

þar inn. Krufning var gerð og kemur lýsing á henni og niðurstöður fram sem og svör við 

spurningalista sem sendur var á bændur og niðurstöður úr loftmælingum í fjárhúsunum sem 

rannsökuð voru. Höfundi fannst mikilvægt að vekja upp umræðu og athugun á barkakýlisbólgu 

svo hægt sé að finna svör við þessum sjúkdómi og auka líkur þess að komið verði í veg fyrir hann 

eða lækning finnist. 

 

1.1 Sauðkindin 

Sauðkindin (l. Ovis aries) er ein tegund svokallaðra húsdýra en húsdýr eru dýr sem tamin eru og 

aðlöguð til þess að lifa með mannskepnunni. Meðallíftími kinda er um 10-12 ár en hann fer eftir 

stærð og tegund þeirra. Sauðkindin er talin vera annað dýrið sem tamið var og fyrsta dýrið sem 

tamið var til nota í landbúnaði (Schoenian, 2015, Basic information about sheep). Heimildir um 

sauðfjárhald eru hvað elstar í suðurhluta Evrópu og vestari hluta Asíu og er talið að það hafi fyrst 

verið tamið fyrir um 11.000 árum í Íran eða Írak. Í Noregi eru fornminjar frá því um 3000 fyrir 

Krist sem benda til húsdýrahalds og eru frumstæðari samfélög í dag enn mjög háð sauðfjárhaldi. Í 

tæknivæddari samfélögum hefur vægi sauðfjár minnkað en þó er mikið notast við afurðir þess, 

sem dæmi ullina, kjötið og mjólkina. Með dreifingu sauðkindarinnar um heiminn hefur hún 

aðlagað sig að umhverfi sínu hverju sinni og hafa orðið gríðarlegar breytingar á stofninum frá því 

í upphafi (Árni Brynjar Bragason, 2013). Ekki er vitað hversu margar tegundir eða kyn af sauðfé 

eru til en talið er að það séu um 1000 aðgreinanlegar tegundir. Féð er í öllum stærðum og gerðum 

og hægt er að aðgreina þær á tilgangi þeirra og afurðum, ullinni, lit, rófunni og öðrum áberandi 

einkennum (Schoenian, 2015, Counting sheep). Sauðkindin er fjórmaga jórturdýr og eru þær 

fóðraðar eftir því með heyi og fóðurbæti þegar við á (Schoenian, 2015, Let‘s ruminate on   it). 
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Þessi einstaka skepna hefur unnið hug og hjörtu jarðarbúa og skipað sér mikilvægan sess í lífi 

þeirra. 

 

1.1.1 Íslenska sauðkindin 

Landnámsmenn fluttu sauðfé með sér hingað til lands ásamt öðrum gripum og má því segja að 

það sé fátt sem er jafn nátengt íslenskri þjóðarsál og sauðkindin. Íslenska sauðféð er gríðarlega 

sterkt og harðgert og hefur því tekist að þrauka í gegnum harðindaár, náttúruhamfarir og 

fóðurskortmeð svo undrum sætir (Jón Torfason og Jón Viðar Jónmundsson, 2000). Kynið sem við 

höfum hér á landi tilheyrir stuttrófufénu en það var áður algengt um alla Norðvestur-Evrópu. 

Íslenski stofninn getur bæði verið hyrndur, hnýflóttur, kollóttur og ferhyrndur og á það við um 

bæði kyn. Litbrigði íslenska fjárins eru einnig fjölskrúðug og glæsileg og náði hreinræktun lita 

ekki fótfestu hérlendis eins og víða. Langmest er þó af hvítu fé en aðrir grunnlitir eru mórautt, 

grátt og svart. Afurðir kindanna eru góðar, gefa mikið af sér og mjög mikilvægar fyrir 

landbúnaðinn í landinu og er þá ullin og kjötið í hávegum höfð en einnig er hægt að nota 

mjólkina, hornin og innyflin svo eitthvað sé nefnt. Það má því segja með sanni að sauðkindin sé 

einstök skepna (Árni Brynjar Bragason, 2013). 

 

1.2 Aðstæður og aðbúnaður í fjárhúsum 

Bygging húsa, hreinlæti og aðbúnaður í þeim er mjög mikilvægur þáttur ef bændur vilja hafa 

heilbrigðan og góðan stofn sem gefur vel af sér. Mikilvægt er að líta í kringum sig á öðrum búum, 

lesa sér til um helstu breytingar og kröfur sem snúa að húsunum og reyna að gera húsin 

auðveldari og aðgengilegri bæði fyrir menn og dýr. Ef bændur hafa ekki tíma til að halda húsum 

sínum almennilegum mega þeir ekki búast við eins góðri afkomu af dýrunum. Hafa verður í huga 

við skipulagninu fjárhúss hvernig hægt er að gera það vænt til vinnu og að dýrunum líði vel í 

húsunum. Þetta þarf að hugsa út frá mörgum þáttum, svosem bústærð, skipulagi húsa og 

umhverfis þeirra, fóðrunaraðferðum og tæknivæðingu í kringum sauðburð. Mikill kostnaður felst 

í því að byggja ný fjárhús sem og að breyta gömlum húsum og þurfa bændur þá að horfa á 

reglugerðir og finna bestu og ódýrustu leiðina til framkvæmda. Gott er að skipuleggja sig vel og 

gera áætlun fyrir alla hluti byggingarinnar, ákvarða hvað er nauðsynlegt og hvað ekki og hvernig 

aðstæður verða sem bestar. Einnig er mikilvægt að hafa húsið á góðum stað á jörðinni ef byggja á 

nýtt fjárhús. Með þessu er átt við að hugsa út í helstu vindáttir og hafa fjárhúsið hlémegin við 

íbúðarhúsið sem og að athuga með jarðgerð undir húsinu og annað tilfallandi. Vatn og rafmagn 

verður svo að leggja að húsinu með sem minnstum kostnaði. Til eru margar gerðir húsa og er 

misjafnt hvernig bændur  vilja skipuleggja húsin  sín. Misjafnt er hvernig bændur vilja    gefa, 
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hvernig undirburður er og gólfgerð og loftræstingin er svo hvað mikilvægust til þess að halda 

loftinu í húsunum hreinum og koma í veg fyrir öndunarfærasjúkdóma og aðra kvilla af völdum 

óæskilegra lofttegunda (Sigurður Þór Guðmundsson, 2013). Við rannsóknir á búunum sem 

tengjast ritgerðinni voru gólfgerðir sérstaklega skoðaðar sem og loftmælingar gerðar og verður 

því farið aðeins nánar í loftræstingu og þar með hita og raka og gólfgerðir í fjárhúsum. 

 

1.2.1 Helstu gólfgerðir í fjárhúsum 

Gólfgerð í fjárhúsum skiptir miklu máli upp á líðan skepnanna, loftgæði og þægindi. Upphaflega 

voru gólfin aðeins troðinn jarðvegur og var hann svo þakinn taði, einfaldlega kölluð taðhús. 

Smám saman fóru bændur þó að skipta yfir í rimlagólf af ýmsu tagi, fyrst um sinn málmristar og 

fururimla og einstaka hús voru með steyptum rimlum. Þetta var gert vegna þess að erfitt var að 

halda taðgólfunum þurrum og fénu hreinu en nú á dögum, þegar kornrækt er að aukast og þar 

með aðgengi að hálmi má búast við að fleiri bændur fari að taka upp þennan gamla sið og telja 

margir að fénu líði hvergi betur en á þurru taðgólfi eða mjúku og hlýju hálmgólfi. Fyrstu 

heimildir um rimlagólf í fjárhúsum eru frá Íslandi um 1760 en bændur sem bjuggu niður við sjó 

settu grindur í húsin sín til þess að halda taðinu þurru (Sigurður Þór Guðmundsson og Torfi 

Jóhannesson, 2005). Margir bændur setja mismunandi gólfefni í húsin sín og henta þau þá við 

mismunandi aðstæður, svo sem við gjafagrindur, hvað varðar hálku, klaufslit og fleira og getur 

það verið góður kostur að bjóða upp á mismunandi undirlag fyrir dýrin. Plastrimlar og 

málmgrindur eru vinsælastar og einnig steyptir rimlar en þessar gólfgerðir endast töluvert betur 

en timburrimlarnir. Eins og áður segir er það mikilvægasta sem bændur þurfa að hugsa um þegar 

ætlunin er að vera með taðhús að þau séu þurr og féð hreint í húsunum og ef bera á hálm undir 

féð þarf að vera nægur hálmur til að gerjun eigi sér stað og gefur hálmurinn þá frá sér hita. 

Svoleiðis hálmdýna væri því góður kostur í köldum fjárhúsum (Sigurður Þór Guðmundsson, 

2004). Fjölmargar bakteríur lifa í jarðvegi og saur og eru flestir sjúkdómar sem herja á sauðféð af 

völdum þessara baktería. Einnig þarf að hugsa um undirlag þegar sauðburður er en nýfædd lömb 

þurfa hlýtt og þurrt undirlag fyrst um sinn. Viðhald á gólfum þarf að vera í lagi og hugsunin 

þannig að húsin henti sem allra best fyrir dýr og menn og ekki hljótist skaði á nokkurn hátt af 

umhverfi dýranna (Sigurður Þór Guðmundsson og Torfi Jóhannesson, 2005). 

 

1.2.2 Loftræsting í fjárhúsum 

Loftræsting í fjárhúsum skiptir mjög miklu máli ef viðhalda á góðum loftgæðum í húsunum. 

Loftræstingin skal tryggja loftskipti og loftgæði sem viðeigandi eru í hverju húsi og ekki skal nýta 

loft sem streymir upp í gegnum haughúsin. Tryggja skal með loftræstingunni að viðeigandi hiti sé 
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í húsunum og á hún einfaldlega að nýtast sem aðstoð við að halda loftinu í húsunum hreinu og 

góðu fyrir dýr og menn. Fylgjast þarf vel með og passa að loftgæðin standist reglugerð um 

velferð sauðfjár. Hámarksstyrkur skaðlegra lofttegunda í fjárhúsum má sjá í töflu á mynd 3 hér að 

neðan. Til eru margar leiðir til að loftræsta fjárhús. Vinsælust er náttúrulega loftræstingin þar sem 

opnar eru dyr og gluggar, opið upp úr mæni og stórar hlöðudyr standa opnar. Þetta hentar vel til 

þess að lofta í gegnum húsin og þolir féð ágætlega kuldann. Í nýrri húsum má sjá ýmis konar 

loftræstikerfi, túður og viftur sem blása loftinu út og er þá hreint loft tekið inn um dyr og glugga. 

Þegar notast er við loftræstikerfi af þessu tagi verður að passa að hreyfing loftsins sé jöfn og að 

ekki myndist dragsúgur í húsunum. Það fer alfarið eftir gerð húsa, veðri og vindum hvaða 

loftræstikerfi hentar best. Hæfilegt hitastig í fjárhúsum er 0-10°C, rakastig má ekki fara yfir 85% 

við 10-15°C hita og ekki yfir 60-70% við 15-25°C hita (Magnús Sigsteinsson, 1991). Mikilvægt 

er að hiti, raki og loftgæði í gripahúsum séu í lagi og standist kröfur og viðmið sem við eiga 

hverju sinni. Margir sjúkdómar orsakast af þessum þáttum og það að halda þessu í lagi er ekki 

það erfiðasta sem bændur þurfa að taka sér fyrir hendur í sínum búskap. 

 

1.2.3 Aðbúnaður og velferð samkvæmt reglugerð 

Ný og endurbætt reglugerð um aðbúnað og velferð sauðfjár tók gildi árið 2014 en hún ber nafnið 

Reglugerð um velferð sauðfjár og geitfjár nr. 1066/2014. Í þessum kafla verður þó aðeins einblínt 

á þann hluta er tengist sauðfé og efni verkefnisins. Tilgangur þessarar reglugerðar er að tryggja 

heilbrigði og velferð sauðfjár með góðum aðbúnaði og meðferð dýranna og stuðlar hún að því að 

sauðféð geti lifað við sitt eðlilega atferli eins og kostur er ef farið er eftir og bætt um betur við 

þær lágmarkskröfur sem í henni koma fram. Í reglugerðinni kemur fram að dýrin skulu alltaf hafa 

aðgang að góðu og næringarríku fóðri og aðgang að hreinu og ómenguðu drykkjarvatni. 

Umhverfi fjárhússins skal vera þrifalegt og reynt skal eftir bestu getu að koma í veg fyrir að 

óæskilegar bakteríur og smitefni berist inn í húsin. Ef að sjúkdómur kemur upp skal hafa 

viðbúnaðaráætlun og tilkynna sjúkdóminn strax til héraðsdýralæknis. Í þriðja kafla 

reglugerðarinnar koma fram lágmarkskröfur um aðbúnað og húsakost, loftgæði og hljóðvist sem 

og slysavarnir. Mikilvægt er að nóg sé af húsaskjóli fyrir allan stofninn að vetrarlagi og skal setja 

gólf og innréttingar þannig upp að ekki sé slysahætta af þeim. Gólf skulu ekki vera hál og passa 

skal að hafa þurrt og gott undirlag undir fénu. Loftræsting verður að vera góð og loftskipti 

regluleg. Lofthiti skal vera í samræmi við ullarfar kindanna og hávaði skal vera í lágmarki. 

Viðauki fylgir reglugerð með helstu stærðum og lágmarkskröfum hvað varðar aðbúnaðinn og má 

sjá töflur með þeim upplýsingum í kaflanum hér að neðan (Reglugerð um velferð sauðfjár og 

geitfjár nr. 1066/2014). 
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1.2.4 Lágmarksstærðir húsa, innréttinga og búnaðar í fjárhúsum 

Tafla 1. Taflan sýnir lágmarks gólfrými og jöturými í fjárhúsum á hvern grip. Gólfrýmið skal vera það stórt að allt 

féð geti legið á sama tíma. 

 

Lágmarksmál á rými í húsum 

 Gólfrými (m
2
) Jöturými (cm) 

Fyrir allt fullorðið fé og 

fengna gemlinga 

0,7 40 

Fyrir gemlinga 0,6 36 

Fyrir unglömb, þyngd allt 

að 30 kg 

0,2 – 0,4  

Burðarstía 10  

 

 

Tafla 2. Taflan sýnir lágmarksstærðir eftir gólfgerð í fjárhúsi. 

 

Lágmarksstærðir eftir gólfgerð 
 Mm 

Rimlagólf:  

Rimlabreidd, lágmark 50 

Rifubreidd, hámark fyrir fullorðið fé 22 

Ær með lömb og gemlingar 20 
  

Ristagólf:  

Hámarksbreidd gata 20 
 

 

Tafla 3. Taflan sýnir hámarks magn hættulegra lofttegunda í fjárhúsum. Afkastageta loftræstingar skal að minnsta 

kosti vera 200 m
3
/klst á hverja varmaframleiðslueiningu og skal ein kind telja 0,1 einingu við útreikninga. 

 

Hámarks magn hættulegra lofttegunda 

Lofttegund Styrkleiki (ppm) 

CO2 3.000 

NH3 20 

H2S 0,5 
 

 

Þessar kröfur ber bændum að hafa í huga við gerð húsa sinna og umhirðu og eiga þær að tryggja 

sem best umhverfi og aðbúnað fyrir gripina (Reglugerð um velferð sauðfjár og geitfjár nr. 

1066/2014). 
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1.3 Öndunarfærin 

Öndunarfæri manna og dýra spila lykilþátt innan líkamans og getur enginn lifað án þess að anda. 

Spendýr taka súrefni inn í lungun við innöndun og sleppa koltvísýringi við útöndun. Loftskiptin 

fara fram í lungnablöðrum í lungunum. Rauðar blóðflögur taka þá upp súrefnið í lungunum og 

bera það um líkamann til vefja og líffæra og bera svo koltvísýringinn til baka frá líffærunum, til 

lungnanna þar sem það berst út með útöndun. Skortur á súrefni getur valdið mikilli vanlíðan og 

alls kyns sjúkdómum, jafnvel dauða. Helstu hlutar öndunarfæranna eru munnur og nef, munn- og 

nefholið, barkinn, barkakýlið, berkjurnar og lungun. Öll þessi líffæra vinna saman við öndun 

manna og dýra og eru þau gerð þannig að sem auðveldast er fyrir okkur að anda og losa okkur við 

alls kyns óhreinindi og annað úr öndunarveginum (Zimmermann, 2016). 

 

1.3.1 Barkakýlið 

Barkakýlið er mikilvægur hluti öndunarfæranna og þar fer fram flókin samhæfing margra aðgerða 

sem tengjast öndunarfærunum. Eftirfarandi lýsing á við barkakýli í mönnum. Barkakýlið er 

staðsett efst á barkanum og tengir það kokið við neðri hluta öndunarfæranna. Það virkar eins og 

eins konar loka og með hjálp margra, fíngerðra vöðva tekur það þátt í kyngingu, vörn á 

öndunarvegi með hósta eða annarri skjótri lokun öndunarvegarins og hjálpar það einnig til við að 

stilla tóna og styrk þeirra hljóða sem berast frá raddböndum. Barkakýlinu er skipt í þrjá hluta, 

fyrst kemur svæðið ofan raddbanda en innan þess er barkakýlislokið (e. epiglottis), könnubrjóskið 

(e. arytenoid cartilages), speldisfellingin (e. aryepiglottic fold), sá hluti raddbandanna sem 

kallaður er andarfelling (e. vestibular fold) eða fölsk raddbönd og að lokum barkakýlisskúti (e. 

laryngeal ventricles). Annar hluti barkakýlisins er svæði raddbandanna. Það er lítið svæði og þar 

má finna raddböndin (e. vocal cords) ásamt fremri og aftari þverstrengjum (e. commissures). 

Þriðja og síðasta svæðið er svo svæðið neðan raddbanda en það er staðsett um 1 cm fyrir neðan 

raddböndin í mönnum og nær niður að neðra borði hringbrjósksins (e. cricoid cartilage) (Gullane, 

Moukarbel, Novak og Thurnher, 2007). 
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Mynd 1. Hér má sjá þverskurðarmynd af skiptingu barkakýlisins í þrjá hluta. Ofan raddbanda (e. supraglottis), 

raddbandasvæði (e. glottis) og neðan raddbanda (e. subglottis). Einnig má sjá fölsku raddböndin (e. vestibular fold), 

raddböndin sjálf (e. vocal cords), hringlaga brjóskið (e. cricoid cartilage), könnubrjóskið (e. arytenoid cartilages) og 

barkakýlisskútann (e. laryngeal ventricles). 

 

Barkakýlið er gert að stærstum hluta úr brjóski en einnig úr liðböndum, himnum, innri vöðvum 

og holrýmum (e. intralaryngeal spaces). Brjóskið er í raun beinagrind barkakýlisins og eru 

brjóskhlutarnir sex talsins. Þrír af hlutunum standa einir og sér en hinir þrír para sig saman og eru 

því í raun níu hlutar brjósks í barkakýlinu. Brjóskhlutarnir sem standa einir eru skjaldbrjóskið (e. 

thyroid cartilage), hringbrjóskið (e. cricoid cartilage) og barkakýlislokið (e. epiglottis). 

Skjaldbrjóskið er stærsta brjóskið í barkakýlinu og tengist það málbeininu (e. hyoid bone) og 

hringlaga brjóskinu í gegnum himnur. Það er gert úr tveimur ferhyrndum lögum sem sameinast 

með 90-120° horni. Þessar himnur mynda Adams eplið (l. prominentia laryngea) svokallaða sem 

áþreifanlegt er framan á hálsinum. Fyrir ofan það skipta þær sér svo sitt í hvora áttina. 

Hringbrjóskið er brjóskið sem styður hvað mest við barkakýlið og er einnig eina brjóskið sem er 

alveg hringlaga í öndunarveginum. Barkakýlislokið er sporöskjulaga himna og er staðsett efst á 

barkakýlinu. Það er fast milli málbeins og liðbands efst í barkakýlinu. Þegar maðurinn eða dýrið 

kyngir færist efri hluti barkakýlisloksins aftur og lokar þannig öndunarveginum. Þetta ver 

öndunarveginn fyrir mat, fóðri og öðru slíku sem fer frá munni og niður hálsinn og beinir fæðunni 

niður í vélinda. Pöruðu brjóskin eru svo könnubrjósk (e. arytenoid cartilage), hnýfilbrjósk (e. 

corniculate cartilage) og kílbrjósk (e. cuneiform cartilage). Raddböndin eru fest á könnubrjóskið 

sem situr á hringbrjóskinu en það eru tvær þríhyrningslaga flögur sem eru mjög hreyfanlegar og 

hreyfa  þar  með  raddböndin  með.  Hnýfilbrjóskið  situr  svo  efst,  sitthvorum  megin  á 



8  

könnubrjóskinu og er einnig í laginu eins og þríhyrningur. Að lokum liggur paraða kílbrjóskið í 

speldisfellingunni og togar í barkakýlislokið þegar kynging á sér stað. 

 

Mynd 2. Á myndinni má sjá alla helstu hluta barkakýlisins bæði séð framan á það og á hlið. 

 

Vöðvarnir greina og afmarka barkakýlið frá öðrum hlutum hálsins og gegna þar mikilvægu 

hlutverki. Vöðvunum er skipt í tvennt eftir hlutverkum þeirra. Annars vegar eru það vöðarnir sem 

lyfta barkakýlinu upp og má þar nefna stíls- og málbeinsvöðva (e. stylohyoid), skjaldbrjósks- og 

málbeinsvöðva (e. thyrohyoid) og höku- og málbeinsvöðva (e. geniohyoid). Hins vegar eru það 

vöðvarnir sem slaka barkakýlinu aftur og ýta því niður en það eru til dæmis bringu- og 

málbeinsvöðvi (e. sternohyoid), bringubeins- og skjaldbrjósksvöðvi (e. sternothyroid) og 

herðablaðs- og málbeinsvöðvi (e. omohyoid). Utan um barkakýlið eru svo himnur til að verja það 

og halda lögun þess og í það liggja taugar. Blóð berst til barkakýlisins með æðum allt í kring 

(Tarrazona og Deslauriers 2007). Þar sem barkakýlið er að langstærstum hluta gert úr brjóski er 

ekki gott ef bakteríur eða sýklar komast að því og inn í vefinn. Ástæðan fyrir því er að í brjóskinu 

sjálfu er enga blóðrás að finna og á því vefurinn erfiðara með að endurnýja sig. Bataferlið er þar 

af leiðandi lengra en í vef þar sem blóðrás rennur um hann og skilar honum þeim næringarefnum 

og frumum ónæmiskerfisins sem hann þarf. Með blóðrás er einnig hægt að koma sýklalyfjum og 

öðrum efnum sem hjálpa til við bata að vefnum en það getur reynst erfitt þegar um brjósk er að 

ræða (Mansour, 2003). 

 

1.4 Sauðfjársjúkdómar 

Sjúkdómar hafa herjað á íslenskt sauðfé frá því það kom hér til lands. Sauðfjárveikivörnum var 

fyrst komið á hér á landi árið 1938 en þá þekktust að minnsta kosti þrír smitandi sjúkdómar á 

landinu. Þessir sjúkdómar voru blauta- og þurra mæðiveikin og garnaveikin en þeir komu með 
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karakúlfénu sem var flutt til Íslands árið 1932. Með þessu fóru af stað aðgerðir um útrýmingu 

smitandi sauðfjársjúkdóma og hafa þær aðgerðir þróast og batnað í gegnum árin (Hjalti Gestsson, 

1983). Aðrir sjúkdómar sem komið hafa upp í íslenska sauðfjárstofninum eru til dæmis riða, 

fjárkláði og alls kyns öndunarfærasjúkdómar, mis skaðlegir. 

 

1.5 Öndunarfærasjúkdómar í sauðfé 

Öndunarfæri dýra eru mjög viðkvæm og slímhúðin í öndunarfærunum kjörinn staður fyrir 

bakteríur að setjast að. Til eru margar tegundir öndunarfærasjúkdóma í sauðfé og má þá helst 

nefna lungnapest, kregðu og barkakýlisbólgu. Öndunarfærasýkingar geta valdið miklum skaða á 

sauðfjárbúum hér á landi og vinna vísindamenn hörðum höndum að því að finna upp betri 

bólusetningarefni og lækningar við sjúkdómum sem þessum (Eggert Gunnarsson, e.d.). Tjónið á 

búunum lýsir sér þá helst í kostnaði við meðhöndlanir gripanna, bólusetningum og svo auðvitað 

dauðsföllum á bænum. Sjúkdómar sem þessir fara afar illa í féð, þroski er ekki eðlilegur og ekki 

má gleyma þjáningunum sem dýrin ganga í gegnum en sum hver eru með mæði og þyngsli í 

öndun alla ævi. Bakteríur eða aðrar örsmáar lífverur valda öndunarfærasjúkdómum og hefur 

gengið misvel að ráða niðurlögum þeirra (Eggert Gunnarsson, Katrín Andrésdóttir og Þorsteinn 

Ólafsson, 2014). Eins og áður sagði eru þekktustu öndunarfærasjúkdómarnir í sauðfé lungnapest, 

kregða og barkakýlisbólga en mest er einblínt á hana í þessu verkefni. 

 

1.5.1 Lungnapest 

Lungnapest er alvarlegur og smitandi sjúkdómur í sauðfé sem orsakast af svokölluðum 

Pasteurellabakteríum, Pasteurella multocida, Biebersteinia trehalosis og Mannheimia 

haemolytica. Sjúkdómurinn lýsir sér sem lungnabólga með drep í framblöðum lungnanna. 

Lungnapestin er vetrarsjúkdómur hérlendis og kemur oftast upp á tímabilinu frá nóvember og 

fram í mars. Pasteurellabakteríur eru hluti af bakteríuflóru sem er að finna í efri hluta 

öndunarvegar jórturdýra og eru þær undir venjulegum kringumstæðum ekki til vandræða fyrir 

dýrin. En við ákveðnar aðstæður eða breytingar í umhverfinu getur sjúkdómur blossað upp og 

valdið miklum skaða í hjörðinni. Dæmi um þessar aðstæður eru fóðurbreytingar, þrengsli, slæm 

loftgæði og raki, of mikill kuldi eftir rúning eða of mikill hiti. Þetta eru allt þættir sem geta valdið 

streitu hjá fénu og er hún því talin mikilvægasta orsök sjúkdómsins. Einkenni lungnapestar geta 

verið langvarandi eða orðið til þess að gripirnir drepast snögglega og er þá ekki endilega víst að 

faraldurinn breiðist út. Langvarandi einkennin lýsa sér aftur á móti í andnauð og mæði, sárum og 

kæfðum hósta sem orsakast af brjósthimnubólgu, háum hita, lystarleysi og deyfð. Rennsli frá 

augum og nösum sjást oft og að lokum froða í kjaftinum. Sjúkdómseinkenni koma oftast fram 10- 
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14 dögum eftir streitu eða álag. Til eru bóluefni sem slá á sjúkdóminn ásamt því að Penicillin og 

önnur sýklalyf virka vel til að ná niður sýkingunni. Þó er sjúkdómurinn slæmur fyrir lungun og 

getur skemmd á þeim gert batann hægari. Mikilvægt er að hefja meðhöndlun á sjúkdómnum strax 

og halda aðbúnaði, hreinlæti og fóðri eins og best verður á kosið fyrir dýrin. Loftgæði í 

gripahúsum eru einnig mjög mikilvæg þegar kemur að öllum gerðum öndunarfærasjúkdóma 

(Eggert Gunnarsson og fl., 2014). 

 

1.5.2 Kregða 

Kregða nefnist öðru nafni lambahósti og er einnig smitandi lungnasjúkdómur í sauðfé. 

Sjúkdómurinn leggst á lömb og er valdur hans örsmá frumstæð örvera sem nefnist Mycoplasma 

ovipneumoniae. Einkenni sjúkdómsins eru hósti, andnauð og mæði, nefrennsli og þykkt hor í 

nösum. Hóstinn kemur bæði fram á húsi og úti við en við báðar aðstæður ágerist hann við rekstur 

eða annars konar hreyfingu á lömbunum. Ekki hefur sjúkdómurinn haft mikil áhrif á þroska eða 

stærð lamba en einstaka lamb sem veikist illa veslast upp. Þegar skoðuð eru lömb sem hefur verið 

slátrað má sjá að sjúkdómurinn leggst á neðri hluta lungnanna og er vefurinn þar þá líkt og lifur 

að lit, lungun eru fallin saman og sjúkdómnum fylgir berkjubólga og í einstaka tilfellum 

brjósthimnubólga. Lömb með kregðu eru viðkvæmari fyrir öðrum sjúkdómum eins og til dæmis 

lungnabólgu en oftast lagast kregðan þegar líða fer á veturinn. Ekki er auðvelt að eiga við 

kregðuna með lyfjum vegna þess hve M. ovipneumoniae er frumstæð og borgar meðhöndlun sig 

yfirleitt ekki þar sem þau fúkkalyf sem gera gagn eru bæði fá og dýr. Þegar kregða kemur upp er 

mikilvægt eins og í baráttunni við lungnapestina að passa upp á aðbúnað dýranna, loftgæði og 

hreinlæti og reyna að hlúa að þeim eftir bestu getu til að tryggja skjótan bata (Eggert Gunnarsson 

og fl., 2014). 

 

1.6 Barkakýlisbólga 

Ekki eru til miklar heimildir um barkakýlisbólguna og hefur þessi sjúkdómur tiltölulega nýlega 

verið greindur á Íslandi. Hann er alvarlegur og brýn þörf á að vekja meiri athygli á sjúkdómnum. 

Sjúkdómurinn herjar á barkakýlið og er ekki vitað hvað veldur honum. Við krufningu hefur 

fundist flóra baktería en bakteríurnar er þó allar að finna vanalega í munnholi dýranna. Bakteríur 

sem greinst hafa eru meðal annars Fusobacterium necrophorum, Trueperella pyogenes, 

Pasteurella sp. og Bacteriodies sp. Helstu einkenni sjúkdómsins eru andnauð, mæði, skepnurnar 

draga kviðinn og margar veslast upp. Í barkakýlinu sjálfu lýsir sjúkdómurinn sér sem mikill 

bjúgur, sár og bólga í barkakýlislokinu sem og bólga og drep í brjóski barkakýlisins (Mynd 3). 

Einkenni sjást kviðlægt og miðsvæðis í barkakýlinu og er dánarorsök sjúkdómsins köfnun þegar 
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lokast fyrir öndunarveginn sökum bólgu. Margar getgátur hafa komið upp um sjúkdóminn, svo 

sem áverki við öndun, við meðalaskömmtun, rörinnsetningu eða sár sem orsakast af stráum eða 

öðru beittu sem kemur í kok fjárins en ekki hefur orsök enn fundist. Reynt hefur verið að gefa 

sýklalyf og hafa ákveðnar tegundir orðið til þess að barkakýlisbólgan gengur til baka í einhvern 

tíma en kemur þó alltaf aftur og dregur dýrið til dauða á endanum. (Ólöf G. Sigurðardóttir, e.d.). 

Sjúkdómurinn veldur töluverðum missi hjá bændum hér á landi og er því mikilvægt að reyna að 

komast að því hvað gæti verið að valda honum. 

 
 

Mynd 3. Hér má sjá hvernig sjúkdómurinn leggst á barkakýlið, mikil bólga er í brjóskinu og í því er drep. Ljósm: 

Þuríður Hermannsdóttir 

 

1.6.1 Önnur tilfelli bólgu í barkakýli 

Á Íslandi hefur barkakýlisbólgan aðallega greinst í sauðfé en úti í heimi hefur brjóskbólga í 

barkakýli komið upp í sauðfé, kálfum og hrossum. Þar má helst nefna breska Texel sauðféð og 

ung Thoroughbred hross sem aðallega eru notuð til kappreiða. Ekki er þó vitað með sanni hvort 

um nákvæmlega sama sjúkdóm er að ræða eða sömu sjúkdómsvalda (Ólöf G. Sigurðardóttir, 

e.d.). Árið 2006 var gerð rannsókn á Nýja-Sjálandi á Thoroughbred keppnishrossum. Markmið 

tilraunarinnar var að kanna áverka á barkakýli og slímhúð brjósksins við slönguinnsetningu en þá 

er slöngu komið fyrir í gegn um nös hestsins og niður í maga. Við þetta getur slangan sært 

barkakýlið. Í stuttu máli voru niðurstöður tilraunarinnar þær að við þessa aðferð var líklegt að 

áverkar yrðu á barkakýlinu og að aðferðin myndi framkalla bólgur og mynda ör á brjóskinu 

(Smith, Perkins, Firth, Anderson, 2006). Þetta er ein getgátan að aðferðir sem þessar gætu valdið 

því að sár kæmist á barkakýlið og þá eiga bakteríur greiðari leið inn. Árið 2007 var gefin út bókin 

Sheep Medicin þar sem meðal annars var fjallað um sauðfé í Bretlandi en eins og áður segir þá er 
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ekki vitað fyrir víst að hér sé um sama sjúkdóm að ræða og á Íslandi. Sjúkdómurinn sem þessi 

grein segir frá lýsti sér sem bólga í brjóski í barkakýlinu og leiddi oftar en ekki til dauða gripanna. 

Algengastur var sjúkdómurinn í 18-24 mánaða hrútum af tegundinni Suffolk, Beltex og Texel og 

kom helst upp seint að sumri og að hausti til í tengslum við aukinn fóðurbæti fyrir sölutímabil. 

Sjúkdómurinn kom seinna að haustinu upp í lambhrútum, ef til vill vegna seinni kynþroska og var 

ekki algengur í ám hjá þessum tegundum. Tilgátan í tengslum við þessa rannsókn var að 

karlhormón í hrútunum valda því að höfuðið stækkar og barkakýlið breytist einnig sem getur 

valdið öðruvísi flæði súrefnis þar um. Þessar breytingar geta þá valdið bólgu í brjóskinu, öndun 

verður erfiðari sem hefur áhrif á slímhúð barkakýlisins og það verður móttækilegra fyrir alls kyns 

bakteríusýkingum. Einkenni sjúkdómsins hjá erlenda sauðfénu voru þau að gripirnir eru tregir til 

að hreyfa sig, hengja haus og teygja hálsinn meira fram en vanalega, hröð og tíð öndun og 

öndunarörðugleikar. Nasirnar voru flenntar út og tungan meira fram en vanalega. Froða 

myndaðist við munn og neðri kjálka. Mikið stress myndast í sýktum gripum, sem veldur hraðari 

hjartslætti og margir gripir hætta að nærast og veslast upp. Um 20% tilfella svöruðu ekki 

lækningu með sýklalyfjum eða sterum í barkann og sýndu niðurstöður að ólíklegt væri að 

lyfjagjöf gæti leyst vandamálið algjörlega. Mikilvægt er að greina sjúkdóminn sem fyrst og 

bregðast við vegna þess að hann verður ekki stöðvaður þegar hann er farinn af stað (Scott, 2013). 

Margt er líkt með þessum sjúkdómum og barkakýlisbólgunni í íslenska sauðfénu og gætu frekari 

rannsóknir jafnvel leitt í ljós að hér sé tenging á milli. 

 

1.6.2 Dæmi um bólgu í barkakýli hjá mönnum 

Fróðlegt er að hafa hér með stutt dæmi um bólgu í barkaloki hjá mönnum á Íslandi. Árið 1983 til 

ársins 2000 var hér á landi bráð barkaloksbólga. Sjúklingarnir voru á aldrinum 12 mánaða og upp 

í 82 ára en meðalaldurinn var 33 ár. Á tímabilinu sem skoðað var fengu fleiri karlmenn en konur 

sjúkdóminn og var aukning á tíðni hans yfir vetrarmánuðina eða frá desember og fram í mars. 

Tekin var hálsstroka og framkvæmd blóðræktun og var algengasta bakterían Haemophilus 

influenzae en bólusetningar voru teknar upp gegn henni árið 1989. Alls voru þrír einstaklingar af 

þeim 57 sem greindust, sem fengu alvarlega fylgikvilla. Í einu tilviki var það lungnabólga og í 

öllum þremur tilvikum þurfti á meðhöndlun barka að halda í formi barkaskurðar eða 

barkaþræðingu. Áttu sjúklingar þá við öndunarörðugleika að stríða. Enginn af sjúklingunum 57 

lést úr sjúkdómnum (Birgir Briem, Hannes Petersen og Örnólfur Þorvarðarson, 2010). 
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1.7 Hættulegar lofttegundir í fjárhúsum 

Loftgæði í fjárhúsum skipta gríðarlega miklu máli. Varasamar og hættulegar lofttegundir geta 

valdið miklum skaða ef ekki er vel að gáð og gera bæði fólk og fé veikari fyrir öðrum 

heilsubrestum. Inniloftsmengunin stafar að mjög miklu leyti af niðurbroti á húsdýraskít og stíga 

þá skaðlegar lofttegundir til dæmis upp úr haughúsum undir fjárhúsinu. Mestri hættu veldur hin 

eitraða lofttegund brennisteinsvetni en af henni kemur sterk lykt sem menn finna og geta þá gert 

viðeigandi ráðstafanir. Það getur valdið höfuðverk og svimakennd og ef brennisteinsvetnið verður 

nógu sterkt getur það lamað lyktarskynið og er í því tilfelli stórhættulegt og getur jafnvel dregið 

menn og dýr til dauða. Aðrar eitraðar lofttegundir sem verða til við niðurbrot á skít eru 

köfnunarefnissýrlingar sem hafa þunga hráalykt og geta valdið vökva í lungum og köfnun, og 

ammoníak sem verið er að skoða í þessu verkefni og mest áhersla verður lögð á. Ammoníak hefur 

stingandi lykt, veldur ertingu og í framhaldi af því bólgum, ætingu og veiklun öndunarfæra. Allar 

þessar lofttegundir er auðvelt að mæla og reglugerðir segja til um hámarksstyrk þeirra í húsum. 

Því ætti að vera auðvelt fyrir bændur að fylgjast með hvernig loftgæðin eru í húsum sínum og 

halda loftinu þannig að það sé gott og heilsusamlegt fyrir dýr og menn (Friðrik Daníelsson, 

2015). 

 

1.7.1 Ammoníak 

Ammoníak hefur efnaformúluna NH3 og er þekkt efni sem spilar stóran þátt í niturhringrás jarðar. 

Það getur verið skaðlegt mönnum og dýrum ef styrkur þess er nógu mikill. Ammoníakslosun í 

tengslum við landbúnað hefur verið sérstakt áhyggjuefni allt frá níunda áratug síðustu aldar og er 

nú orðin eitt af stærstu vandamálum heims hvað varðar loftmengun. Losunin verður bæði vegna 

áburðar og losnar úr úrgangi dýra, þá sérstaklega þvagi þeirra. Reiknað hefur verið út að um 80- 

95% af ammoníakslosun í Evrópu kemur frá landbúnaði og af því magni er rúmlega 80% 

ammoníaksins úr dýraúrgangi en aðeins tæplega 20% af völdum áburðar (Ni og Heber, 2008). 

Aukning verður á uppgufun ammoníaks þegar sýrustig fer yfir pH 7,0 og með hækkandi hitastigi. 

Hátt hitastig stuðlar einnig að því að dýrið fer að anda hraðar og meira álag verður á 

öndunarfærunum. Misjafnt er hvernig styrkur ammoníaks hefur áhrif á búfé en kindur, svín og 

nautgripir sem dæmi eru viðkvæm fyrir of háum styrk. Í Ástralíu voru settar reglur sem segja að 

styrkur ammoníaks í andrúmslofti þar sem menn starfa má ekki vera hærri en 25 ppm ef vinna á í 

8-10 tíma á dag, 5 daga í röð og ekki hærri en 35 ppm í stuttan tíma. Rannsóknir hafa sýnt að ef 

styrkur ammoníaks er of hár hefur það áhrif á þroska, fóðrun og þyngdaraukningu í lömbum, 

kálfum og grísum en þarna er verið að tala um styrk allt upp í 50 ppm. Niðurstöður úr rannsókn í 

Ástralíu sýndu að viðvera í 22 ppm styrk ammoníaks í níu daga hafði veruleg áhrif á öndunarfæri 
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nautgripa og stuðlaði að bólgum og særindum. Ammoníakið ertir öndunarfærin, þau bólgna og 

verða viðkvæmari fyrir sýkingum og mikið er um að lungnabólga komi upp við skipaflutninga á 

nautgripum erlendis þar sem styrkur ammoníaks getur farið allt upp í 25-30 ppm undir dekki. Í 

Evrópu er miðað við að styrkur ammoníaks fari ekki yfir 20 ppm í kringum gripi eins og svín og 

kindur. Skemmdir á öndunarfærum og skert lungnastarfsemi getur haft mikil áhrif á nautgripi og 

kindur þar sem öndunarfæri þeirra eru sérstaklega viðkvæm. Í öndunarfærum eru skynjarar sem 

skynja ertingu og valda því að dýrið hóstar og það þrengist að öndunarveginum (Costa, Accioly 

og Cake, 2003). 

Gerð var könnun á heilsu manna í Kanada og var hópur sem vann við háan styrk 

ammoníaks borinn saman við hóp sem vann við lægri styrk ammoníaks. Í ljós kom að í hópnum 

sem vann við hærri styrk ammoníaks voru fjórfalt fleiri en í hinum hópnum með krónískan hósta, 

sjöfalt fleiri með hósta og í fjórfalt fleirum heyrðust önghljóð við öndun. Skert lungnastarfsemi 

var algeng og sást greinilega að umhverfið við ammoníakið hafði slæm áhrif á öndunarfæri 

fólksins (Costa of fl., 2003). Ammoníak hefur sérstaklega slæm áhrif á öndunarfæri, augu, nef og 

húð manna en þetta eru svæðin þar sem mest erting kemur fram. Einkenni eru erting og brennandi 

tilfinning í öndunarfærum, hósti, andnauð, hausverkur og ógleði (Canadian Centre for 

Occupational Health and Safety 2001). Rannsóknir hafa einnig verið gerðar á dýrum og þá 

sérstaklega svínum og alifuglum en eitthvað á lömbum og kálfum. Aðaláhrif ammoníaks á dýrin 

eru skert virkni og ending á öndunarfærum. Við tilraun á svínum voru þau höfð í mjög háum 

styrk ammoníaks í 2 tíma og voru þau með um 51% fleiri bakteríur í lungunum eftir þann tíma 

heldur en svínin sem voru í höfð í betra lofti. Þegar svínunum var haldið lengur í háum styrk 

ammoníaks fóru áhrifin að koma niður á vexti þeirra og framleiðslugetu. Töluverð skekkja var þó 

í þessum tilraunum og er ekki talið að það þurfi eins háan styrk ammoníaks eins og þarna var 

notaður til að hafa þessi áhrif á dýrin. Önnur tilraun staðfesti þetta þar sem áhrif sáust á vexti 

svínanna sem og öndunarfærunum þegar þau voru höfð í umhverfi með 25 ppm ammoníaks og 

vildu vísindamenn meina að svín ættu ekki að vera höfð í hærri styrk ammoníaks en 15 ppm og 

húsdýr  almennt  ekki  í  hærri  styrk  ammoníaks  en  25  ppm   (Costa,   og   fl.,   2003). 

Margt getur haft áhrif á ammoníaksuppsöfnun í gripahúsum og má þá nefna hitastig, 

veðurfar, hvernig haughúsin eru, hversu djúp og hvort blæs út úr þeim á réttum stað. Mjög slæmt 

er þegar loftið úr haughúsinu fer öfuga leið og kemur upp um grindurnar á gólfinu. Einnig skiptir 

loftræsting höfuð máli og hvort bændur lofti vel út eða ekki. Eins og áður segir er ammoníak 

mjög ertandi og getur haft skaðleg áhrif á slímhúð öndunarfæranna sem getur valdið sári og 

greiðari leið fyrir bakteríur til að komast þar inn. 
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1.7.2 Ammoníaksmælingar 

Fylgjast þarf með ammoníaksmagni í húsum og reyna eftir fremsta megni að hafa það sem lægst. 

Besta leiðin til að fá réttar upplýsingar um magn ammoníaks er með ammoníaksmælingum. Við 

mælingar á ammoníaki er gott að hafa aðrar breytur til hliðsjónar, svo sem hita, raka, loftþrýsting 

og veðurfar. Byrjað var að mæla ammoníak í gripahúsum á sjöunda áratug 20. aldar. Til eru 

margar leiðir til að reikna út styrk ammoníaks í loftinu en með aukinni tækni er notast við 

sérstaka ammoníaksmæla sem sýna þá styrk ammoníaks í prómillum (ppm) á þeim stað sem mælt 

er og margir hverjir sýna þá til dæmis hitastig og aðrar breytur í leiðinni. Við mælingu er 

mikilvægt að skrá hjá sér aðstæður og umhverfi sem og veðurfar þann dag því að veðurfar getur 

skipt miklu máli þegar kemur að styrk ammoníaks í gripahúsum. Þegar stórar rannsóknir eiga sér 

stað þar sem tekið er sýni og ammoníakið svo mælt í sýninu er notast við mun flóknari tæki og tól 

sem ekki verður farið í neitt frekar við gerð þessarar ritgerðar þar sem einfaldur ammoníaksmælir 

var notaður við rannsóknina. Rannsóknarmenn verða að velja sína aðferð við mælingar eftir 

umfangi rannsóknar og því sem á að koma út úr henni (Heber og Ni, 2008). 

 

1.8 Markmið verkefnisins 

Verkefnið „Öndunarfærasjúkdómar í sauðfé með sérstaka áherslu á barkakýlisbólgu“ var skrifað í 

þeim tilgangi að opna augu fólks fyrir alvarleika barkakýlisbólgunnar og stuðla að því að fleiri og 

betri rannsóknir fari fram á sjúkdómnum svo hægt sé að finna leið til að ráða niðurlögum hans. 

Margt þarf að hafa í huga þegar reka á sauðfjárbú og skiptir umhverfi gripanna þar höfuðmáli. 

Aðstæður í húsunum, aðbúnaður dýranna og loftgæði eru mjög mikilvægir þættir þegar kemur að 

því að láta gripunum líða vel og að þægilegt vinnuumhverfi sé í húsunum. Ammoníak getur verið 

skaðlegt bæði fyrir dýr og menn og því var ákveðið að skoða sjúkdóminn með tilliti til loftgæða 

og athuga hvort einhver tenging væri þar á milli. Ýmislegt á eftir að ræða i tengslum við 

sjúkdóminn, rannsaka og athuga en einhvers staðar þarf að byrja og er þetta verkefni hluti af 

þeirri byrjun. 

 

Í þessu lokaverkefni sem er vonandi skref í átt að betri vitneskju um alvarlegan sjúkdóm var 

markmiðið að: 

1) Kanna barkakýlisbólgu og reyna að finna hvort aðbúnaður, þá sérstaklega loftgæði hefur 

bein tengsl við hana. 

2) Fá bændur í lið með mér til að kanna aðbúnað og loftgæði á búunum. 

3) Setja fram kenningu um hvað gæti verið að valda barkakýlisbólgunni og hvort bein 

tenging sé á milli lélegra loftgæða og sjúkdómsins. 
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4) Opna augu bænda og annarra fyrir alvarleika sjúkdómsins og hjálpa þeim að skilja og 

greina hann. 

 

Rannsóknarspurningarnar í lokaverkefninu 

1) Er fylgni á milli lélegra loftgæða og barkakýlisbólgunnar? 

2) Er fylgni á milli aðbúnaðar dýranna, svo sem gjafaaðstöðu og gólfgerðar, og 

barkakýlisbólgunnar? 
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2. Efni og aðferðir 

Rannsókn tengd ritgerðinni fór fram á tvennan hátt. Annars vegar voru sendir spurningalistar á 

þau 16 bú á Vesturlandi sem tóku þátt í rannsókninni og niðurstöður úr þeim greindar og hins 

vegar fóru fram loftmælingar á búunum ásamt hita- og rakamælingum. Krufning var einnig gerð, 

aðallega í þeim tilgangi að kynnast barkakýlinu betur og átta sig betur á því hvert sjúkdómurinn 

barkakýlisbólga leitaði. Lýsingu á krufningu má sjá í niðurstöðum. Spurningalisti var gerður af 

höfundi með hjálp dýralækna af svæðinu og undirbúningur fór fram af höfundi sjálfum. Búin 

voru valin út frá því að þar hafði greinst barkakýlisbólga og heimsóknir voru svo gerðar í samráði 

við bændur. Þess má geta að greining á skepnunum fór ýmist fram með krufningu eða af 

dýralæknum og byggðu bændur greiningu sína á þeirri reynslu. 

 

2.1 Spurningalisti 

Spurningalisti var gerður af höfundi eins og áður segir og sendur með tölvupósti í gegnum 

Microsoft Outlook Web App vefpóst Landbúnaðarháskólans til bænda á þeim 16 sauðfjárbúum 

sem rannsökuð voru. Bændur sýndu allir mikinn áhuga og var samvinnan virkilega ánægjuleg. 

Spurningalistinn innihélt fimmtán spurningar. Spurt var um sögu öndunarfærasjúkdóma á 

bæjunum, hversu stór hluti þeirra hafi verið barkakýlisbólga, hvenær einkenni komu fyrst upp á 

búinu og hvernig einkennum sjúkdómsins bændur taka eftir á sínu búi. Spurt var um hósta og leka 

úr nefi, öndunarhæfni og ásigkomulag á þeim gripum sem sýkst hafa. Athugað var hvort að 

eitthvað af gripunum sem drápust hafi verið sendir til krufningar að Keldum, hvort einhver 

meðferð hafi verið reynd og hvort bændur hefðu einhverja skoðun á því hvað gæti verið að valda 

barkakýlisbólgunni. Að lokum voru lagðar fram spurningar um það hvort að sjúkdómurinn væri 

árstíðarbundinn á bæjunum, hversu gömul húsin væru og hvernig aðstaða og aðbúnaður væri fyrir 

dýrin, svo sem loftgæði, fóðuraðstaða og undirburður. Allir bændur svöruðu samviskusamlega og 

með ýtarlegum svörum. Spurningalistinn og niðurstöður úr honum hjálpuðu höfundi mikið við að 

átta sig á umhverfi dýranna og geta á þann hátt tengt þær upplýsingar við sjúkdóminn og 

alvarleika hans. Spurningalista má sjá í Viðauka I ásamt dæmi um mælingarblað og teikningu af 

gripahúsi. 

 

2.2 Loftmælingar 

Síðari hluti rannsóknarinnar voru svo ammoníaks-, hita- og rakamælingar á búunum. Höfundur 

fór um Vesturland dagana 18. mars, 19. mars og 2. apríl og tók ferðalagið að meðaltali 12 

klukkutíma í hvert sinn. Veður var gott alla dagana en þó munur á vindstyrk sem sérstaklega var 

skráð niður í ljósi þess að loftun er þá mismunandi í húsunum. Við fyrstu tvær mælingar var sami 
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hringur tekinn á búin en síðasta daginn var hringnum snúið við til þess að fá mælingar á 

mismunandi tímum dags á hverju búi. Bændur tóku allir vel á móti höfundi og voru með í för við 

fyrstu mælingu. Fengust þá ýmsar nytsamlegar upplýsingar um húsin og gripina sem skráðar voru 

samviskusamlega niður. Þessar upplýsingar nýttust svo við yfirferð á mælingunum og skoðun á 

tengslum þeirra við barkakýlisbólguna. Teknar voru eins og áður segir mælingar á ammoníaki 

með sérstökum mæli og mældi hann einnig hitastig. Rakamælir var svo notaður við mælingar á 

raka í húsinu og reiknað út úr þeim mælingum. Báðir mælarnir fengust í Bútæknihúsinu á 

Hvanneyri. Rakamælirinn er upptrekktur og hefur að geyma tvo kvikasilfursmæla. Annar þeirra 

mælir þurran hita og hinn blautan hita. Sett er vatn í lítinn staut í botni mælisins og dregur 

mælirinn sem mælir blautan hita þá rakann í sig við mælingu. Mælinum fylgir skífa til aflestrar en 

í þessu verkefni var notast við reiknivél á netinu. Ammoníaksmælirinn sem notaður var er Smart 

Sensor AR8500 Ammonia gas detector sem mælir bæði hita og ammoníak í loftinu. Mælirinn var 

stilltur í samræmi við íslenska reglugerð og gaf hann frá sér viðvörunarhljóð ef ammoníakið í 

loftinu fór yfir 20 prómill. Skóhlífar voru notaðar við allar mælingar og þær settar á áður en 

gengið var inn í gripahúsin. 

 

2.2.1 Forvinna mælinga 

Áður en mælt var útbjó höfundur blöð bæði til að teikna á og sérstök blöð fyrir hvern bæ þar sem 

mælingar voru skráðar niður. Þetta var gert til þess að gera mælingar sem auðveldastar og til að 

spara tíma þegar á staðinn var komið. Þegar komið var á sauðfjárbúin var byrjað á því að ræða 

við bændur, fá hjá þeim alls kyns gagnlegar upplýsingar og skrá þær niður. Sérstaklega var skráð 

niður ef einhverjar sérstakar aðstæður voru á búunum eða aðrir þættir sem gætu valdið minni 

loftgæðum. Því næst var húsið tekið út, það teiknað upp og helstu upplýsingar skráðar niður. Má 

þar nefna staðsetningu mælinga, staðsetningu hurða og glugga, hvernig krær voru uppsettar og 

hversu margir gripir voru í hverri kró. Athugað var hvernig haughúsið var uppsett, hvernig 

gjafaaðstaða var í húsinu sem og gólfgerðir. Að lokum var svo skráð niður hvaða gluggar og dyr 

voru opnanleg, hvað stóð opið við hverja mælingu og hvort að opið var upp úr mæni. Ef einhver 

loftræsting var í húsunum var hún nefnd og dagsetning og tímasetning mælinganna skráð á 

búunum alla dagana. 

 

2.2.2 Mælingarnar 

Að lokinni forvinnu var svo farið í mælingarnar. Mælt var ammoníak og hiti á fjórum stöðum í 

hverju húsi og í þremur hæðum. Staðirnir voru fyrir miðju húsi, í gluggalausu horni og í kró 

sitthvorum megin í húsinu, hægri og vinstri. Eins og áður segir voru mælingar skráðar niður á 
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teikningar svo að þær færu alltaf fram á sama stað. Mælingarnar voru gerðar við gólf, í 80 cm 

hæð miðað við nef dýranna og í 170 cm hæð miðað við nef manns. Niðurstöður mælinga voru 

skráðar samviskusamlega á þar til gert blað og gengu þær í öllum tilvikum mjög vel fyrir sig. 

Rakamælingar fóru fram á tveimur stöðum í húsinu, fyrir miðju húsi og í gluggalausu horni. Þær 

voru gerðar við gólf og í 170 cm hæð á hvorum stað. Samhliða þessu voru skráðar niður 

upplýsingar um meðaltal fjár í hverri kró, gjafaaðstöðu og gólfgerð í hverju húsi fyrir sig. Einnig 

voru skráðar niður aðrar gagnlegar upplýsingar ef þess var þörf. 

 

2.2.3 Úrvinnsla gagna 

Eftir að mælingum var lokið voru allar tölur færðar inn í Excel (Microsoft Corporation). Búið var 

til eitt heildarskjal og fékk hvert býli sína blaðsíðu í skjalinu. Þar voru skráðar mælingar hlið við 

hlið fyrir alla þrjá daga mælinganna. Með þessu móti var auðvelt að sjá muninn á milli daga og 

muninn á aðstæðum hvern dag. Ammoníaks- og hitamælingar voru skráðar niður fyrir hverja 

mælingu, hvern dag og rakamælingar reiknaðar út með reiknivél, Relative Humidity Calculator 

sem er að finna á síðunni www.ringbell.co.uk og skráðar niður í skjalið. Mælirinn hefur tvær 

stikur, önnur blaut og hin þurr eins og áður kom fram og eru þær tölur settar inn í reiknivélina 

sem skilar niðurstöðu um hversu mikill rakinn er í prósentum. Viðurkennast verður þó að 

mælirinn er gamall, viftan í honum virkaði ekki og útkoman var í einhverjum tilfellum ekki nógu 

góð. Því er einhver skekkja í rakamælingunum. Töflur og myndir voru útbúnar í Excel og 

niðurstöður settar fram á þann hátt. Gögnin gáfu ekki kost á því að keyra þau með annarri tölfræði 

eða öðrum forritum. Myndir og töflur úr Excel gerðu upplýsingunum hvað best skil að mati 

höfundar og taldi hún að einfaldast væri fyrir lesendur að átta sig út frá, og hafa skilning á 

myndum sem þessum þegar kemur að niðurstöðum gagnanna. 

http://www.ringbell.co.uk/
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3. Niðurstöður 

Hér verður fjallað um helstu niðurstöður sem fengust út úr rannsókninni, ammoníaks-, hita- og 

rakamælingum sem og svörin við spurningalistanum. Krufningunni verður gerð skil og hún 

útskýrð. Samhliða svörum við spurningalistum koma fram mikilvægir punktar fyrir hvert bú sem 

gott er að skoða til hliðsjónar við niðurstöður úr mælingum. Vert er að hafa í huga við skoðun á 

mælingum á loftgæðum í húsunum að samkvæmt reglugerð má styrkur ammoníaks ekki fara yfir 

20 ppm. Til samanburðar er nefnt að þegar styrkur ammoníaks í húsunum er undir 8-10 

prómillum (ppm) fann höfundur ekki fyrir ertingu í augum og öndunarvegi nema sérstaklega 

loftlaust væri í húsinu og enginn gegnum blástur. 

 

3.1 Krufning að Keldum 

Þann 13. janúar 2016 hitti höfundur þær Charlottu Oddsdóttur dýralækni og Ólöfu Sigurðardóttur 

dýralækni og sérfræðing í meinafræði dýra að Keldum í Reykjavík til þess að framkvæma 

krufningu. Krufning var gerð á veturgömlum hrút frá Hesti í Borgarfirði og voru skoðuð úr 

honum lungun, barki og barkakýlið. Hrúturinn var með slæma lungnabólgu og einnig var heppnin 

með okkur ef svo má að orði komast að í honum leyndist barkakýlisbólga. Vert er að taka það 

fram að barkakýlisbólgan sést gjarnan án þess að lungnabólga sé til staðar. Höfundur gat því séð 

með eigin augum hvernig sjúkdómurinn hefur áhrif á barkakýlið. Líffærin voru grandskoðuð, 

umræður fóru fram á meðan og lærði höfundur talsvert mikið af þessari krufningu. Greinilegt var 

að brjóskið í barkakýlinu var mjög bólgið og í því var drep af völdum sýkingarinnar (Mynd 4). 

Barkinn var þó alveg hreinn og ekkert að sjá þar, sem sýnir það að sjúkdómurinn er staðbundinn í 

barkakýlinu (Mynd 4). 

 
 

Mynd 4. Á þessari mynd má sjá barkann og barkakýlið sem notuð voru við krufninguna. Sjá má drepið og 

bólguna í barkakýlinu og hreinan barkann. Ljósm. Þuríður Hermannsdóttir. 
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3.2 Spurningalisti og mikilvægir punktar 

Sendur var spurningalisti á öll 16 búin eins og áður kom fram og svör fengin til baka með 

tölvupósti. Einnig skráði höfundur hjá sér mikilvæga punkta um umhverfi og aðstæður á meðan á 

mælingum stóð. Hér koma fram niðurstöður úr spurningalista, skipt upp eftir búum og hafðir með 

mikilvægir punktar um hvert bú. Þetta er gert til þess að hjálpa lesanda að skilja aðstæður á hverju 

búi fyrir sig og tengja þær við mælingar á loftgæðum hér að neðan. Spurningalista má sjá í heild 

sinni í Viðauka I. Nákvæm lýsing verður á búi 1 og fylgja hin búin á eftir með stikkorðum sem 

hægt er að tengja við textann sem skrifaður er við bú 1. 

 

Bú 1 

Svör við spurningalista: 

Taka skal fram að bændur á búi 1 tóku við fyrir ári síðan og eru því svörin byggð á þeirra reynslu 

á þessum tíma. Á búi 1 hafa öndunarfærasjúkdómar komið upp og er barkakýlisbólga 

meginsjúkdómurinn. Frá því að þau tóku við búskapnum hafa þrír hrútar veikst, tveir veturgamlir 

og einn tveggja vetra og ein ær, fædd 2010. Fyrsti hrúturinn lenti í miklum slagsmálum og fannst 

í honum barkakýlisbólga, brjósthimnubólga og lungnabólga við krufningu að Keldum. Annar 

hrúturinn veiktist um áramót, átti erfitt með öndun og var móður. Hann var sprautaður með 7 ml 

af Streptocillin í 6 daga og jafnaði sig að fullu. Þriðji hrúturinn veiktist í lok fengitíðar, hafði 

sömu einkenni og var meðhöndlaður tvisvar með sýklalyfinu Engemycin (7 ml) í 6 daga. Við 

fyrri meðferð lagaðist hann tímabundið en öndunarerfiðleikarnir komu aftur upp og var hann þá 

settur á annan kúr. Í þriðja skiptið sem veikindin komu upp voru sýklalyfin ófáanleg og því þurfti 

að notast við Penovet sem skilaði ekki árangri og hann drapst í byrjun mars. Þegar svör bárust við 

spurningalista hafði ein ær sýkst í byrjun nóvember og var á sínum þriðja lyfjakúr. Engemycin 

var notað tvisvar eins og á hrút númer þrjú, Penovet tekið upp þegar lyfið var ófáanlegt, það 

virkaði ekki og var henni þá gefið Tribrissen. Það virðist ekki hafa nein áhrif heldur. Ærin var 

holdlítil í haust. Ásetningslömbin á bænum voru tvíbólusett með lungnapestarbóluefni síðastliðið 

haust og fengu þau breiðvirkt ormalyf til inngjafar. Einkenni á bænum hafa verið hryglur og 

önghljóð í öndun hjá sýktum dýrum, ekki mikill hósti en mikil mæði og dýrin draga kviðinn. Hor 

úr nösum var ekki áberandi. Bændum fannst erfitt að skilgreina hvort að um árstíðarbundinn 

sjúkdóm var að ræða. 

Fjárhúsin á bænum voru byggð 1948 og 1993 og eru gjafagrindur í nýrri húsunum sem skoðuð 

voru. Garði er fyrir hrútana. Blönduð gólfefni eru í nýrri húsunum, járnmottur, plastrimlar, 

viðarrimlar og steyptir rimlar á stöku stað. Loftgæði töldu bændur ekki vera nógu góð. 
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Mikilvægir punktar: Á búi eitt er loftræstikerfi í nýrra húsinu og var það sett upp þegar bændur 

tóku við. Kerfið er jafnþrýstingskerfi en þó er undirþrýstingur í húsinu. 4 viftur blása lofti inn, 

aðrar 4 blanda loftinu og þrjár blása lofti út. Vatnskjallari er undir húsinu og er hann tvískiptur 

með steyptum vegg fyrir miðju. Op á haughúsbrunnum eru óþétt og því eru líkur á að 

loftræstikerfið dragi loft upp í gegnum haughúsið. Op við hægri hluta hússins voru óþéttari en í 

vinstri hluta og skilaði það sér með hærri styrk ammoníaks hægra megin. Á þriðja mælingadegi 

hafði verið neglt fyrir brunnopin og skilaði það sér í lægri styrk ammoníaks. Gluggar voru opnir 

við mælingar og var stór hlöðudyr opin fyrsta dag mælinga, en ekki seinni tvo dagana. Örflóra var 

sett vinstra megin í haughúsið í janúar en þar var í öllum tilfellum lægri styrkur ammoníaks. Vert 

er að taka það fram að þeir hrútar sem drápust úr barkakýlisbólgu voru geymdir hægra megin í 

húsinu þar sem ammoníakið var sterkara. 

 

Bú 2 

Svör við spurningalista: 

Tíðni barkakýlisbólgu: Ein hefur sýkst í vetur en einkenni komu fyrst upp 2012. 

Einkenni: Bæði þurr og blautur hósti hefur heyrst sem og mæði, öndunarerfiðleikar, hryglur og 

dýrin draga kvið. Hor hefur lekið úr nösum. Allur aldur hefur sýkst og bæði kyn. Bóndi telur ekki 

að hósti og hor fylgi endilega barkakýlisbólgunni. 

Krufning og meðferð: Einn gripur hefur verið krufinn á Keldum og Combisen verið reynt sem 

meðferð. Ekki fylgdi hvernig meðferðin gekk. 

Árstíðarbundinn og tilgáta: Sjúkdómurinn kemur helst upp að hausti og fram að vori. Bónda 

grunar að sjúkdómurinn komi með sæðingarhrútunum. 

Fjárhúsin: Fjárhúsin voru byggð 1983 og loftgæði eru ekki góð samkvæmt bónda. Timbur og 

járngrindur á gólfum, plastprófílar og tað og gefið í gjafagrindur. 

Mikilvægir punktar: Gluggar eru meðfram öllum hliðum hússins og því nálægt mælingunni í 

gluggalausa horninu. Gluggar voru opnir á meðan á mælingu stóð en allt annað lokað. 

 

Bú 3 

Svör við spurningalista: 

Tíðni   barkakýlisbólgu:   4-6   tilfelli   á   ári,   fyrstu   einkenni   fyrir   4-5    árum.    

Einkenni: Ekki hósti fyrr en á seinni stigum sjúkdómsins, mikið um hryglur og þunga öndun, 

erfiðleikar við að anda og draga kviðinn. Hor og meiri hósti hefur einungis fylgt 

lungnasjúkdómum sem lagst hafa á hjörðina, þá sérstaklega árið 2015. Sjúkdómurinn leggst á alla 

aldurshópa, óháð kyni. 
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Krufning og meðferð: Eitt dýr krufið 2015. Meðferð hefur reynst illa, dýrin hafa brugðist við 

lyfjameðferð en versnað í mörgum tilfellum aftur eða ekki brugðist við lyfjunum. 

Árstíðarbundinn og tilgáta: Haustið verst, nóvember og desember og apríl lok. Fyrstu einkenni 

fóru að sjást eftir að hestapestin gekk yfir landið. 

Fjárhúsin: Gömul en nýjar innréttingar, oftast nokkuð gott loft að mati bónda, gjafagrindur, plast- 

og járngrindur á gólfum og haughús undir. Sex opnanleg fög eru til staðar og dyr stóðu opnar. Ein 

stía gengur við op og opið er upp úr mæni. 

Mikilvægir punktar: Opið var upp úr mæni við allar mælingar og opnar dyr, við gluggalaust 

horn var neglt fyrir hurð og því gæti blásið aðeins þar inn. 

 

Bú 4 

Svör við spurningalista: 

Tíðni barkakýlisbólgu: Langflest tilfelli öndunarfærasjúkdóma greinst sem barkakýlisbólga. 

Fyrstu einkenni fyrir 10 árum, fór hægt af stað, náði síðan hámarki en virðist vera að minnka 

aftur. 

Einkenni: Ekki hósti hjá þeim sem fá barkakýlisbólgu en hósti er þó í húsinu. Hryglur og 

önghljóð við öndun og hor í fáum tilfellum. Mikil mæði og dýrin draga kvið. Sjúkdómurinn 

leggst á gripina óháð aldri, kyni og ástandi. 

Krufning og meðferð: Krufning hefur verið framkvæmd og breiðvirk sýklalyf reynd en þau slá 

aðeins tímabundið á sjúkdóminn. 

Árstíðarbundinn og tilgáta: Ekki gott að segja hvort hann sé árstíðarbundinn og engin tilgáta. 

Fjárhúsin: Fjárhúsin eru gömul á bænum, loftgæði mættu vera betri að sögn bónda, gjafagrindur 

eru í húsinu og hjörðin er á plast-, járn og timburgrindum. 

Mikilvægir punktar: Dyr voru opnar við mælingar og vifta er í húsinu. Grunnt er niður á 

haughús. Opið var út frá fyrstu mælingu og var því lægsta ammoníakið á þriðja degi. 

 

Bú 5 

Svör við spurningalista: 

Tíðni barkakýlisbólgu: Ekki hefur mikið greinst en aðeins og byrjuðu einkenni að koma fyrst fyrir 

7-8 árum. 

Einkenni: Yfirleitt þurr hósti, mest í ásetningslömbum á haustin og fram í janúar, svo hverfur það. 

Hann tengist ekki endilega barkakýlisbólgunni. Hryglur og önghljóð hafa verið í ungum kindum 

en hor úr nösum hefur ekki verið síðustu 2 árin. Mæði og gripir draga kviðinn, sérstaklega  að 
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hausti og í ungum kindum, kannski þrjár á ári. Kindurnar sem greinast á bænum eru yfirleitt 

ungar og vel á sig komnar. 

Krufning og meðferð: Krufning hefur farið fram á Keldum og allar kindur hafa fengið meðferð. 

Vel hefur tekist að ráða niðurlögum sjúkdómsins á búi 5 með tveimur penisillin kúrum á 3-4 

vikna fresti. 

Árstíðarbundinn og tilgáta: Mest ber á sjúkdómnum að hausti og fram í janúar. Engin tilgáta. 

Fjárhúsin: Húsin eru frá 1982, gott loft að mati bónda, vifta sem gengur allan daginn þegar heitt 

er og jötur eru í húsunum. Járn- og timburgrindur eru á gólfum. 

Mikilvægir punktar: Þrjár dyr voru opnar alla dagana og vifta í gangi. 

 

 

Bú 6 

Svör við spurningalista: 

Tíðni barkakýlisbólgu: Þrjár hafa verið greindar með sýnum í vetur en í heildina eru þau búin að 

missa níu hrúta í vetur, alla með einkenni barkakýlisbólgu og þegar svör bárust var einn hrútur, 

ein ær og einn gemlingur í lyfjameðferð við sjúkdómnum. Þetta eru mjög háar tölur miðað við hin 

búin. 

Einkenni: Einkenni eru hryglur, önghljóð, mæði og dýrin draga kvið. Ekki hefur sést hor í nösum 

og hósti er aðallega hjá lömbum frá nóvember og fram á vetur. Ekki tengt við barkakýlisbólguna. 

Hósti hefur þó verið í minna mæli nú en áður. Flestallt hrútar sem veikst hafa í vetur, einn 

gemlingur og ein rolla. Lambhrútar og veturgamlir. 

Krufning og meðferð: Þrír verið sendir í krufningu að Keldum og meðferð reynd með Engemycin. 

Hefur ekki reynst nógu vel og fengu bændur lyfið Combisyn sem nú er í notkun og ekki komin 

reynsla á það enn. 

Árstíðarbundinn og tilgáta: Tveir veiktust um jólin þegar vel var liðið á fengitíma. Veikjast seint 

að hausti. Engin tilgáta hjá bændum. 

Fjárhúsin: Gefnar eru rúllur í gjafagrindur og jötur og plast grindur eru á gólfum. 

Mikilvægir punktar: 6 opnanlegir gluggar eru á húsinu, en aðeins þrír gluggar og 1 dyr voru 

opin við mælingar. 

 

Bú 7 

Bóndi tók við búskap fyrir tveimur árum. 

Svör við spurningalista: 

Tíðni barkakýlisbólgu: Ekki er tíðni vituð með vissu en sjúkdómurinn hefur komið upp á búinu í 

nokkur ár. 
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Einkenni: Þurr hósti hefur heyrst og hor lekið úr nösum en ekki er það talið tengjast 

barkakýlisbólgunni. Einkenni hennar eru mæði, hryglur, önghljóð við öndun og gripirnir draga 

kviðinn. Gripir á öllum aldri hafa greinst. 

Krufning og meðferð: Ekki hefur neitt verið krufið en meðferð verið reynd með Engemycin. 

Meðferð hefur stundum gengið og stundum ekki. 

Árstíðarbundinn og tilgáta: Barkakýlisbólgan er verst á haustin. 

Fjárhúsin: Fjárhúsin eru eldri en 10 ára og loftið er oft ansi þungt. Gjafagrindur og jötur eru í 

húsinu og plastgrindur á gólfum. 

Mikilvægir punktar: Moðið er látið falla beint niður í haughúsið og gæti hitinn frá því leitað upp 

sem gerir það að verkum að heitara er í húsinu og meira ammoníak. Höfundur sá eina kind í 

húsinu með einkenni barkakýlisbólgu en þau voru á byrjunarstigi. Átti gripurinn í erfiðleikum 

með útöndun og djúp hola myndaðist við nárann. Stöðugt var loftað út frá mælingu 2 að mælingu 

3 en ekki var þó mikill munur á ammoníaksstyrk í húsinu. Hægri helmingur hússins liggur lægra 

en sá vinstri. 

 

Bú 8 

Svör við spurningalista: 

Tíðni barkakýlisbólgu: Fyrstu árin greindust um 4-5 á ári en nú um 2 ær á ári sem er mjög lítill 

hluti hópsins. Einkenni komu fyrst upp um 2008 – 2009. 

Einkenni: Þurr hósti í húsinu og hor í stöku grip en hryglur, önghljóð, mæði og gripirnir draga 

kviðinn sem eru með barkakýlisbólgu. Gemlingar og yngsta féð hefur helst sýkst. 

Krufning og meðferð: Krufning á Keldum og penisillin hefur dregið úr sjúkdómnum fyrstu 

dagana. Einkenni koma þó upp aftur og gripirnir drepast. 

Árstíðarbundinn og tilgáta: Einungis á veturna þegar gripirnir eru á húsi. Vantar alltaf eitthvað af 

fjalli. Engin tilgáta hjá bændum. 

Fjárhúsin: Helmingur af húsunum var byggður 2007, hinn helmingurinn frá 1968. Yfirleitt gott 

loft í húsum að mati bónda og vel loftræst. Gefið er í gjafagrindur, plastgrindur eru á gólfum og 

vélgengur kjallari undir. 

Mikilvægir punktar: Opið var alveg í gegn við mælingar og vifta í gangi seinni tvo 

mælingadagana. Loft almennt mjög gott og aðstæður í lagi. Haughús 3 metra djúpt. 
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Bú 9 

Þegar svör bárust úr spurningalistum kom í ljós að á búi 9 hafði ekki komið upp barkakýlisbólga. 

Það var því notað sem samanburðarbú. 

Svör við spurningalista: 

Tíðni barkakýlisbólgu: Hefur ekki komið upp. 

Fjárhúsin: Byggð 1986. Gott loft að mati bónda. Gjafagrindur eru í húsinu og plast- og 

timburgrindur á gólfum. Loftað var vel út úr húsinu allan tímann. 

Mikilvægir punktar: Opið er út allan veturinn og ein vifta er í húsinu en hún er ekki í lagi. 

Haughús er undir húsinu og það eru um 30 gripir í stíu. Ekki er troðið í stíurnar og voru tvær 

stíur í húsinu tómar við þriðju mælingu. Loftið almennt gott og aðstæður góðar fyrir gripina. Þess 

má geta að bú 9 er eina búið sem hefur opið út allan veturinn. 

 

Bú 10 

Svör við spurningalista: 

Tíðni barkakýlisbólgu: Tvær ær voru greindar af dýralækni árið 2014 og ein árið 2015. Tóku fyrst 

eftir einkennum fyrir 2 árum. 

Einkenni: Þurr hósti, mæði, hryglur, önghljóð og gripir draga kviðinn. Hor lekur úr nösum en ekki 

talið tengjast barkakýlisbólgunni. Þeir gripir sem greinast hafa verið 4-6 ára og í góðu 

ásigkomulagi. 

Krufning og meðferð: Ekki hefur verið krufið að Keldum og penicillin meðferð hefur reynst vel á 

búinu. 

Árstíðarbundinn og tilgáta: Ekki telja bændur að sjúkdómurinn sé árstíðarbundinn og hafa enga 

tilgátu. 

Fjárhúsin: Fjárhúsin eru meira en 10 ára gömul, gott loft að mati bónda, gjafagrindur og jötur í 

húsunum og timbur- og járngrindur á gólfum. 

Mikilvægir punktar: Grunnur kjallari er undir húsunum, gott loft og loftar vel í gegn. Dyr voru 

opnar alla dagana til hálfs og þriðja daginn var stór dyr opin við hinn enda hússins. Gluggar opnir 

og loftar vel í gegn. 

 

Bú 11 

Svör við spurningalista: 

Tíðni barkakýlisbólgu: Barkakýlisbólga hefur greinst af dýralækni í 100% tilvika þegar 

öndunarfærasjúkdómur kemur upp á búinu að sögn bónda. Fóru fyrst að sjá einkenni 2003. 
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Einkenni: Þurr hósti hefur heyrst og hor sést, ekki tengt barkakýlisbólgunni. Hryglur, önghljóð 

við öndun, mæði og gripirnir draga kviðinn þegar um barkakýlisbólgu er að ræða. Gripir sem 

sýkst hafa eru frekar yngri en eldri og af báðum kynjum. 

Krufning og meðferð: Ekkert hefur verið krufið og hefur fjölvirkt penicillin haldið sjúkdómnum 

niðri, þó sjaldnast orðið fullur bati hjá gripunum. 

Árstíðarbundinn og tilgáta: Sjúkdómurinn virðist byrja á húsi og engin tilgáta er. 

Fjárhúsin: Húsin eru 40 ára, loftið þokkalegt en fer eftir veðri. Gjafagrindur eru að mestu í 

húsunum og timbur-, plast og járngrindur á gólfum. 

Mikilvægir punktar: Kjallarahurð er staðsett frekar nálægt vinstri kró í húsinu þar sem mæling 

fór fram. Haughús er undir og hross eru geymd í sama húsi. Gluggar stóðu opnir sem og ein dyr 

við allar mælingarnar. 

 

Bú 12 

Svör við spurningalista: 

Tíðni barkakýlisbólgu: Nokkur tilfelli hafa greinst og byrjuðu einkenni að sjást fyrir um 10 árum 

síðan. Ekki hefur orðið vart við barkakýlisbólgu það sem af er vetri. 

Einkenni: Þurr hósti í húsunum en tengir ekki við barkakýlisbólgu. Mæði, hryglur, önghljóð við 

öndun og gripir draga kviðinn sem sýktir eru af barkakýlisbólgu. Hor ekki algengt. Fé sem sýkist 

er í yngra kantinum, bæði ær og hrútar en ekki gemlingar. 

Krufning og meðferð: Ekki hefur farið fram krufning en gefið hefur verið penicillin. Misjafn 

árangur hefur orðið af meðferðum og hefur barkakýlisbólgan oftast tekið sig upp aftur. Þó eru 

dæmi um fullan bata og er það þá með notkun Engemycin lyfsins. 

Árstíðarbundinn og tilgáta: Einkenni frekar á húsi en bóndi veit þó af tilfelli yfir sumartímann. 

Engin tilgáta frá bónda. 

Fjárhúsin: Húsin eru 30 ára gömul og loftun góð nema varla næg þegar hægviðri er. Gefið er í 

jötur  og  á  gólfunum  eru  timburgrindur,  járnmottur  og  djúpur   kjallari   undir.  

Mikilvægir punktar: Fyrsta dag mælinga var vindur úti og blæs þá vel inn í húsin. Opnanlegir 

gluggar eru á húsinu og voru þeir opnir við mælingu. Útblástursvifta er í kjallara. Ammoníakið 

hækkaði  á  ákveðnum  stöðum  í  húsinu  á  degi  tvö  og  þrjú  þegar  hægara  var  í       veðri. 

 

Bú 13 

Svör við spurningalista: 

Tíðni barkakýlisbólgu: Stór hluti af öndunarfærasjúkdómum hefur greinst sem barkakýlisbólga og 

fóru bændur fyrst að taka eftir einkennum árið 2009. 
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Einkenni: Þurr hósti, hryglur, önghljóð, kviðöndun og mæði eru allt einkenni á bænum. Hor var 

einungis áður en bóndi bólusetti féð við lungnapest fyrir fjórum árum síðan. Dýrin sem veikjast 

eru aðallega 1-2 vetra hrútar en einstaka ær. Hafa öll verið í góðu standi. 

Krufning og meðferð: Krufning hefur ekki verið framkvæmd en nokkrar tegundir af penicillin 

verið prófaðar. Það eina sem slær á einkennin er Engemycin en læknar þó ekki til fulls. 

Árstíðarbundinn og tilgáta: Sjúkdómurinn sést á veturna en bóndi hefur enga tilgátu. 

Fjárhúsin: Fjárhúsin voru tekin í notkun árið 2008 og í þeim er náttúruleg loftræsting sem bóndi 

telur að gerist vart betri. Gjafagrindur eru í húsunum og plast- og timburrimlar. 

Mikilvægir punktar: Fínt net er í gluggum og blæs því inn um glugga. Hurðir voru lokaðar við 

mælingar. Gott pláss er í stíum og virtist fara vel um gripina. Hross eru geymd í sama húsi. 

 

Bú 14 

Svör við spurningalista: 

Tíðni barkakýlisbólgu: Fyrsta tilfelli var greint af dýralækni árið 2000 en eftir það hefur ekkert 

verið greint nema að mati bónda eftir einkennum. Bóndi gerir sér ekki grein fyrir tíðni 

barkakýlisbólgunnar á búinu. 

Einkenni: Einkenni eru þurr hósti, hryglur, önghljóð, mæði og dýrin draga kviðinn. Bæði kyn hafa 

sýkst en byrjaði í hrútum. Yfirleitt yngri gripir og í góðu standi. 

Krufning og meðferð: Krufning hefur ekki verið framkvæmd og penicillin meðferðir reyndar. 

Hefur ekki tekist að lækna sjúkdóminn til fulls. 

Árstíðarbundinn og tilgáta: Koma af fjalli með sjúkdóminn og farast flestar fyrri part vetrar. 

Bóndi hefur enga tilgátu um hvað gæti verið að valda sjúkdómnum. 

Fjárhúsin: Húsin sem skoðuð voru eru nýleg en einnig eru eldri hús á bænum. Loftið gott í nýrri 

húsunum, verra í þeim eldri en sjúkdómurinn kemur þó upp í báðum. Gefið er á gjafagrindur í 

nýrri húsunum og eru þau taðhús. Hálmur er settur fyrst þegar þær koma inn að hausti og moðið 

svo sett í gólfin. 

Mikilvægir punktar: Allir gluggar voru opnir og eru þeir 28 talsins sem og opið upp úr mæni. 

Hurðir lokaðar við fyrstu tvær mælingar en hlöðudyr opin við þriðju mælingu. Þrátt fyrir það var 

mesta styrk ammoníaks að finna á degi þrjú en það gæti orsakast vegna veðurfars en hlýtt var í 

veðri og logn. Einn gripur sást með einkenni barkakýlisbólgu við mælingar. 
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Bú 15 

Svör við spurningalista: 

Tíðni barkakýlisbólgu: 3-4 kindur á ári greinast með barkakýlisbólgu og sáu bændur fyrst 

einkenni í kringum árið 2000. 

Einkenni: Einkenni eru þurr hósti, mæði, hryglur, önghljóð við öndun, hor í nösum og gripir 

draga kviðinn. Hósti og hor tengjast þó ekki endilega barkakýlisbólgunni. Á bænum hafa 

gemlingar verið að fá kregðu en allur aldur barkakýlisbólgu. 

Krufning og meðferð: Krufning hefur ekki verið framkvæmd en Engemycin hefur virkað í flestum 

tilfellum á sjúkdóminn. 

Árstíðarbundinn og tilgáta: Sjúkdómurinn kemur yfirleitt þegar farið er að hýsa gripina og á 

bænum hafa brjósthimnubólga og lungnabólga komið upp í gripunum í framhaldi. 

Fjárhúsin: Á bænum eru grindahús byggð 2001, taðhús byggð 1967 og lengd árið 2011. 

Mælingar voru teknar í grindahúsum en ein mæling tekin í taðhúsi að beiðni bónda. Loftgæði eru 

nokkuð góð, gjafagrindur eru í húsunum og blandaðar grindur af plasti og járni á gólfum. 

Mikilvægir punktar: Tekið er fram að gluggar eru meðfram öllum hliðum hússins og voru því 

tveir gluggar tiltölulega nálægt við mælingu í gluggalausu horni. Opið var upp úr mæni og sex 

gluggar opnir við mælingu. Við mælingu 2 og 3 var ein dyr opin að auki. Ekki voru verri loftgæði 

í taðhúsinu. 

 

Bú 16 

Svör við spurningalista: 

Tíðni barkakýlisbólgu: Barkakýlisbólga greinist í um ¾ hluta þeirra gripa sem fá 

öndunarfærasjúkdóm á bænum. Fyrst fór að bera á einkennum í kringum 2011, á sama tíma og 

kvefpestin gekk í hrossastofninum. 

Einkenni: Mikið um þurran hósta í húsunum en ekkert endilega tengt barkakýlisbólgunni. Önnur 

einkenni eru hryglur, önghljóð, mæði og gripir draga kviðinn. Þegar að dýrin eru móð og farin að 

draga kviðinn er undantekning ef næst að lækna féð. Hrútar eru næmastir fyrir sjúkdómnum eða 

ær á besta aldri og yfirleitt eru gripirnir í góðu standi. Einkennin sem koma upp hafa hamlað 

þroska hjá gripunum og eru því margar smáar og illa þroskaðar ær á bænum 

Krufning og meðferð: Krufning hefur ekki verið framkvæmd en sýklalyfjameðferðir hafa verið 

reyndar. Engemycin er það eina sem hefur virkað. 

Árstíðarbundinn og tilgáta: Bóndi getur ekki staðfest að sjúkdómurinn sé árstíðarbundinn og 

tilgátan er að mögulega sé um sama sjúkdóm eða tengdan þeim sem orsakaði kvefið í hrossum. 
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Fjárhúsin: Fjárhúsin eru 35 ára gömul, loftgæðin eru sæmileg samkvæmt bónda en getur orðið 

mjög kalt. Gefið er í gjafagrindur og járn-, plast- og timburgrindur eru á gólfum. 

Mikilvægir punktar: Opið var undir hlöðudyr við mælingu 1 og 3 en við mælingu 2 var 

hlöðudyr opin. Vel loftaði inn og loftgæði almennt góð. Hross eru geymd í sama húsi. 

 

Ef tekin er samantekt af þessum niðurstöðum má sjá að á öllum bæjunum eru nánast sömu 

einkenni sem fylgja barkakýlisbólgunni en eins og áður segir er greiningin byggð á reynslu og 

fyrri greiningum dýralækna eða með krufningu. Sjúkdómurinn virðist hafa mest áhrif á öndunina 

og þrengja að öndunarveginum sem lýsir sér þá í hryglum og erfiðleikum við öndun. Við 

rannsóknir mátti sjá á gripunum sem sýktir voru að erfiðleikar voru við útöndun og fylgdu henni 

hljóð. Við innöndun kom djúp hola við nára gripanna og flestir gripanna voru grannir og virtust 

ekki nærast nógu vel. Aðstæður í fjárhúsunum eru mjög svipaðar, grindur á gólfum og á flestum 

stöðum gefið í gjafagrindur eða á 14 búum. 6 bú voru með jötur að hluta eða alveg. Ekki var 

augljós munur á því hvort að skepnunum var gefið í garða eða jötur og ekki var nein sérstök 

regla á uppröðuninni. Ekki er lengra en 16 ár síðan sjúkdómurinn sást á þessum bæjum og á 

mörgum þeirra er hann yngri. Hvað meðferð varðar virðist lyfið Engemycin vera að hafa hvað 

mest áhrif á sjúkdóminn og í einhverjum tilfella að ráða niðurlögum hans. Þó er mikilvægt að 

taka það fram að höfundur veit ekki meira en rannsóknin nær, oft hefur liðið langur tími frá 

lyfjagjöf og þangað til sjúkdómurinn tekur sig upp aftur. Því er ekki hægt að alhæfa að lyfið virki 

algjörlega á sjúkdóminn á öllum búunum þar sem þær upplýsingar koma fram. Gott er að taka 

fram að reynt var að fara á búin á mismunandi tímum dags en það virtist ekki hafa nein sýnileg 

áhrif á niðurstöður. Veðrið hélst við það sama allan daginn, alla mælingardagana og hafði því 

heldur ekki áhrif á neinar skekkjur. 

 

3.3 Hita-, raka og ammoníaksmælingar 

Við mælingar á hita, raka og ammoníaki í gripahúsunum sem voru í úrtakinu varð strax ljóst að á 

mörgum stöðum voru loftgæði ekki nógu mikil og margt hægt að bæta. Á mörgum búum voru þó 

loftgæði ásættanleg og magn ammoníaks ekki mikið. Niðurstöður rannsóknarinnar verða með tíð 

og tíma sendar til bænda þar sem mælingar á þeirra búum eru bornar saman við meðaltöl úr öllum 

mælingum rannsóknarinnar. Geta þeir þá séð sem dæmi styrk ammoníaks í kringum sína gripi, 

borið saman við aðra bæi og unnið að því að bæta aðstæður. Hér að neðan má sjá línurit sem sýna 

annars vegar meðaltal hita og ammoníaks á búum, eitt fyrir hvern dag mælinga. Hins vegar má sjá 

meðaltal rakahlutfalls fyrir öll búin alla þrjá mælingardagana. 
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Mynd 5. Meðaltal hitastigs (°C) og styrks ammoníaks (ppm) á öllum 16 búunum fyrsta dag mælinga. Mælingar voru 

teknar með fyrir alla fjóra staði mælinga innan hvers gripahúss og í þremur mismunandi hæðum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mynd 6. Meðaltal hitastigs (°C) og styrks ammoníaks (ppm) á öllum 16 búunum annan dag mælinga. Mælingar voru 

teknar með fyrir alla fjóra staði mælinga innan hvers gripahúss og í þremur mismunandi hæðum. 
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Mynd 7. Meðaltal hitastigs (°C) og styrks ammoníaks (ppm) á öllum 16 búunum annan dag mælinga. Mælingar voru 

teknar með fyrir alla fjóra staði mælinga innan hvers gripahúss og í þremur mismunandi hæðum. 

 

Á línuritunum hér að ofan má sjá að toppar hitastigs og styrks ammoníaks fylgjast nokkurn 

veginn að og sýnir það að hitastig hefur áhrif á styrk ammoníaks. Á mynd sjö má sjá að hiti og 

ammoníak fylgjast að nema í mælingum á búi 14 en þar mældist styrkur ammoníaks töluvert 

hærri en á öllum hinum búunum þennan dag sem og á búinu sjálfu hina tvo mælingardagana þrátt 

fyrir að stórar hlöðudyr hafi aðeins staðið opnar við þriðju mælingu. Þetta telur höfundur að 

orsakist af því að við mælingu var afar stillt veður, hlýtt var úti og virðist loftun um húsið þá vera 

nánast engin. Nánari niðurstöður ammoníaks- og hitamælinga í húsunum má sjá í viðauka II en 

þar koma fram mælingar á fjórum stöðum innan hvers gripahúss og í þremur hæðarmælingum. 

Mælingar voru á flestum stöðum mjög svipaðar í öllum hæðum og á það við um ammoníaks-, 

hita- og rakamælingar. Í þeim tilvikum þar sem augljós munur var á var tilfellið oftast að það 

gustaði sem dæmi niður við gólf upp úr haughúsi eða undan hurð og breytti það þá mælingunum 

á þeim stað, sérstaklega á ammoníaki. Hreinasta loftið var oftast að finna í miðju gripahúsinu en 

það var þó ekki algilt. Ekki voru áberandi verri niðurstöður úr mælingum á gluggalausu horni en 

þær voru svipaðar og mælingar úr krónum. Allar frekari upplýsingar um aðstæður á búunum sem 

gott er að hafa til hliðsjónar má finna í kafla um svör við spurningalista og mikilvæga punkta hér 

að ofan. 
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Mynd 8. Meðaltal rakahlutfalls (%) á öllum 16 búunum fyrir alla daga mælinga. Mælingar teknar með fyrir tvo 

mælingarstaði innan hvers gripahúss og í tveimur mismunandi hæðum. 

 

Töluverð skekkja varð á mælingum á rakastigi og orsakast hún af rakamælinum og útreikningum 

út frá honum. Vegna skekkjunnar er ekki hægt að fullyrða að rakastig hafi áhrif á styrk 

ammoníaks og gat höfundur ekki fundið fyrir áberandi mismun á rakastigi við mælingar. Skoðað 

var timbur og aðrir staðir þar sem merki um raka er að finna en ekkert sást eða fannst sem vert er 

að segja frá. Þrátt fyrir skekkjuna þá sýnir myndin að raki var nánast sá sami á öllum búunum á 

degi þrjú en meira var um toppa og lægðir á degi 1 og 2. 

Meðaltal, spönn og staðalfrávik á hverju búi fyrir sig, fyrir allar mælingar, alla mælingardagana 

má sjá hér að neðan. Gott er að horfa á töfluna til þess að bera nánar saman styrk ammoníaks, 

hitastig og rakahlutfall. 
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Tafla 4. Meðaltal, spönn og staðalfrávik fyrir ammoníak (ppm), hita (°C) og raka (%) fyrir hvert bú. Mælingar eru 

teknar með fyrir alla staði innan gripahússins, allar hæðarmælinga, alla mælingardagana. 

 
 Ammoníak  (ppm) Hiti (°C) Raki (%) 

Bú nr. Meðaltal Spönn Staðalfrávik Meðaltal Spönn Staðalfrávik Meðaltal Spönn Staðalfrávik 

1 9,03 5,7 1,59 11,90 8,30 3,33 93,11 21,4 6,86 

2 8,77 4,7 1,06 17,04 7,00 2,58 99,09 10,9 3,15 

3 9,86 8,1 2,19 17,53 7,20 2,47 80,63 41,4 13,99 

4 12,70 12,5 3,15 16,13 3,40 0,66 95,38 11,2 5,71 

5 12,69 7,8 2,06 16,93 5,40 1,41 95,68 10,6 5,34 

6 18,43 21,2 5,78 17,55 4,20 1,15 97,41 10,9 4,69 

7 14,63 14,2 4,91 15,78 3,40 1,20 80,10 38,9 16,07 

8 8,22 9,5 2,57 13,18 5,00 1,30 96,34 11,2 5,40 

9 8,53 5,2 1,38 14,49 2,70 0,81 73,97 72,9 25,41 

10 8,53 5,9 1,41 15,40 2,50 0,88 93,62 11,2 5,64 

11 11,32 6,7 1,60 16,39 0,90 0,27 98,23 10,6 4,13 

12 9,79 6,3 1,66 16,80 1,80 0,54 92,30 20,1 8,76 

13 12,72 5,8 1,64 15,73 2,80 1,06 96,29 11,2 5,48 

14 14,10 19,9 7,20 15,91 4,80 1,25 92,68 11,2 5,41 

15 10,78 7,3 2,56 15,48 8,30 3,14 97,10 12 5,25 

16 7,79 4,5 1,29 15,28 8,10 2,44 94,37 11,6 5,88 

Tafla 4 sýnir meðaltal, spönn og staðalfrávik fyrir ammoníaks-, hita- og rakamælingar í húsunum. 

Ef litið er á gildin fyrir meðaltöl má sjá að hár hiti og hár styrkur ammoníaks fylgjast að en það er 

þó ekki algilt að þau fylgist alveg að. Þar gætu utan að komandi þættir verið að hafa áhrif, svo 

sem vindur. Meðatal raka mælist mjög hátt á öllum búunum en þar kemur skekkjan inn í. Hæsta 

meðaltal ammoníaks á búunum var á búi 6 en þar er meðaltalið 18,43 sem slagar heldur hátt upp í 

viðmiðunarmörk reglugerðar (Reglugerð um velferð sauðfjár og geitfjár nr. 1066/2014). Á húsinu 

eru sex opnanlegir gluggar en aðeins þrír stóðu opnir við mælingar sem og einar dyr sem 

augljóslega er ekki næg loftun fyrir húsið í logninu sem ríkti þessa daga. Á þessu búi var spönnin 

einnig hæst og staðalfrávikið var 5,78. Þetta sýnir að mælingar voru margar langt frá meðaltalinu 

og var 21,2 ppm á milli hæsta og lægsta gildis. Lægsta meðaltal ammoníaksmælinga var á búi 16 

en þar var meðaltalið 7,79 með staðalfrávikið 1,29. Spönnin var aðeins 4,5 og af þessu má sjá að 

ammoníakið hélst nokkuð nálægt meðaltalinu alla mælingardagana. Á búi 16 var opið undir stórar 

hlöðudyr og gustaði vel inn. Samanburðarbúið, bú 9 hafði meðaltal ammoníaks 8,53, 

staðalfrávikið 1,41 og spönnin var 5,9. Þó að þar hafi mælst ammoníak í einhverju magni var þar 

mjög gott loft og bóndi hafði opið út allan ársins hring sem gerir það að verkum höfundur gat 

ekki fundið fyrir neinni ertingu af völdum ammoníaksins né óþægindum við öndun. 
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Tafla 5. Taflan sýnir hæsta og lægsta gildi mælinga á búunum 16. Allar mælingar eru teknar með á öllum stöðum 

innan hússins, í öllum hæðum, fyrir alla þrjá dagana. 

 

 Ammoníak (ppm) Hiti (°C) Raki (%) 

Bú nr. Hæsta gildi Lægsta gildi Hæsta gildi Lægsta gildi Hæsta gildi Lægsta gildi 

1 12,10 6,40 17,40 9,10 100 78,6 

2 10,20 5,50 21,80 14,80 100 89,1 

3 14,00 5,90 22,00 14,80 100 58,6 

4 20,20 7,70 16,80 13,40 100 88,8 

5 16,10 8,30 20,20 14,80 100 89,4 

6 31,00 9,80 19,70 15,50 100 89,1 

7 22,30 8,10 17,70 14,30 100 61,1 

8 12,70 3,20 16,40 11,40 100 88,8 

9 11,90 6,70 16,10 13,40 100 27,1 

10 11,10 5,20 16,60 14,10 100 88,8 

11 15,20 8,50 16,70 15,80 100 89,4 

12 13,80 7,50 17,50 15,70 100 79,9 

13 15,20 9,40 17,40 14,60 100 88,8 

14 27,40 7,50 19,00 14,20 100 88,8 

15 14,60 7,30 20,20 11,90 100 88 

16 10,50 6,00 19,60 11,50 100 88,4 
 

 

Tafla 5 sýnir hæsta og lægsta gildi ammoníaks-, hita- og rakamælinga fyrir hvert bú. Bú 6 er 

áberandi hæst þar sem styrkur ammoníaks fór upp í 31,0 ppm sem er 11 ppm yfir 

viðmiðunarmörkum (Reglugerð um velferð sauðfjár og geitfjár nr. 1066/2014). Lægsta gildið á 

búinu var 9,80 ppm sem er algengt meðaltal mælinga á mörgum hinna búanna. Það bú sem var 

með lægsta gildið var bú 8 með 3,20 ppm en við á þessum stað við mælinguna gustaði mikið inn. 

Bú 2 hafði hæsta gildið sem var lægst af öllum 16 búunum eða 10,20 ppm og telst það nokkuð 

gott í samanburði við restina. Fjögur bú fóru yfir 20 ppm í hæsta gildi og eru þar með komin yfir 

viðmiðunarmörk reglugerðar. Hitastigið var almennt hátt á búunum og töluvert hærra en 

kjörhitastig sauðfjár samkvæmt heimildum (Magnús Sigsteinsson, 1991). Lægsta hitastig sem 

mældist 9,1 °C og var það á búi 1 en hæsta hitastigið var 22 °C á búi 3. Höfundur vill taka fram 

að þrátt fyrir að mesti styrkur ammoníaks á búinu hafi verið 14,0 prómill voru áhrif 

ammoníaksins sterkari sökum hærri hita erting fannst frekar á stöðum þar sem hærri hiti var 

heldur en lægri. Sjá má á rakamælingum að á hverju búi reiknaðist rakahlutfall 100% í 

einhverjum tilfella og er því skekkja á öllum búum. Lægstu gildi voru flest í kringum 85-90% en 

lægsta gildið mældist 27,1 %. Þessar töflur er gott að skoða samhliða lýsingum á hverju búi til 

þess að fá heildarmynd af búunum og loftgæðum í gripahúsunum. Allar mælingar fyrir 

ammoníak-, hita og raka má sjá í viðauka II. 
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4. Umræður 

Augljóst er að þrátt fyrir það að barkakýlisbólga sé aðeins nýlega greind hér á landi veldur hún 

talsverðum skaða á búum landsins og vinna þarf í að komast að því hvernig hægt er að stöðva 

hana. En hvað veldur sjúkdómnum? 

 

Hvað loftgæði og aðstæður í gripahúsum varðar er mikilvægt að passa þessa þætti og stuðla að 

góðu umhverfi og aðbúnaði fyrir dýrin sem haldast þá heilbrigð og þar af leiðandi gefa af sér 

meiri og betri afurðir. Ammoníak og styrkur þess í andrúmsloftinu getur haft mjög skaðleg áhrif 

bæði á dýr og menn og eins og fram kom í kaflanum um skaðlegar lofttegundir getur það verið 

mjög ertandi fyrir slímhúð í öndunarvegi og valdið þar særindum (Friðrik Daníelsson, 2015). Sár 

og særindi á slímhúð eru kjörin svæði fyrir bakteríur að komast að og bera með sér sýkingar. Ef 

bakteríur komast að sári á barkakýli og inn í brjóskið eru þar kjöraðstæður til að vaxa og dafna og 

mynda sýkingu. Þar sem engin blóðrás er í brjóski er ekki auðvelt að vinna á bakteríu sem kemst 

þar inn og sýklalyf sem gefin eru komast ekki jafn auðveldlega inn í brjóskið eins og ef þar væri 

blóðrás (Mansour, 2003). Því var ammoníakið og loftgæði í fjárhúsum sérstaklega tekin fyrir 

við skoðun á því hvað gæti verið að valda barkakýlisbólgunni og í leiðinni til þess að varpa 

ljósi á þau lélegu loftgæði sem finnast í gripahúsum almennt. Hiti og raki voru svo mæld til 

hliðsjónar við ammoníaksmælingarnar. Stærsti þátturinn í að halda loftgæðum góðum í 

fjárhúsum er loftunin, að hafa opið í gegnum húsið, hafa opið upp úr mæni og leyfa loftinu að 

leika um húsin allan daginn. Við mælingar var augljóst að á alltof mörgum búum voru 

loftgæðin of lítil og að mati höfundar voru það ekki róttækar breytingar sem þurfti á húsunum til 

þess að bæta loftgæðin. Alltof mörg bú voru með húsin mestmegnis lokuð í stað þess að nýta 

náttúruna til að loftræsta og einnig sá höfundur að aðeins á einu búi var fénu leyft að ganga við 

opið en það er einmitt leið til þess að leyfa gripunum að njóta þess að vera í hreinu lofti og velja 

þær þá sjálfar hvort þær vilji vera úti eða inni. Styrkur ammoníaks á þeim 16 búum sem 

skoðuð voru spannaði frá 3,2 prómillum og upp í 31,0 prómill og var hæsta meðaltal úr öllum 

mælingum innan búsins 24,26 prómill. Reglugerð um velferð sauðfjár segir til um að 

hámarksstyrkur ammoníaks í fjárhúsi er 20,0 prómill (Reglugerð um velferð sauðfjár og 

geitfjár nr. 1066/2014) og má því sjá að ammoníak fór töluvert yfir viðmiðunarmörk, því miður 

á alltof mörgum búum. Samanburðarbúið sem notað var, hafði opið út allan veturinn, eitthvað 

sem enginn hinna bændanna nefndi og voru loftgæði þar góð. Ammoníak mældist í einhverju 

magni í loftinu en að koma inn í húsin og vera þar var allt annað en á mörgum hinna búanna. 

Hitinn í húsunum var einnig langt fyrir ofan það sem talið er að henti best fyrir dýrin og fann 

höfundur enn frekar fyrir ertingu í augum og hálsi 
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þar sem hitinn var hærri. Hærri hiti í haughúsi veldur einnig meiri uppgufun á ammoníaki sem 

veldur hærri styrk ammoníaks í gripahúsinu. Ekki er hægt að taka rakann almennilega fyrir vegna 

skekkju í mælingum en hann virtist þó vera svipaður á öllum búunum og hafa mjög hátt meðaltal 

miðað við viðmiðunarmörk en raki á ekki að fara yfir 60-70% í kjöraðstæðum miðað við hitastig í 

húsunum (Magnús Sigsteinsson, 1991). Mælirinn sem notaður var sýndi rakastig bæði á þurra og 

blauta mælinum en viftan sem í honum er var ekki virk við mælingar og því hefur mælirinn ekki 

sýnt alveg réttar tölur. Við útreikninga á heimasíðunni sem nefnd var í kaflanum um efni og 

aðferðir kom í ljós að oft gáfu tölurnar niðurstöðuna 100% sem ekki getur staðist. Prófaðar voru 

þrjár reiknivélar í viðbót en allar gáfu þær sömu niðurstöður. Athugað var með merki raka í 

húsunum, svo sem raka í timbri en ekkert athugavert sást í þeim málum. 

 

Annað umhverfi dýranna var mjög líkt á öllum búunum og er þá átt við sem dæmi gjafaaðstöðu 

og undirburð en plast-, járn- og timburrimlar voru á gólfum. Plastgrindur voru vinsælastar á 

búunum í rannsókninni, járnrimlar komu næst og þá timburrimlar. Gefið var í gjafagrindur á 

langflestum búunum eða 14 talsins en jötur á 6 búum, annað hvort í bland eða einungis. Taðhús 

voru að hluta á þremur búum en aðeins var mælt í einu svoleiðis húsi, á búi 14. Ekki virtust 

mismunandi umhverfisaðstæður hafa mikil áhrif á gripina og töldu bændur ekki að þessi þáttur 

gæti verið að hafa áhrif, einungis loftgæðin. Komið hafa upp tillögur um það að gjafagrindur 

gætu jafnvel verið að þrýsta á barkakýlið og merja það en ekkert af því tagi hefur komið upp við 

krufningu að sögn bænda svo að höfundur telur það vera ólíklega skýringu. Þó er merkilegt að á 

búi 1 voru hrútarnir sem drápust í hóp sem gefið var á jötur. Þess má geta að þeir voru einnig þar 

sem ammoníak mældist sem sterkast á búinu. Veðurfar við mælingar var gott, hlýtt var í veðri 

seinni tvo mælingardagana en kaldara fyrsta daginn. Vindur jókst með deginum fyrsta daginn, en 

annan og þriðja daginn var nánast logn. 

 

Erlendis hafa menn verið að hugsa um lyfjagjafir og hvort að aðferðir við lyfjagjöf eða 

slönguuinnsetningu getið skaðað barkann eða barkakýlið á einhvern hátt (Anderson og fl., 2006). 

Í samræðum við bændur var ekki að heyra að þeir teldu það vera ástæðuna hér á landi þar sem 

ormalyfjagjöf sem fram fer í gegnum munn er ekki framkvæmd með því að stinga sprautunni á 

kaf ofan i kok skepnanna heldur einungis rétt inn fyrir munninn. 

Meðferð við sjúkdómnum hafði verið reynd á öllum búunum og var þá helst breiðvirka 

sýklalyfið Engemycin sem virkaði. Bændur töluðu langflestir um það að mjög slæmt væri að ekki 

væri hægt að fá lyfið fyrr en í haust og því ekkert hægt að gera til að lina þjáningar dýranna nema 

með því einfaldlega að fella þau. Engemycin lyfið sló á einkennin en í flestum tilfellum komu þau 
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upp aftur. Þó voru dæmi á rannsóknarbúunum að gripirnir hafi læknast af sjúkdómnum eftir 

lyfjakúr en eins og áður segir ná þær upplýsingar eins langt og rannsóknin nær. Ekki er vitað 

hvort að sjúkdómurinn kemur upp aftur nokkru seinna. Lyfið inniheldur 100 mg/mL af 

sýklalyfinu oxytetracycline og er það notað á hross, nautgripi, sauðfé og svín. Engemycin er 

breiðvirkt sýklalyf, með lágmarks aukaverkanir og auðvelt í notkun. Það er virkt gegn alls kyns 

sýklum, hefur reynst áhrifaríkt við óþekktum og blönduðum sýkingum, virðist virka vel á allar 

fjórar tegundir dýranna og dreifir sér vel um líkamann (MSD Animal Health, 2014). 

 

Ekki virðist sjúkdómurinn vera markaður við ákveðið kyn eða aldur hér á landi heldur leggjast á 

alla gripi. Gripirnir voru í öllum tilfellum vel á sig komnir. Einkennin lýsa sér þannig að dýrin 

eiga erfitt með andardrátt, þau eru móð og hrygluhljóð heyrast við öndun, þá sérstaklega útöndun. 

Djúp hola myndast við nára dýranna við innöndun og þau teygja hausinn niður og fram til þess að 

opna öndunarveginn betur. Þeir gripir sem voru lengra komnir voru farnir að rýrna og veslast upp. 

Þurr hósti og hor sáust í flestum hjörðunum en bændur tengdu það ekki við barkakýlisbólguna. 

Vitneskja um þessi einkenni hjálpuðu bændum að þeirra sögn ásamt fyrri reynslu að bera kennsl á 

barkakýlisbólguna í gripunum en þó eru mörg af þessum einkennum lýsandi fyrir 

öndunarfærasjúkdóma af öðru tagi og því ekki hægt að segja að þarna séu skýr einkenni fyrir 

barkakýlisbólguna. Vegna þessa er mikilvægt að vekja meiri athygli á sjúkdómnum, kenna fólki 

að bera kennsl á það sem er öðruvísi við hann og skrá niður hjá sér tilfelli svo hægt sé að gera sér 

grein fyrir hversu viðamikill sjúkdómurinn er á Íslandi. Margir bændur rugla eflaust einkennum 

saman við aðra öndunarfærasjúkdóma, prófa meðferð við þeim sem skilar sér jafnvel í dauðum 

grip vegna ónægrar vitneskju. Skoða verður hvað gæti verið að valda því að bakteríur sem annars 

finnast í slímhúð dýranna undir venjulegum kringumstæðum, færa sig um set og mynda sýkingu. 

 

Merkilegt var að skoða ákveðna þætti barkaloksbólgunnar í mönnum árin 1983-2000 (Birgir 

Briem og fl., 2010) samhliða sjúkdómnum hjá sauðfénu í Bretlandi (Scott, 2013) og á Íslandi. 

Karlkyn virtust fá barkaloksbólgu oftar en kvenkyn og í breska fénu voru það að meirihluta 

hrútarnir sem fengu bólgu í barkakýlið. Tíðni barkaloksbólgunnar var einnig meiri yfir 

vetrarmánuðina eins og í báðum tilfellum sauðfjárins. Einnig vakti það athygli höfundar að í 

fénu á Bretlandi var sjúkdómurinn algengastur í 18-24 mánaða hrútum, kom helst upp seint að 

sumri og að hausti til og var þetta tengt við aukna gjöf fóðurbætis fyrir sölutímabil. Þetta veltir 

upp spurningu í huga höfundar um að kannski sé best að líta aftur í tímann og sjá hvað hefur 

breyst síðustu tvo áratugina. Hvenær fór rúlluheyið að vera sem vinsælast og hefur fóðurbætir 

ef til vill áhrif á það að féð er að sýkjast? Ræktun korns hefur aukist töluvert síðustu ár og er fénu 
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gefið korn og hafrar sem dæmi og hálmurinn notaður sem undirburður. Einnig var ekki farið að 

verka hey í rúllur fyrr en undir lok 19. aldar og ferbaggarnir komu ekki fyrr en eftir aldamótin 

2000 (Bjarni Guðmundsson, 2013). Áhugavert er að athuga þetta betur og jafnvel geta þarna 

leynst þættir sem hafa áhrif. Breyting á verkun heys og fóðurbætis gæti þá sem dæmi haft áhrif 

á áferð fóðursins sem færi illa í einstaka gripi og gæti valdið særindum á barkakýlinu en 

höfundur tekur fram að þetta er einungis tilgáta. 

Við skoðun á rannsóknum í Ástralíu sá höfundur skýrt og greinilega að of hár styrkur ammoníaks 

hefur slæm áhrif á öndunarfæri bæði dýra og manna og getur valdið miklum skaða. Einnig kom 

fram að hátt hitastig hefur áhrif á uppgufun ammoníaks og þar sem hærra hitastig er, er líklegt 

að sé hærri styrkur ammoníaks sem styður niðurstöður rannsóknar við þetta verkefni (Accioly 

og fl, 2003). Þrátt fyrir að ammoníak sé kannski ekki meginástæða þess að barkakýlisbólga 

kemur upp hefur styrkur þess greinileg áhrif á öndunarfærin og veikir þau til muna sem veldur 

því að þau verða móttækilegri fyrir alls kyns bakteríum og eru því að mati höfundar stór 

áhrifaþáttur í öndunarfærasjúkdómum sauðfjár og þar með barkakýlisbólgunnar. 

Rannsókn við verkefnið opnaði augu höfundar enn frekar fyrir því hversu mikilvægt það er að 

halda aðbúnaði og umhverfi dýranna hreinu og góðu svo að þeim líði sem best. Hár styrkur 

ammoníaks, hár hiti og mikill raki hefur bæði áhrif á líðan dýranna og mannfólksins sem vinnur í 

kringum þau. Mikilvægt er að halda áfram að rannsaka þennan sjúkdóm og hvað getur verið að 

valda honum því að meira en líklegt er að þarna séu margir þættir að spila saman að mati 

höfundar. 

 

4.1 Svör við  rannsóknarspurningum verkefnisins 

Nú þegar niðurstöður liggja fyrir í rannsókn um hugsanlega orsakavalda barkakýlisbólgunnar 

telur höfundur að tengsl séu á milli barkakýlisbólgunnar og lítilla loftgæða í gripahúsum. Þó að 

loftgæðin séu ekki eina ástæða sjúkdómsins þá hafa þau svo sannarlega áhrif á öndunarfærin og 

valda vanlíðan hjá gripunum. Hár styrkur ammoníaks getur verið mjög skaðlegur fyrir 

öndunarfæri dýra og manna, sært slímhúðina og er það vitað að partur líkamans sem veikur er 

fyrir er móttækilegri fyrir alls kyns bakteríum og sjúkdómum. Því telur höfundur að tenging sé 

þarna á milli. 

Hvað varðar tengingu milli umhverfis, svo sem gjafagrinda og gólfgerðar í fjárhúsum og 

barkakýlisbólgu telur höfundur ekki vera sterk tengsl þar á milli, að minnsta kosti ekki á þeim 

búum haft áhrif en á þeim búum sem skoðuð voru virtist umhverfi dýranna vera gott og þeim 

líða vel í stíunum.
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5. Ályktanir og lokaorð 

Góðar og athyglisverðar niðurstöður komu út úr þessu verkefni og bera þær góð skilaboð til 

bænda og annarra að hugsa út í umhverfi dýranna sinna og þá sérstaklega loftgæðin. 

Barkakýlisbólgan er að valda mörgum skaða og ber okkur því að hugsa meira út í þennan 

sjúkdóm, læra að greina hann frá öðrum öndunarfærasjúkdómum og gera okkar besta til að 

ráða niðurlögum hans áður en hann dreifir sér enn frekar. Eins og stendur virðist hann leggjast 

á fá dýr í hverri hjörð en sagan sýnir að alls kyns sjúkdómar geta breyst, orðið skæðari, 

ónæmari fyrir lyfjum og valdið enn meiri skaða á búunum. Þessu verður að sporna við sem 

fyrst og var það eitt af aðalmarkmiðunum með þessu verkefni að opna augu fólks fyrir þessu 

vandamáli og fá fólk til að hugsa frekar út í sjúkdóminn og skaðsemi hans. 

Á meðan á verkefninu stóð komu alls kyns spurningar upp í huga höfundar og margt 

sem spennandi verður að skoða frekar og spá í. Þetta verkefni er vonandi aðeins byrjun á 

góðu ferli sem koma skal með nýjum hugmyndum um lækningu, rannsóknum og 

athugunum á barkakýlisbólgu. 

Íslenskir búfjárstofnar eru sérstæðir að því leyti að hér er búfé ekki flutt inn og 

blandað okkar stofni. Vegna þessa er enn meiri ástæða til þess að finna lækningu við 

sjúkdómunum sem herja á búfénaðinn og eyða þeim áður en það verður of seint. 

Íslendingar þurfa að passa upp á íslenska sauðfjárstofninn sem hefur fylgt okkur allt frá 

landnámi og staðið af sér veður og vinda. Höfundur ber þá von í brjósti sér að þetta verkefni 

hjálpi mönnum að skilja barkakýlisbólguna betur og að staðfestir verði orsakavaldar hennar 

og fundið upp lyf til að stöðva þennan hvimleiða sjúkdóm. 
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8. Viðauki I 

 
Spurningalisti og mælingar 

Hér að neðan má sjá spurningalistann sem lagður var fyrir bændur á öllum 16 búunum sem tóku 

þátt í rannsókninni. Spurningarnar fjalla aðallega um aðstæður á búunum, umhverfi gripanna og 

tíðni öndunarfærasjúkdóma á hverjum stað. Einnig er spurt um einkenni hjá sýktum dýrum. 

Spurningalisti bændur 

1. Hefur eitthvað borið á öndunarfærasjúkdómum á þínu/ykkar búi? 

2. Ef nei – svarið næst spurningu 3. 

3. Ef já: 

a) Hversu stór hluti öndunarfærasjúkdómanna hafa greinst sem barkakýlisbólga? 

b) Hvenær fórstu fyrsta taka eftir einkennum á búinu? 

c) Ef borið hefur á hósta, þá hvernig hósti? Þurr eða blautur? 

d) Hefur borið á hryglum eða önghljóðum við öndun? 

e) Hefur lekið hor úr nösum eða eitthvað slíkt? 

f) Hefur þú tekið eftir mæði hjá dýrunum eða eiga þau erfitt með að ná andanum? Draga 

þau kviðinn þegar þau anda? 

g) Hvaða gripir hafa fengið einkenni öndunarfærasjúkdóma? Aldur, kyn, almennt 

ásigkomulag. 

h) Hefur eitthvað verið krufið/rannsakað af dýralækni eða á Keldum? 

i) Hefur meðferð verið reynd? Hvernig meðferð og hvernig tókst hún? 

j) Er sjúkdómurinn árstíðabundinn? 

k) Hefur þú/þið einhverja tilgátu um hvað gæti verið að valda sjúkdómnum? 

4. Eru fjárhúsin nýleg (< 10 ára) eða gömul (10+)? 

5. Hvernig myndir þú/þið lýsa gæðum andrúmsloftsins í fjárhúsunum? 

6. Hvernig er fóðuraðstaðan í fjárhúsunum? 

7. Hvernig er undirburðurin 
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  Forvinna mælinga á búunum og framkvæmd 

Hér  að  neðan  má  sjá  myndir  sem  sýna  hvernig  höfundur  skipulagði  forvinnu  mælinga. 

 

 

Hita-, raka- og ammoníaksmælingar 
 

Mynd 9. Hér má sjá ljósmynd af blaði sem höfundur bjó til. Eitt blað var fyrir hvert bú og hvern mælingardag. 

Mælingarstaðirnir fjórir koma þarna fram ásamt hæðarmælingum. Höfundur skrifaði svo inn á blöðin og færði yfir í 

Excel við heimkomu. Ef upp komu sérstakar aðstæður við einhverja af mælingunum var það skráð niður. Ljósm. 

Þuríður Hermannsdóttir. 
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Teikning af gripahúsi við byrjun mælinga 
 

 

 

Mynd 10. Hér má sjá dæmi um teikningu sem höfundur gerði við byrjun fyrstu mælingu á hverju búi. Inn á 

teikninguna var skráð hvaða hurðir og gluggar voru opnir, staðsetning mælinga og alls kyns athugasemdir um 

umhverfi og aðbúnað dýranna. Bætt var inn upplýsingum fyrir hvern mælingardag. Ljósm. Þuríður Hermannsdóttir. 
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9. Viðauki II 

 
Hér að neðan koma töflur með mælingum sem teknar voru á búunum. Í þessum töflum sjást nákvæmar 

tölur fyrir allar mælingar á hverju búi. 

 

Tafla 6. Mælingar sjást fyrir styrk ammoníaks í prómillum (ppm) í miðju gripahúsi á öllum 16 búunum sem skoðuð 

voru. Mælingar sjást fyrir alla þrjá dagana í þremur hæðarmælingum. 

 
Ammoníak (ppm) - mitt hús 

Bú Dagur 1 (170 cm) Dagur 2 (170 cm) Dagur 3 (170 cm) Dagur 1 (80 cm) Dagur 2 (80 cm) Dagur 3 (80 cm) Dagur 1 (gólf) Dagur 2 (gólf) Dagur 3 (gólf) 

1 6,4 7,5 10,2 7,5 7,9 11,2 7,5 8,1 10,0 

2 8,8 7,8 9,6 9,4 7,9 8,5 8,5 7,9 7,5 

3 7,6 8,0 8,7 8,1 8,1 7,9 8,0 8,3 7,8 

4 16,1 9,0 7,7 16,3 10,4 7,7 13,8 11,5 7,7 

5 11,7 9,6 10,4 10,6 10,2 11,1 10,4 10,7 10,2 

6 15,3 11,3 13,9 16,5 12,9 14,2 18,2 14,2 14,1 

7 14,9 9,6 8,5 16,1 11,7 8,5 16,3 12,0 8,4 

8 10,2 6,3 4,7 10,5 6,5 7,4 11,0 7,5 6,0 

9 7,2 6,8 8,3 8,0 7,4 7,9 8,2 7,5 7,7 

10 7,7 9,0 9,7 7,7 8,8 9,6 7,7 8,3 9,7 

11 10,0 8,7 9,4 10,4 11,6 9,6 10,4 11,6 9,7 

12 9,2 8,4 9,8 9,4 8,9 10 9,2 8,8 10,1 

13 12,3 9,9 11,6 13,4 10,4 11,7 13,8 10,8 11,8 

14 9,8 9,6 26,8 10,2 9,3 25,2 9,8 9,5 17,5 

15 9,7 9,0 7,5 9,7 9,6 7,5 7,5 9,6 7,6 

16 8,8 7,5 7,7 8,7 7,5 7,9 7,9 7,5 8,6 

 

 

Tafla 7. Mælingar á styrk ammoníaks í prómillum (ppm) í gluggalausu horni fyrir öll 16 búin. Mælingar sjást fyrir 

þrjá daga í þremur hæðarmælingum. 

 

Ammoníak (ppm) - Gluggalaust  horn 

Bú Dagur 1 (170 cm) Dagur 2 (170 cm) Dagur 3 (170 cm) Dagur 1 (80 cm) Dagur 2 (80 cm) Dagur 3 (80 cm) Dagur 1 (gólf) Dagur 2 (gólf) Dagur 3 (gólf) 

1 8,3 8,7 8,9 7,7 8,7 9,2 7,7 9,2 9,4 

2 9,6 8,1 9,6 9,6 8,4 7,6 9,6 8,4 7,1 

3 10,0 13,9 11 10,0 13,9 10,8 10,0 14,0 11,7 

4 18,5 11,9 10,0 16,2 11,9 10,8 15,0 12,0 10,8 

5 13,6 16,1 10,5 13,6 16,1 9,9 14,0 14,2 8,3 

6 29,1 18,1 11,3 29,2 17,4 11,5 22,7 15,7 9,8 

7 16,3 16,1 9,2 16,2 16,5 8,9 16,1 16,3 8,5 

8 7,3 10,6 6,4 7,6 10,3 6,6 7,7 10,0 6,2 

9 8,5 11,5 7,9 8,4 9,7 8,9 8,2 6,7 8,5 

10 8,3 10,8 9,8 8,3 11,1 8,9 8,3 10,4 7,5 

11 8,9 15,2 11,7 8,5 14,0 11,8 8,7 11,6 11,8 

12 8,1 11,0 9,3 7,8 9,1 9,4 7,7 7,7 9,3 

13 15,2 13,8 13,9 15,2 13,6 12,4 15,1 10,8 11,9 

14 7,9 10,0 16,1 7,8 10,0 18,3 7,5 9,8 18,8 

15 7,4 12,3 14,3 7,4 12,5 14,2 7,3 13,1 14,2 

16 6,4 6,6 9,8 6,6 6,4 9,8 6,0 6,4 9,8 
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Tafla 8. Mælingar sjást fyrir styrk ammoníaks í prómillum (ppm) í vinstri kró gripahúsa á öllum 16 búunum. 

Mælingar sjást fyrir þrjá daga í þremur hæðarmælingum. 

 
Ammoníak (ppm) - Kró vinstra megin 

Bú Dagur 1 (170 cm) Dagur 2 (170 cm) Dagur 3 (170 cm) Dagur 1 (80 cm) Dagur 2 (80 cm) Dagur 3 (80 cm) Dagur 1 (gólf) Dagur 2 (gólf) Dagur 3 (gólf) 

1 7,6 11,9 7,4 8,1 11,6 6,5 8,5 11,5 6,4 

2 10,0 8,5 7,5 10,0 8,5 7,8 10,0 8,5 5,5 

3 10,6 11,9 8,1 11,1 11,9 8,3 11,9 11,9 8,1 

4 13,2 12,1 11,9 15,9 12,1 11,7 16,3 12,1 10,3 

5 14,8 13,1 13,9 15,3 13,7 14,0 14,6 13,9 14,1 

6 29,0 17,4 14,2 29,2 18,2 14,0 22,7 19,1 14,2 

7 19,8 21,6 8,1 18,4 21,8 8,7 16,0 18,8 8,5 

8 12,4 9,6 5,4 12,7 8,9 5,4 12,7 9,2 5,4 

9 9,6 8,4 7,5 9,6 8,6 7,5 9,5 9,4 7,5 

10 8,0 10,6 7,5 8,5 10,4 7,1 8,6 10,2 7,2 

11 11,9 10,6 11,5 11,5 11,1 11,8 9,7 11,4 12,2 

12 9,6 10,4 12,3 9,4 11,1 12,9 9,6 11,3 13,8 

13 14,4 12,0 11,7 14,4 12,3 11,7 14,2 12,9 11,7 

14 7,5 12,7 24,3 7,5 12,3 24,6 7,7 12,1 26,8 

15 9,7 14,6 14,0 9,0 14,2 14,0 8,7 14,0 14,0 

16 6,6 8,8 10,0 6,6 8,9 10,5 6,6 9,2 9,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 9. Mælingar sjást fyrir styrk ammoníaks í prómillum (ppm) í hægri kró gripahúsa á öllum 16 búunum. 

Mælingar sjást fyrir alla þrjá dagana í þremur hæðarmælingum. 

 
Ammoníak (ppm) - Kró hægra megin 

Bú Dagur 1 (170 cm) Dagur 2 (170 cm) Dagur 3 (170 cm) Dagur 1 (80 cm) Dagur 2 (80 cm) Dagur 3 (80 cm) Dagur 1 (gólf) Dagur 2 (gólf) Dagur 3 (gólf) 

1 9,7 9,6 9,7 9,6 12,1 9,7 9,7 11,9 9,6 

2 10,1 9,2 8,1 10,2 9,2 9,6 10,2 9,0 9,8 

3 11,9 9,6 6,0 12,0 9,7 5,9 11,9 10,0 6,4 

4 17,2 12,9 9,7 18,2 12,8 9,8 20,2 12,7 10,8 

5 13,3 15,3 11,1 12,5 14,6 11,9 12,3 15,1 12,3 

6 23,5 22,0 15,9 24,7 20,7 15,8 31,0 20,4 15,9 

7 20,4 22,3 9,7 20,4 21,6 10,0 18,5 21,2 10,6 

8 11,5 8,4 4,6 11,0 8,4 4,4 11,1 8,8 3,2 

9 8,1 11,6 7,5 8,6 11,9 7,3 8,6 11,7 6,9 

10 7,6 8,9 5,2 7,6 9,4 6,0 7,7 9,3 5,7 

11 11,1 11,8 13,2 11,3 12,1 13,4 11,8 14,0 13,6 

12 9,6 13,4 7,8 9,4 12,3 7,6 9,6 11,7 7,5 

13 14,4 13,4 11,6 14,4 13,6 9,5 14,6 14,0 9,4 

14 7,9 10,5 27,4 7,8 10,8 27,1 7,7 11,7 27,3 

15 8,0 10,6 11,5 8,5 11,9 11,9 9,1 11,9 12,0 

16 6,2 7,7 7,5 6,2 7,5 7,3 6,2 7,7 7,5 
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Tafla 10. Mælingar á hita (°C) í miðju húsi á öllum 16 búunum sem skoðuð voru. Mælingar sjást fyrir þrjá daga, í 

þremur hæðarmælingum. 

 
Hiti (°C) - mitt hús 

Bú Dagur 1 (170 cm) Dagur 2 (170 cm) Dagur 3 (170 cm) Dagur 1 (80 cm) Dagur 2 (80 cm) Dagur 3 (80 cm) Dagur 1 (gólf) Dagur 2 (gólf) Dagur 3 (gólf) 

1 11,1 9,1 16,5 10,4 9,1 16,5 10,8 9,1 16,4 

2 16,2 15,7 21,8 16,2 15,8 21,8 16,2 15,8 21,8 

3 14,8 15,7 22,0 15,3 15,7 21,7 15,3 15,8 21,0 

4 16,7 15,6 16,8 16,7 15,8 16,8 13,4 15,8 16,8 

5 18,4 14,8 16,6 18,6 14,9 16,6 18,6 15,1 16,7 

6 17,5 15,5 16,6 17,7 15,8 16,8 17,9 15,8 17,0 

7 17,2 14,3 15,4 17,3 14,3 15,4 17,3 14,3 15,4 

8 12,5 12,7 16,4 12,5 12,7 16,0 12,5 11,4 16,0 

9 14,5 15,2 16,1 14,5 15,2 16,1 14,2 15,2 16,1 

10 14,8 16,4 16,6 14,8 16,4 16,6 14,8 16,4 16,4 

11 16,7 16,1 16,4 16,7 16,2 16,4 16,7 16,5 16,4 

12 17,5 17,5 17,0 17,5 17,5 17,0 17,5 17,5 17,0 

13 16,7 15,1 14,6 16,7 15,1 14,6 16,7 15,1 14,6 

14 19,0 16,3 15,1 18,8 16,3 15,1 18,6 16,3 15,2 

15 20,2 13,4 11,9 20,2 13,6 11,9 20,2 13,7 11,9 

16 19,6 14,1 14,7 19,4 14,1 14,7 19,2 11,5 14,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 11. Mælingar á hita (°C) í gluggalausi horni á öllum 16 búunum sem skoðuð voru. Mælingar sjást fyrir alla 

þrjá dagana, í þremur hæðarmælingum. 

 
Hiti (°C) - gluggalaust horn 

Bú Dagur 1 (170 cm) Dagur 2 (170 cm) Dagur 3 (170 cm) Dagur 1 (80 cm) Dagur 2 (80 
cm) 

Dagur 3 (80 
cm) 

Dagur 1 (gólf) Dagur 2 (gólf) Dagur 3 (gólf) 

1 9,8 9,1 17,4 9,8 9,1 17,4 9,8 9,1 17,4 

2 15,2 15,3 19,8 15,2 15,3 19,8 15,2 15,0 19,8 

3 15,3 16,6 20,8 15,3 16,6 20,9 15,3 16,7 20,9 

4 16,4 15,8 16,5 16,6 15,8 16,6 16,6 15,8 16,6 

5 17,4 15,9 20,2 17,4 16,0 20,2 17,4 16,0 20,2 

6 19,7 17,2 18,0 19,7 17,3 18,0 19,7 17,3 18,0 

7 17,2 14,4 14,8 17,3 14,4 15,1 17,3 14,8 15,1 

8 12,0 12,2 14,3 12,6 12,2 14,3 12,6 12,2 14,3 

9 13,4 14,8 13,7 13,4 14,8 13,6 13,4 14,8 13,6 

10 14,1 15,9 16,2 14,1 15,9 16,2 14,1 15,9 16,2 

11 16,2 16,7 15,8 16,2 16,7 15,8 16,2 16,7 15,8 

12 16,1 16,9 16,6 16,1 16,9 16,6 15,9 16,9 16,5 

13 17,4 15,6 14,7 17,4 15,6 14,7 17,4 15,6 14,7 

14 16,0 16,1 14,2 16,0 16,1 14,5 16,0 15,8 14,5 

15 19,8 14,6 12,6 19,7 14,6 13,1 19,7 14,6 13,1 

16 18,9 12,6 15,0 18,8 12,6 15,0 18,5 12,6 15,0 
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Tafla 12. Mælingar á hita (°C) í vinstri kró gripahúsa á öllum 16 búunum. Mælingar sjást fyrir þrjá daga í þremur 

hæðamælingum. 

 
Hiti (°C) - kró vinstra megin 

Bú Dagur 1 (170 cm) Dagur 2 (170 cm) Dagur 3 (170 cm) Dagur 1 (80 cm) Dagur 2 (80 
cm) 

Dagur 3 (80 
cm) 

Dagur 1 (gólf) Dagur 2 (gólf) Dagur 3 (gólf) 

1 9,7 9,1 16,0 9,8 9,1 16,0 9,8 9,1 16,0 

2 14,9 15,3 20,7 15,0 15,3 20,7 15,0 15,3 20,7 

3 15,6 16,2 20,1 15,8 16,3 20,3 15,8 16,3 20,4 

4 15,3 15,8 16,7 15,4 15,8 16,7 15,7 15,8 16,7 

5 17,4 15,3 16,7 17,4 15,3 16,7 17,4 15,3 16,9 

6 19,1 16,0 17,7 19,2 16,2 17,7 19,5 16,4 17,8 

7 17,7 15,7 15,0 17,7 15,8 15,0 17,7 15,9 15,0 

8 12,5 12,4 15,4 12,5 12,6 15,4 12,5 12,6 15,1 

9 13,5 14,8 14,3 13,5 14,8 14,3 13,5 14,8 14,3 

10 14,1 15,9 14,5 14,1 15,9 14,5 14,1 15,9 14,5 

11 16,6 16,1 16,4 16,5 16,1 16,4 16,5 16,1 16,4 

12 15,7 17,4 16,8 15,8 17,4 16,8 15,9 17,3 16,8 

13 16,9 15,1 14,6 17,1 15,2 14,6 17,1 15,2 14,6 

14 17,4 15,5 14,5 17,4 15,5 14,5 17,4 15,5 14,5 

15 18,5 14,6 12,6 19,7 14,6 13,1 19,7 14,6 13,1 

16 17,3 12,5 14,8 17,3 12,4 14,9 17,3 12,2 14,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 13. Mælingar fyrir hita (°C) í kró hægra megin í gripahúsi á öllum 16 búunum sem skoðuð voru. Mælingar 

sjást fyrir alla þrjá dagana og þrjár hæðamælingar. 

 
Hiti (°C) - kró hægra megin 

Bú Dagur 1 (170 cm) Dagur 2 (170 cm) Dagur 3 (170 cm) Dagur 1 (80 cm) Dagur 2 (80 cm) Dagur 3 (80 cm) Dagur 1 (gólf) Dagur 2 (gólf) Dagur 3 (gólf) 

1 10,0 9,1 16,0 10,3 9,1 16,0 10,3 9,1 16,0 

2 14,8 14,9 19,9 14,8 14,9 19,9 14,8 14,9 19,9 

3 16,1 15,8 20,9 16,1 15,9 20,9 16,1 15,9 20,9 

4 16,0 15,8 16,7 16,0 15,8 16,7 16,0 15,8 16,7 

5 17,5 15,7 16,8 17,5 15,7 16,8 17,5 15,8 16,8 

6 18,2 16,8 16,9 18,4 16,8 17,1 18,5 16,8 17,2 

7 17,1 14,8 14,8 17,2 15,1 14,8 17,4 15,3 14,9 

8 12,5 12,4 13,2 12,5 12,4 13,1 12,5 12,4 13,1 

9 13,7 14,8 15,5 13,7 14,8 15,5 13,7 14,8 14,8 

10 14,8 16,0 15,7 14,6 16,0 15,7 14,5 16,0 15,7 

11 16,7 16,3 16,4 16,7 16,3 16,4 16,7 16,7 16,4 

12 16,6 17,2 16,3 16,6 17,2 16,3 16,6 17,2 16,3 

13 17,4 15,3 14,9 17,4 15,4 15,2 17,4 15,4 15,2 

14 16,5 15,6 14,6 16,7 15,6 14,6 16,7 15,6 14,6 

15 19,5 14,0 12 19,5 14,3 12,3 19,5 14,4 12,3 

16 17,9 12,6 14,7 17,9 12,6 14,7 17,9 12,6 14,7 
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Tafla 14. Mælingar fyrir raka (%) í miðju húsi á búunum 16. Mælingar sjást fyrir alla þrjá dagana og tvær 

hæðarmælingar. 

 

Raki (%) - Mitt hús 

Bú Dagur 1 (170 cm) Dagur 2 (170 cm) Dagur 3 (170 cm) Dagur 1 (gólf) Dagur 2 (gólf) Dagur 3 (gólf) 

1 78,6 90,3 100 89,4 90,6 100 

2 100 100 100 100 100 100 

3 68,4 58,6 100 68,4 68,4 100 

4 88,8 100 89,1 100 100 89,1 

5 89,8 100 100 89,8 89,4 100 

6 89,8 89,1 100 100 100 100 

7 61,1 61,1 100 62,2 69,4 89,4 

8 100 100 89,1 100 100 89,1 

9 59,9 57,2 100 78,6 77,2 100 

10 100 100 89,1 100 89,1 89,1 

11 100 89,4 100 100 100 100 

12 79,9 100 89,1 79,9 89,4 100 

13 100 100 88,8 100 100 88,8 

14 88,8 89,4 100 88,8 89,4 100 

15 88,8 88,4 88 100 100 100 

16 88,8 100 100 88,8 100 100 
 

 
 

Tafla 15. Mælingar sjást fyrir raka (%) í gluggalausu horni í gripahúsi á öllum 16 búunum. Mælingar sjást fyrir þrjá 

daga og tvær hæðarmælingar. 

 

Raki (%) - Gluggalaust horn 
Bú Dagur 1 (170 cm) Dagur 2 (170 cm) Dagur 3 (170 cm) Dagur 1 (gólf) Dagur 2 (gólf) Dagur 3 (gólf) 

1 100 90 100 88,4 90 100 

2 100 89,1 100 100 100 100 

3 78,6 78,6 89,4 78,6 78,6 100 

4 100 88,8 100 100 88,8 100 

5 89,8 100 100 100 89,4 100 

6 90 100 100 100 100 100 

7 89,8 69,4 100 89,4 69,4 100 

8 88,8 100 89,1 100 100 100 

9 27,1 77,2 100 33,2 77,2 100 

10 100 89,1 89,1 100 89,1 88,8 

11 100 89,4 100 100 100 100 

12 79,9 100 100 89,4 100 100 

13 100 89,1 88,8 100 100 100 

14 88,8 89,1 100 88,8 89,1 100 

15 100 100 100 100 100 100 

16 88,8 88,8 100 88,8 100 88,4 
 

Eins og sjá má er skekkja í rakamælingunum. Oft kemur fram 100% raki sem getur ekki 

staðist. Rakamælirinn er gamall og er það líklegast ástæðan sem og utan að komandi 

skekkjuvaldar.



54  

 


