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Ágrip 

Mikil aukning mjaltaþjóna hér á landi hefur vakið upp spurningar um hvort það ,,borgi sig” 

fyrir bændur að fjárfesta í mjaltaþjóni. Einn liður í slíku mati er rekstrarkostnaður við 

mjaltatæknina. Meginmarkmið þessa verkefnis er að bera saman rekstrarkostnað mjaltagryfju 

og mjaltaþjóns út frá bókhaldsgögnum um beinan rekstrarkostnað.  

 

Rekstrarkostnaður vegna viðhalds og hreinlætisvara fyrir mjaltagryfju og mjaltaþjón var 

reiknaður og hann borinn saman á 12 kúabúum. Niðurstöður útreikninga leiddu í ljós að 

rekstrarkostnaður vegna viðhalds og hreinlætisvara væri hærri fyrir mjaltaþjón en 

mjaltagryfju. Helstu niðurstöður voru þær að kostnaður við hreinlætisvörur var sambærilegur 

á milli búa hvort sem notaður var mjaltaþjónn eða mjaltagryfja en varahlutir og viðgerðir voru 

mun hærri kostnaðarliður hjá búum með mjaltaþjón en hjá búum með mjaltagryfju.   

 

Lykilorð: Íslensk fjós, val á mjaltatækni, mjaltaþjónn, mjaltagryfja, rekstrarkostnaður, 

mælieining kostnaðar, viðhald, varahlutir, viðgerðir, hreinlætisvörur.  
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1. Inngangur 

Íslenski kúastofninn er talinn hafa komið til landsins við landnám eða á árunum 874-930 

(Kantanen, Olsaker, Holm, Lien, Vilkki, Brusgaard, Eythorsdottir, Danell, og Adalsteinsson, 

2000). Íslenskar kýr í dag eru skyldastar norskum kúastofni sem kallast hryggjóttar Þrænda- 

og Norðurlandskýr (Kantanen o.fl., 2000; Stefán Aðalsteinsson, 2004). Íslenski kúastofninn 

hefur frá því að skipulagt ræktunarstarf í nautgriparækt hófst hér á landi í upphafi síðustu 

aldar verið ræktaður sem einhliða mjólkurkúakyn (Jón Viðar Jónmundsson og Magnús B. 

Jónsson, 1991). Nythæð íslenskra kúa hefur fimmfaldast frá 16. öld til loka 20. aldar, til eru 

áætlaðar tölur yfir nythæð kúa frá því um 1100 og fram til þess tíma að skýrsluhald hófst 

nálægt aldamótunum 1900 (Stefán Aðalsteinsson, 2004). Árið 1914 kom út í Búnaðarriti grein 

eftir Pál Zóphóníasson þar sem hann reiknaði nythæð íslenskra kúa upp úr skýrslum 

nautgripafélaganna fyrir árin 1906-1910 (Páll Zóphóníasson, 1914). Aukning í nythæð 

íslenskra kúa stafar af bættri fóðrun, betri aðbúnaði en þó einnig að verulegu leyti vegna 

kynbóta, sérstaklega á 20. öld (Stefán Aðalsteinsson, 2004).  

 

Tækniþróun og iðnvæðing hafa haft í för með sér betri aðbúnað í fjósum og hafa nýjar og 

tæknilegri aðferðir leyst handmjaltir af hólmi. Mjaltir hafa útheimt mesta vinnu og verið eitt 

erfiðasta fjósverkið. Það þarf bæði góða kunnáttu og mikla samviskusemi til að leysa þær vel 

af hendi (Árni G. Eylands, 1950). Mjólkað var og er yfirleitt tvisvar sinnum á dag, kvölds og 

morgna. Til forna var mjólkað í trog sem var ekki alltaf hentugt í lögun og tóku síðar við 

tréskjólur og loks blikkfötur. Í dag hafa mjaltavélar hins vegar leyst þessar aðferðir að mestu 

af hólmi (Jón Torfason og Jón Viðar Jónmundsson, 2001). Fyrir um 150 árum síðan kom 

mjaltavél fyrst fram á sjónarsviðið og var hún gerð eftir sömu grundvallarhugmynd og 

nútímamjaltavélar (Grétar Einarsson og Ólafur Jóhannesson, 1981; Alfnes og Østerås, 1997). 

Amerísk mjaltavél var kynnt í London 1863 en þar fékk hún sérstök heiðursverðlaun sem 

áhugaverð uppfinning. Eftir að vélin var prófuð í Noregi 1872 var niðurstaðan sú að við 

venjulegar aðstæður myndu mjaltavélar aldrei verða notaðar þar sem þær hefðu tæplega 

nokkuð fram yfir handmjaltir (Alfnes og Østerås, 1997). Mjaltavélarnar voru ekki svo 

tæknilega vandaðar í upphafi að bændur væru að veita þeim verulega athygli (Grétar 

Einarsson og Ólafur Jóhannesson, 1981).  

 

Í bókinni Búvélar og ræktun er fjallað um danska rannsókn þar sem fram kom að það taki 

tæplega 7 klst. á dag að hirða 20 kýr, en að fjósverk á Íslandi reyndust yfirleitt tímafrekari. 
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Þar kom einnig fram að í minni fjósum með 5-15 mjólkurkýr væri hæpið að vélmjaltir stytti 

vinnutímann en þær létti þó verkið til mikilla muna ,,svo að unglingar og kvenfólk geta annað 

því án þrældóms og það verði öllum lúalaust” (Árni G. Eylands, 1950).   

 

Heimildir eru nokkuð óljósar um hvenær hægt er að tala um raunverulegt upphaf sjálfvirkrar 

mjaltatækni. Tvö fyrirtæki, Prolion og Lely, náðu þeim árangri að taka í notkun mjaltaþjóna í 

fjósum í Hollandi árið 1992 (Torfi Jóhannesson, Lárus Pétursson og Birgir Óli Einarsson, 

2001; Shortall, Shalloo, Foley, Sleator og O’Brien, 2016). Eftir að mjaltaþjónar voru kynntir 

til sögunnar gekk innleiðing þeirra hægt þar til í lok 20. aldar. Frá aldamótum hafa 

mjaltaþjónar verið viðurkennd tækni í Hollandi og öðrum Evrópulöndum, einnig í Japan og 

Norður-Ameríku (de Koning, 2011). Á Norðurlöndunum hóf þessi nýja mjaltatækni innreið 

sína í desember 1997 þegar fyrsti mjaltaþjónninn var tekinn í notkun í Danmörku (Torfi 

Jóhannesson o.fl., 2001). Á Íslandi var fyrsti mjaltaþjónninn tekinn í notkun 7. september 

1999 í Bjólu í Djúpárhreppi, hann var af gerðinni Lely Astronaut (Fyrsta sjálvirfa mjaltavélin 

tekin í notkun [sic], 1999; Torfi Jóhannesson o.fl., 2001). Sjálfvirk mjaltatækni er nú orðin 

þekkt um allan heim og nota fleiri en 11.000 kúabú í yfir 25 löndum þessa tækni í dag (de 

Koning, 2011). Meira en 90% af mjaltaþjónabúum eru staðsett í norðvestur Evrópu. Flest 

mjaltaþjónabúin eru fjölskyldubú með 1-3 mjaltaþjóna en einnig eru til bú með yfir 10 

mjaltaþjóna. Flest mjaltaþjónabúin eru í Hollandi, yfir 2.300 bú, en hlutfallslega eru þau flest í 

Skandinavíu eða um 25% af kúabúum Norðurlandanna (de Koning, 2011). 

 

Það að skipta úr mjaltagryfju í mjaltaþjón er töluverð breyting fyrir bæði kýr og starfsfólk 

bús. Felast breytingarnar fyrst og fremst í bústjórn og þrifum í mjaltaþjónafjósum. Tvisvar til 

þrisvar á dag þarf að fara yfir hvort allar kýr hafi mætt í mjaltir og stöðugt eftirlit þarf að hafa 

með kerfinu (de Koning, 2011). Sjálfvirk mjaltakerfi bjóða upp á möguleika á bættri 

dýravelferð þar sem þau gefa kúnum tækifæri á að stjórna daglegum athöfnum sínum (Lind, 

Ipema, de Koning, Mottram og Hermann, 2000). Í mjaltagryfju er yfirleitt mjólkað tvisvar á 

dag. Þegar skipt er yfir í mjaltaþjón hefur það í för með sér 20-30% vinnusparnað (de Koning, 

2011). 

1.1 Þróun mjaltatækni á Íslandi 

Árið 1994 var búið til samræmt skráningarkerfi fyrir fjósbyggingar á Íslandi með það að 

markmiði að safna á tölvutækt form byggingatæknilegum upplýsingum um flest fjós í landinu 

(Torfi Jóhannesson og Jón Viðar Jónmundsson, 1994). Með þessu verkefni tókst að skrá flest 
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fjós landsins með skipulögðum hætti á árunum 1994-1997 en því var hins vegar ekki fylgt 

eftir með reglubundinni uppfærslu gagnagrunnsins (Snorri Sigurðsson, 2010). Landssamband 

kúabænda ákvað því árið 2003 að taka saman á ný upplýsingar um fjósgerðir hérlendis (Snorri 

Sigurðsson, 2003; Snorri Sigurðsson 2010). Frá þeim tíma hefur Landssamband kúabænda 

staðið fyrir uppfærslu upplýsinga um fjósgerðir hér á landi og látið útbúa skýrslur með 

upplýsingum um þróun fjósbygginga og mjaltatækni annað hvert ár (Snorri Sigurðsson, 

2010). Síðasta skýrsla var gefin út árið 2016 fyrir árin 2013-2015 (Snorri Sigurðsson, 2016b). 

Á þeim tíma sem þessum upplýsingum hefur verið safnað hafa orðið gríðarlega miklar 

breytingar í húsvist íslenskra mjólkurkúa. Í upphafi eða á árunum 1994-1997 voru flestar kýr 

hýstar í básafjósum, en árin 2013-2015 var rúmlega 60% kúa í lausagöngufjósum (Snorri 

Sigurðsson, 2016b). Á Íslandi voru 746 fjós á árunum 1994-1997 en þeim hafði fjölgað í 873 

árið 2003 (Snorri Sigurðsson, 2016b). Síðan árið 2003 hefur fjósum á Íslandi hins vegar farið 

fækkandi og árið 2015 voru þau komin niður í 618 fjós (Snorri Sigurðsson, 2016b). 

Mjaltatæknin hefur einnig þróast mikið og á Íslandi finnast flestar þær aðferðir við mjaltir 

sem þekktar eru í heiminum. Mjólkurframleiðslu var þó hætt á síðasta búinu hér á landi sem 

viðhafði handmjaltir um áramótin 2014-2015 og lauk þar með sögu þeirrar mjaltatækni á 

Íslandi, í bili að minnsta kosti (Snorri Sigurðsson, 2016b).  

 

Árið 1927 var fyrsta mjaltavélin á Íslandi keypt af Jóhannesi Reykdal og var hún sett upp á 

búi hans að Setbergi við Hafnarfjörð. Vélin var af gerðinni Alfa Laval. Upp frá þessu voru 

keyptar Alfa Laval mjaltavélar í 28 fjós á árunum 1927-1933 (Árni G. Eylands, 1950). Það 

dofnaði þó yfir þessu og kvartað var yfir því að vélarnar reyndust ekki vel og að þær yllu 

júgurskemmdum, kýrnar mjólkuðu minna o.s.frv. Dýrt þótti að nota vélarnar, einkum þar sem 

ekki var rafmagn og lagðist því notkun mjaltavélanna niður alls staðar nema hjá Jakobi 

Karlssyni í Lundi við Akureyri. Það var ekki fyrr en eftir stríð að notkun mjaltavéla var tekin 

upp aftur og sala á Alfa Laval vélunum hófst á ný. Fleiri tegundir voru einnig fluttar til 

landsins en á árunum 1945-1948 munu um 650 bændur hafa eignast mjaltavélar (Árni G. 

Eylands, 1950). Árið 1950 voru mjaltavélarnar notaðar mjög mikið og þótti sjálfsagt þar sem 

þörfin var miklu brýnni vegna skorts á mjaltamönnum og kaupgjald margfalt á við það sem 

það var um 1930, auk þess sem vélarnar voru þá orðnar fullkomnari og betri en hinar eldri en 

það réði þó ekki úrslitum (Árni G. Eylands, 1950).  

 

Fyrsta mjaltagryfjan á Íslandi var líklega byggð í Þrándarholti í Gnúpverjahreppi. Árið 1956 

reistu bændur þar 30-40 kúa lausagöngufjós með fjögurra bása mjaltagryfja (Hjarðfjósið í 
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Þrándarholti og sjálfrennslismjaltalögnin, 1961). Sagt var frá því í blaðaviðtali að Ingvar 

bóndi í Þrándarholti væri ekki smeykur við að prófa nýjungar og að það sannaðist best á því 

að hann byggði fyrstur manna lausagöngufjós á Íslandi og að hann innleiddi hér nýtísku 

mjaltakerfi, eiginlega áður en hægt var að segja að það væri fullreynt erlendis við líkar 

kringumstæður og hér réðu (Hjarðfjósið í Þrándarholti og sjálfrennslismjaltalögnin, 1961). 

Mjaltagryfja var útbúin þannig að í stað þess að leggja mjaltavélalögn í allt fjósið var útbúið 

mjaltahús með gryfju í fjósinu og voru kýrnar reknar til mjalta í gryfjuna. Árið 1961 var sett 

upp rörmjaltakerfi í fjósinu að Helgavatni í Þverárhlíð og mun það hafa verið með fyrstu 

fjósunum með rörmjaltakerfi hér á landi. Það er þó ekki fyrr en um og eftir 1970 að áhugi 

bænda verður verulegur á mjaltagryfjum við venjuleg básafjós í stað rörmjaltakerfa (Grétar 

Einarsson og Ólafur Jóhannesson, 1981).   

 

Flest fjós á Íslandi í dag eru básafjós með rörmjaltakerfi en þeim fer fækkandi. Þar á eftir 

koma fjós með mjaltabás eða mjaltagryfju en það er þó einnig fækkun í þeim flokki. Í 

mjaltabásafjósum eru 79% með sjálfvirkan aftakara. Aukning er á lausagöngufjósum með 

mjaltaþjóni og er það eina fjósgerðin sem aukning er á. Þau eru þó ennþá færri en fjós með 

mjaltagryfju (Snorri Sigurðsson, 2016b). Fyrsti mjaltaþjónninn var tekinn í notkun á Íslandi 

árið 1999 eins og áður kom fram á bænum Bjólu í Rangárvallasýslu (Fyrsta sjálvirfa 

mjaltavélin tekin í notkun [sic], 1999; Torfi Jóhannesson o.fl., 2001). Í nýjustu skýrslu 

Landssambands kúabænda kemur fram að mjaltaþjónafjósum er farið að fjölga hraðar á ný 

eftir að verulega dró úr fjölgun þeirra eftir efnahagshrun hér á landi árið 2008 (Snorri 

Sigurðsson, 2016b). Lausagöngufjós með mjaltaþjónum eru stærstu bú landsins og hlutfall 

reiknaðrar mjólkur var í fyrsta skipti í sögunni hæst frá mjaltaþjónafjósum eða 37,6% af 

framleiðslunni árið 2015 og er það líklega það hæsta sem þekkist í heiminum (Snorri 

Sigurðsson, 2016b).  

1.2 Fyrri rannsóknir 

Sumarið 2000 var haldin stór vísindaráðstefna í Hollandi sem var helguð sjálfvirkum 

mjöltum. Ríflega 200 vísindamenn frá 20 löndum tóku þátt og lögðu þeir fram yfir 60 erindi 

og veggspjöld um hin ýmsu málefni tengd sjálfvirkum mjöltum. Að ráðstefnunni lokinni gáfu 

aðstandendur hennar út ályktanir sem Torfi Jóhannesson o.fl. þýddu og voru svohljóðandi:  

1. Tæknilega séð hafa mjaltaþjónar snarbatnað síðustu ár. Þetta hefur meðal annars leitt til 

mikillar útbreiðslu þeirra, sérstaklega í vestur Evrópu, en þeir eru einnig að vinna sér sess í 

Kanada, Japan og Bandaríkjunum.  
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2. Sjálfvirk mjaltakerfi auka frelsi mjólkurframleiðandans, en um leið verður hann háðari 

tækninni. Þetta þýðir að þjónusta viðgerðaraðila verður að vera örugg og hraðvirk.  

3. Sjálfvirk mjaltakerfi virðast henta best stærri búum með mikla vinnuþörf og háan 

launakostnað. Miklu skiptir að mjaltaþjónarnir séu rétt notaðir, þannig að hámarksnyt fáist 

fyrir hvert mjaltatæki, þegar til lengri tíma er litið.  

4. Mikið var fjallað um mjólkurgæði og niðurstöður frá mörgum löndum sýndu að mjaltaþjónar 

hafa oft neikvæð áhrif á suma þætti mjólkurgæða, en í öllum tilfellum reyndist mögulegt að 

uppfylla opinberar kröfur. 

5. Rætt var um breytileika í tíma milli mjalta og áhrif þessa breytileika á nyt og júgurheilsu, en 

hér er mun meiri rannsókna þörf.  

6. Af þessu leiddi sú ályktun að þarft væri að safna mun meiri gögnum um einstaka gripi. Þannig 

er hægt að taka aukið tillit til þeirra gripa sem víkja frá meðaltali hjarðarinnar, í staðinn fyrir 

að meðhöndla hjörðina sem eina heild. Einnig var rætt um notkun beitar. Víða er unnið með 

þetta viðfangsefni og niðurstaðan er nokkur mismunandi beitarkerfi sem virka misvel. Eitt 

aðalatriðið í þessum málaflokki snýst um dýravelferð og almenningsálit, ef kýr sem mjólkaðar 

eru með mjaltaþjónum eru hýstar árið um kring. Að lokum var ákveðið að halda aðra 

hliðstæða ráðstefnu árið 2003, til að taka saman reynslu og þróun næstu ára.  

         (Torfi Jóhannesson o.fl., 2001)  

 

Munur á kostnaði við þjónustu og viðhald á mjaltagryfju og mjaltaþjóni var skoðaður í 

Danmörku árið 2003. Framkvæmdur var samanburður á tveimur bústærðum, annars vegar 

130 kýr og hins vegar 260 kýr. Á mjaltagryfjubúinu var 2*12 mjaltagryfja bæði með 130 kýr 

og 260 kýr en á mjaltaþjónabúinu voru 2 mjaltaþjónar fyrir 130 kýr og 4 mjaltaþjónar fyrir 

260 kýr (Raun, 2003). Samkvæmt þessum samanburði var 2,14 sinnum dýrara að reka 

mjaltaþjón en mjaltagryfju í 130 kúa fjósi og 3,11 sinnum dýrara þegar bústærðin var komin 

upp í 260 kýr (Raun, 2003). Kostnaðurinn við mjaltaþjóna hækkaði því mun meira við 

stækkun búsins samanborið við mjaltagryfjuna, enda var mjaltagryfjan ennþá jafn stór en bætt 

var við 2 mjaltaþjónum. Í Norður- Ameríku hafa rannsóknir sýnt að mjaltaþjónar henti betur 

minni búum með um 60 kýr, þar sem launakostnaður er hár og mjaltir eru eitt tímafrekasta 

verk bóndans (Hyde, Engel og Lang, 2002).  

 

Árið 2005 var haldin ráðstefna í Hollandi þar sem farið var yfir áhrif þess að innleiða 

sjálfvirka mjaltatækni við mjólkurframleiðslu. Að ráðstefnunni komu sex lönd: Belgía, 

Danmörk, Þýskaland, Stóra-Bretland, Holland og Svíþjóð, auk sex iðnfyrirtækja sem vinna 

saman að framleiðsluvörum á þessu sviði. Á þessari ráðstefnu var reynt að svara því hvort 



6 

 

sjálfvirk mjaltatækni væri álitlegur valkostur og var hagfræðilega hliðin eitt mikilvægasta 

viðfangsefnið við mat á sjálfvirkri mjaltatækni samanborið við hefðbundnar mjaltaaðferðir í 

lausagöngufjósum. Þær rannsóknir sýndu að sjálfvirk mjaltatækni er einkum áhugaverður 

valkostur þar sem launakostnaður er hár. Einnig að það geti verið vandkvæðum bundið að fá 

hæfan mannskap til vinnu (Grétar Einarsson, 2005). 

 

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) í Noregi hefur frá árinu 2013 gert rekstrarrannsókn 

þar sem þeir hafa skráð hvers konar mjaltakerfi norsk kúabú nota. Með þessu hefur verið hægt 

að halda tölfræði yfir fjölda kúabúa sem hafa fjárfest í mjaltaþjónum. Árið 2015 voru 72 bú 

skráð með mjaltaþjóna eða um 23% af þátttökubúunum í rannsókninni (Vasseljen, 2016). 

Árið 2015 voru að meðaltali 41,1 árskú á hvern mjaltaþjón í Noregi sem er aukning um 1,1 

árskú frá árinu 2014. Meðalfjöldi kúa á kúabúum í Noregi árið 2015 var hins vegar mun 

minni eða 26,5 árskýr sem er þó aukning um 1,4 árskú frá árinu 2014 (Vasseljen, 2016). Tölur 

frá rekstrarrannsóknunum sýna að verðið fyrir hvern lítra mjólkur er lægra á þeim búum sem 

hafa mjaltaþjón, samanborið við bú með önnur mjaltakerfi en þessi munur gæti tengst gæðum 

mjólkurinnar (Vasseljen, 2015). Gæði mjólkur vilja oft rýrna eftir að mjaltaþjónn er tekinn í 

notkun. Algengt er að frumutala og líftala hækki fyrstu sex mánuðina eftir að mjaltaþjónn er 

tekinn í notkun en batnar smám saman eftir það, þar til nýju jafnvægi er náð (de Koning, 

Slaghuis og van der Vorst, 2004). Fyrir árið 2015 er vinnuframlagið fyrir hverja árskú 16% 

lægra á þeim búum sem hafa mjaltaþjón (Vasseljen, 2016). Mjaltaþjónn krefst hærri 

fjárfestinga sem leiðir til þess að bú með mjaltaþjón hafa hærri skuldir, afskriftir og 

vaxtarkostnað en býli með önnur mjaltakerfi. Rekstrarhagnaður búa með mjaltaþjón árið 2014 

var 22% lægri en hjá búum með önnur mjaltakerfi. Launakostnaður var þó 52 norskum 

krónum lægri á tímann á mjaltaþjónabúum samanborið við býli með önnur mjaltakerfi 

(Vasseljen, 2016). Marktækur munur fékkst á milli fjárfestinga þessara tveggja mjaltaaðferða. 

Líklegt er að hluti mjaltaþjónabúa séu enn á því stigi að þau séu að byggja upp framleiðsluna 

og því munu niðurstöður næstu ára sýna hvaða áhrif það hefur á rekstrarkostnaðinn. Þrátt fyrir 

þá staðreynd að margar lykiltölur í rekstrinum sýni lakari afkomu á mjaltaþjónabúum 

samanborið við mjaltagryfjubú þá eykst fjöldi mjaltaþjóna um ca. 200 á ári í Noregi. Margar 

ástæður liggja á bak við þessa aukningu og má þar nefna félagslega þætti eins og 

sveigjanleika þegar kemur að fjölskyldunni. Þegar kemur að valinu hvort fjárfesta eigi í 

mjaltaþjóni, hafa fjárhagsleg skilyrði ekki verið afgerandi fyrir marga (Vasseljen, 2015).  
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Samanburður á rekstri nokkurra írskra kúabúa á 10 ára tímabili var skoðaður í nýlegri 

rannsókn. Borin voru saman mjaltaþjónabú sem höfðu 70-140 árskýr og mjaltagryfjubú af 

sambærilegri stærð. Útbúið var reiknilíkan sem tók tillit til þátta eins og heildarútgjalda 

búanna, fjárfestingar-, vinnu- og viðhaldskostnaðar. Metnir voru þættir eins og árlegur 

nettóhagnaður og sjóðsstreymi. Líkanið mat einnig heildarhagnað og heildarsjóðsstreymi og 

hagnað af fjárfestingunni á 10 ára tímabili. Hagnaður af tækjakaupunum var metinn á 10 ára 

tímabili, en hagnaðurinn getur verið 10-20 ár að koma fram og því þurfti að framreikna 

heildarhagnað fjárfestingarinnar. Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að sjálfvirku mjaltakerfin 

leiða til allt að 36% vinnusparnaðar fyrir bóndann, en hefðbundnu kerfin voru ávallt 

hagkvæmari í rekstri, óháð bústærð. Bændur ættu því ekki að fjárfesta í mjaltaþjónum vegna 

hagnaðarsjónarmiða. Mjaltaþjónar eigi þó að bera sig í rekstri og létta líf bóndans vegna 

vinnusparnaðar (Shortall o.fl., 2016).   

1.2.1. Íslenskar rannsóknir 

Í september árið 2000 óskaði embætti yfirdýralæknis eftir því við Landbúnaðarháskóla 

Íslands að skólinn tæki að sér að gera úttekt á notkun sjálfvirks mjaltabúnaðar í fjósum. Í 

framhaldi af því var skrifuð skýrsla og gefinn út bæklingur um stöðu þekkingar á þessu sviði. 

Markmið útgáfu þessa bæklings var að efla skilning manna á sjálfvirkri mjaltatækni og 

auðvelda bæði ákvarðanatöku um fjárfestingar sem og daglegan rekstur mjaltakerfa. Árið 

2001, þegar þessi skýrsla var skrifuð, voru 4 bú á Íslandi með sjálfvirkt mjaltakerfi (Torfi 

Jóhannesson o.fl., 2001).  

 

Mjaltaþjónar eru dýr fjárfesting og hefur spurningin því verið hvort það ,,borgi sig” að 

fjárfesta í sjálfvirku mjaltakerfi. Reynt hefur verið að meta arðsemi eða tap af notkun 

mjaltaþjóna, samanborið við hefðbundna tækni, en fæstar tilraunir gefa einhlít svör (Torfi 

Jóhannesson o.fl., 2001). Nokkur atriði flækja mjög hagfræðiútreikninga á þessu sviði. Má 

þar nefna óvissu um ýmsar lykilstærðir, vegna þess hve ný tæknin er. Ekki eru til áreiðanlegar 

tölur um endingu mjaltaþjóna, þróun viðhaldskostnaðar á endingartímanum, breytingar á nyt 

kúnna og hversu mörgum kúm þarf að slátra vegna óhentugs júgurs eða atferlisvandamála. 

Einnig er nefnd fjárhagsleg útkoma sjálfvirkra mjaltakerfa samanborið við hefðbundna tækni. 

En sú útkoma fer mikið eftir aðstæðum á hverju búi fyrir sig þar sem þættir eins og nyt kúnna, 

fjöldi kúa, fyrirliggjandi aðstaða, verðlagning á sparaða vinnu o.s.frv. hafa allir mikið að segja 

um niðurstöðuna (Torfi Jóhannesson o.fl., 2001). Eðli mjaltavinnunnar breytist mikið. Talað 

er um að föst viðvera og binding innan dagsins minnki og að líkamlega vinnan sé auðveldari 
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en á móti kemur að bóndinn er háðari tækninni en áður og erfiðara getur reynst að fá 

afleysingamenn. Bændur meta þess konar breytingar mjög misjafnt til fjár (Torfi Jóhannesson 

o.fl., 2001).  

 

Erfitt er að bera saman útreikninga á milli landa þar sem framleiðslustýringar (kvóti og 

kvótaverð) eru mismunandi en einnig nyt vegna mismunandi kúakynja og fóðrunar, meðal 

bústærð og launakostnaður einnig. Einnig þarf að hafa í huga hvernig samanburður við aðra 

mjaltatækni er framkvæmdur (Torfi Jóhannesson o.fl., 2001). Í skýrslunni frá árinu 2001 var 

ákveðið að fara tvær leiðir til að varpa ljósi á hagræn sjónarmið sjálfvirkra mjaltakerfa. Fyrst 

var að framkvæma næmnigreiningar á helstu breytistærðum til að sýna hvaða þættir skipta 

mestu máli fyrir íslenskar aðstæður. Hins vegar var það að þróa reiknilíkan sem bændur og 

ráðunautar gætu nýtt sér til að greina hagkvæmni svona fjárfestingar á hverju búi fyrir sig 

(Torfi Jóhannesson o.fl., 2001).  

 

Næmnigreiningin miðar við 60 árskýr í nýju fjósi og til samanburðar eru mjaltaþjónn og 2x6 

mjaltabás. Tekið er mið af beinum kostnaði vegna mjaltatækninnar og er nytaukning eini 

tekjuliðurinn sem er reiknaður með en sá liður er þó mjög erfiður viðfangs. Almenn aukning í 

nyt er 5-15% á búum sem taka í notkun mjaltaþjóna en það verður þó ekki alltaf aukning. 

Aukningu í nyt er ekki sjálfgefið að reikna til fjár, þegar framleiðsla takmarkast af kvóta 

(Torfi Jóhannesson o.fl., 2001). Hægt er að reikna með færri kúm, minna uppeldi og minna 

húsnæði en á móti kemur að endurnýjunarþörfin gæti aukist ef slátra þarf kúm sem passa ekki 

í mjaltaþjóninn t.d. vegna júgurgerðar eða skaps. Viðhaldskostnaður er mjög breytilegur á 

milli bæja. Árið 2001 var talað um að þjónustusamningur vegna mjaltaþjóns kosti hátt í 

400.000 kr.- og að þar bætist einhver varahlutakostnaður við. Gert er ráð fyrir því að árlegur 

kostnaður vegna viðhalds sé 500.000 kr.- (Torfi Jóhannesson o.fl., 2001). Viðhaldskostnaður 

mjaltagryfju er sagður mun lægri en hjá Mjólkurbúi Flóamanna fékkst uppgefið að algengur 

viðhaldskostnaður væri undir 20.000 kr.- en algengara mun þó vera að um hærri upphæð sé að 

ræða og var því miðað við 70.000 kr. – kostnað á ári (Torfi Jóhannesson o.fl., 2001).   

 

Innlendar og erlendar heimildir voru notaðar til að meta vinnu við mjaltir. Reiknað er með 5 

mín./kú í mjaltagryfju og 2,5 mín./kú í mjaltaþjón á dag en ekki er gert ráð fyrir næturvinnu 

vegna útkalla. Þessar tölur eru ívið hærri en erlendar tölur (Torfi Jóhannesson o.fl., 2001). 

Laun eru gefin upp með tímakaupinu 900 kr./klst. og var það nokkuð nærri meðallaunum 

kúabóndans árið 2001. Gert er ráð fyrir að tíminn sem sparast við mjaltirnar geti bóndinn 
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notað til annarrar vinnu innan búsins eða utan, sem skili honum sömu meðallaunum og 

bústörfin (Torfi Jóhannesson o.fl., 2001).  

 

Miðað við gefnar forsendur í skýrslunni 2001 þá er árlegur kostnaður við mjaltir í 

mjaltagryfju ríflega einni milljón lægri en ef mjólkað er með mjaltaþjóni (Torfi Jóhannesson 

o.fl., 2001) en miðað við vísitölu neysluverðs í febrúar 2017 þá væri þessi munur tæplega 

tvær milljónir króna í dag (Hagstofa Íslands, 2017a; Hagstofa Íslands, 2017b). Athyglisvert er 

að launakostnaður er meira en helmingur af heildarkostnaði við mjaltir í mjaltagryfju og er 

því ljóst að tímakaup hefur mikið að segja um hver lokaniðurstaðan verður en það hefur minni 

áhrif á heildarkostnað mjaltaþjóns. Mjög erfitt er að reikna hagnað af notkun mjaltaþjóna, 

miðað við þær forsendur sem þarna voru gefnar (Torfi Jóhannesson o.fl., 2001).  

 

Árið 2016 var sett af stað verkefni með það að markmiði að skoða hvað skýrir mismunandi 

nýtingu mjaltaþjóna hér á landi og hvort bæta megi nýtingu þeirra með hagnýtri ráðgjöf og 

lækka þar með hlutfall fasts kostnaðar á hvern framleiddan lítra (Snorri Sigurðsson, 2016a). 

Verkefnið byggði á úttektum á 10 mjaltaþjónafjósum, þar sem farið var yfir bæði vinnubrögð 

í fjósi, hugbúnaðarstillingar og fjóshönnun svo bæta megi nýtingu. Mjaltaþjónar eiga að geta 

afkastað 450.000 lítrum á ári en einungis örfá bú hér á landi ná þeim árangri samkvæmt 

ársskýrslu NMSM 2015 og er fastur kostnaður á hvern framleiddan lítra úr mjaltaþjóni 

gríðarlega misjafn á milli búa. Að hluta til má sækja skýringuna í jafn einfaldan hlut og það 

að of fáar kýr séu á hvern mjaltaþjón en það er þó alls ekki raunin í öllum tilvikum (Snorri 

Sigurðsson, 2016a). Þegar fjöldi kúa á hvern mjaltaþjón var skoðaður sást að nýting 

mjaltaþjónanna var afar slök og var meðalfjöldi mjólkandi kúa ekki nema 48,7 á hvern róbót. 

Fæstar kýr voru 33 og flestar 61 og staðalfrávikið 9,4 (Snorri Sigurðsson, 2016a). Í Danmörku 

er miðað við að mjaltaþjónn geti afkastað 60-65 mjólkandi kúm að jafnaði en í öllum 

fjósunum í úttektinni var gert ráð fyrir fleiri kúm en sem nam mjólkandi kúm á þeim tíma sem 

búin voru heimsótt og var meðalfjöldi bása 64,3 (Snorri Sigurðsson, 2016a). Mjaltir á hverja 

kú á dag voru að meðaltali 2,7 en hámarkið var 3,3 mjaltir og lágmarkið 2,2 mjaltir og er það 

innan þess ramma sem danskar ráðleggingar mæla með en þar er mælt með 2,6-2,8 mjöltum á 

kú á dag. Mikill breytileiki í lykiltölum búanna bendir til þess að veruleg sóknarfæri séu í átt 

að bættri nýtingu mjaltaþjónanna (Snorri Sigurðsson, 2016a).  
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1.3 Rekstrarkostnaður 

Rekstrarkostnaður eru þau gjöld sem eiga að ganga til að afla tekna, tryggja þær og halda 

þeim við á ári hverju og ekki eru sérstaklega undanskilin í lögum. Til rekstrarkostnaðar teljast 

hvorki útgjöld til eignakaupa eða annarra fjárfestinga, né útgjöld til einkaþarfa, nema að því 

marki sem þau eru talin til tekna. Til rekstrarkostnaðar telst viðhald á eignum, sem notaðar eru 

við atvinnurekstur auk launakostnaðar til öflunar tekna í atvinnurekstri (Reglugerð um frádrátt 

frá tekjum af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi nr. 483/1994).  

1.4 Markmið  

Á síðustu 15 árum hefur orðið veruleg aukning í notkun mjaltaþjóna í íslenskri 

mjólkurframleiðslu. Takmarkaðar upplýsingar hafa legið fyrir um rekstrarkostnað mjaltaþjóna 

á Íslandi samanborið við mjaltir t.d. í mjaltagryfju. Markmið þessa verkefnis er að: 

1. Bera saman rekstrarkostnað mjaltagryfju og mjaltaþjóns út frá bókhaldsgögnum um 

beinan rekstrarkostnað.  

2. Skapa styrkari grunn fyrir ákvarðanatöku um val á mjaltaraðferð. 

3. Efla kostnaðarvitund kúabænda á rekstri búa sinna. 
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2. Efni og aðferðir  

2.1. Gagnasöfnun 

Vinna við verkefnið hófst í október 2016. Í upphafi var unnið að því að afmarka verkefnið auk 

þess sem listi yfir kúabú sem gætu tekið þátt í verkefninu var útbúinn. Í ársbyrjun 2017 var 

hafist handa við að fá bændur með í verkefnið. Forvinnan fólst í því að finna bú með vel fært 

bókhald til að gögnin myndu nýtast í verkefnið. Auk þess að bókhaldsgögnin væru sem best, 

þurfti viðkomandi bú að hafa notast við viðkomandi mjaltatækni á árunum 2013-2015. 

Upphaflega átti að fá 10 bú með í verkefnið en þau urðu að lokum 15. Notuð voru gögn frá 12 

búum þegar upp var staðið. Búin 12 eru dreifð um landið og eru þau staðsett í Árnessýslu, 

Eyjafjarðarsýslu, Rangárvallasýslu, Skagafjarðarsýslu, Suður-Þingeyjarsýslu og Vestur-

Skaftafellssýslu. Af þessum 12 búum eru 6 þeirra með mjaltaþjón og 6 þeirra með 

mjaltagryfju. Fimm bú eru með DeLaval mjaltatæki í gryfjunni og eitt bú með mjaltatæki frá 

Sac. Öll mjaltaþjónabúin eru með einn mjaltaþjón. Þrjú bú eru með mjaltaþjón af gerðinni 

DeLaval og þrjú bú með mjaltaþjón af gerðinni Lely, ekki mun verða gerður greinarmunur á 

tegundum mjaltaþjóna en rétt þótti að hafa jafnan fjöldi af hvorri gerð ef munur væri á 

rekstrarkostnaði mjaltaþjónanna. Aðrar tegundir mjaltaþjóna voru ekki notaðar í þessu 

verkefni þar sem ekki var vitað um nein bú með aðra tegund mjaltaþjóns á Íslandi á árunum 

2013-2015.  

 

Haft var samband við bændur í gegnum síma og verkefnið kynnt fyrir þeim. Í kjölfarið var 

sendur tölvupóstur á þá bændur sem tóku vel í þátttöku í verkefninu, sem voru allir í þessu 

tilfelli. Í tölvupóstinum komu fram helstu upplýsingar um verkefnið og bændurnir beðnir um 

að staðfesta samþykki þeirra fyrir aðgengi að bókhaldsgögnum þeirra. Flest bókhaldsgögn í 

verkefninu fengust í gegnum Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins (RML) og Búnaðarsamband 

Suðurlands (BSSL) en einnig komu gögn beint frá bændum sem sjá alfarið um sitt bókhald 

sjálfir. Bókhaldið kemur að mestu leyti úr bókhaldsforritinu dkBúbót.  

 

Bókhaldslyklarnir sem teknir voru út úr bókhaldinu má sjá í töflu 1 en þeir tengjast 

mjaltatækninni sjálfri og því sem við kemur fjósinu. Fengnar voru upplýsingar um varahluti í 

mjaltatækin, viðgerðir á mjaltatækjum, hreinlætisvörur sem tengdust mjöltum, dýralæknis-

kostnað, rafmagn, heitt vatn, laun og launatengd gjöld. Upplýsingar um stærð búanna voru 
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fengnar úr skýrsluhaldi. Auk þess voru fengnar upplýsingar um innleggstölur um innlagt 

magn mjólkur í lítrum og um gæðaþætti mjólkurinnar frá afurðastöð.  

 

Tafla 1. Yfirlit yfir bókhaldslykla sem upplýsingar fengust um. 

Bókhaldslyklar 

Varahlutir 

Viðgerðir 

Hreinlætisvörur 

Dýralækniskostnaður 

Rafmagn 

Heitt vatn 

Laun og launatengd gjöld 

 

2.2. Úrvinnsla gagna 

Öll gögn voru skráð í forritið Microsoft Office Excel (2010) og flokkuð þar. Meðaltal fjölda 

árskúa og fjölda innveginna lítra mjólkur áranna þriggja (2013-2015) voru reiknuð fyrir hvert 

bú fyrir sig, auk þess sem reiknuð voru annars vegar meðaltöl fyrir mjaltagryfjubú og hins 

vegar fyrir mjaltaþjónabú. Meðaltal allra bókhaldslykla var reiknað fyrir mjaltaþjóna og 

mjaltagryfjur. Sjá má tölur fyrir varahluti, viðgerðir og hreinlætisvörur fyrir árin 2013, 2014 

og 2015 í töflum 5, 6 og 7 í Viðauka I.  Í forritinu Microsoft Office Excel (2010) var keyrð  

lýsandi tölfræði og einnig útbúnar töflur og myndir. Auk þess var framkvæmt marktektarpróf 

(t-próf). Gögnin voru tekin saman og heildarkostnaður skoðaður á þeim bókhaldslyklum sem 

áður hafa verið nefndir og var svo reiknaður heildarkostnaður á hverja árskú og 

heildarkostnaður á hvern innveginn lítra mjólkur. Bústærðin var einnig reiknuð sem meðaltal 

áranna þriggja (2013-2015) út frá tölum úr skýrsluhaldi. Afurðir á hverja árskú voru reiknaðar 

út frá meðaltölum innveginna lítra mjólkur og fjölda árskúa og eru afurðir sem talað verður 

um hér eftir því fjöldi innveginna lítra mjólkur á hverja árskú.  

 

Allir bókhaldslyklar voru hafðir inni í úrvinnslunni í upphafi en síðan var ákveðið að notast 

einungis við bókhaldslyklana viðgerðir á mjaltatækjum, varahlutir í mjaltatæki og 

hreinlætisvörur í samanburðinum hér að neðan þar sem þeir lyklar þóttu endurspegla best 

beinan rekstrarkostnað á mjaltakerfinu sjálfu og að þeir lyklar væru sambærilegir á milli búa. 
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Innan þessara lykla flokkast einnig þjónustusamningar og árlegt viðhald af þjónustuaðila. 

Töluverður breytileiki var á milli búa varðandi aðra bókhaldslykla. Alla bókhaldslyklana sem 

ekki voru nýttir í samanburðinn hér að neðan má sjá í töflu 8 í Viðauka II.  

 

Ástæðurnar fyrir því að bókhaldslyklarnir um dýralækniskostnað, rafmagn, heitt vatn, laun og 

launatengd gjöld voru ekki teknir með í samanburðinn hér að neðan voru margvíslegar. 

Ákveðið var að hafa dýralækniskostnað ekki með þar sem sum búin eru blönduð bú og ekki 

alltaf hægt að sjá hvort gerður hefði verið greinamunur á dýrategundum á lyklinum 

dýralækniskostnaður. Ákveðið var að taka rafmagn ekki inn í útreikningana þar sem á 

einhverjum búum eru sjálfvirk fóðurkerfi sem taka einnig töluvert rafmagn til sín og þótti það 

því ekki getað endurspeglað rafmagnskostnað fyrir mjaltakerfið sjálf. Heitt vatn var ekki nýtt í 

samanburðinn þar sem það helst mikið í hendur við rafmagnskostnað. Ekki voru öll bú með 

heitt vatn og er rafmagnsreikningurinn því hærri fyrir vikið. Ekki var alltaf skráður kostnaður 

vegna hitaveitu á búið þó svo að heitt vatn væri til staðar. Ákveðið var að hafa laun og 

launatengd gjöld ekki með, þar sem það er mjög misjafnt hvernig bændur reikna sér laun. Þar 

sem verið er að vinna með rauntölur þá þótti það ekki endilega endurspegla vinnuna við búið 

og þar með hvort mismunur væri vegna mjaltatækninnar. Mörg þessara búa eru einnig með 

annan rekstur eða eru með annað búfé samhliða kúabúskapnum. Launatölurnar endurspegla 

því ekki endilega vinnuna við fjósverkin sérstaklega heldur alla vinnu við búið. Það voru því 

ýmsir þættir sem spiluðu inn í hvers vegna þessir þættir voru ekki teknir með í útreikninga og 

samanburð í þessari rannsókn en vegna þessara annmarka þótti réttast að notast einungis við 

bókhaldslyklana þrjá sem áður hafa verið nefndir og eru þeir nýttir í samanburðinum og 

útreikningum sem sjá má í niðurstöðum.   
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3. Niðurstöður 

3.1 Stærð þátttökubúa 

Þátttökubúin 12 eru mjög svipuð að stærð en í töflu 2 má sjá stærð búanna bæði í fjölda 

árskúa og í innvegnum lítrum mjólkur, ásamt afurðum á hverja árskú. Bú 1-6 eru 

mjaltaþjónabú og bú 7-12 eru mjaltagryfjubú. Eins og sjá má í töflu 2 þá eru 3,5 fleiri árskýr á 

búum með mjaltagryfju en með mjaltaþjón. Einungis munar 95,3 lítrum á innvegnum lítrum 

mjólkur og er framleiðslan því næstum því sú sama hvort sem um er að ræða bú með 

mjaltagryfju eða mjaltaþjón. Mjaltaþjónabúin eru með meiri afurðir á hverja árskú eða 300 

lítrum meira á hverja árskú heldur en mjaltagryfjubúin sem þýðir að það er rétt rúmlega 5% 

meiri framleiðsla á hverja árskú á mjaltaþjónabúunum. Það er mun meiri breytileiki í bústærð 

búa með mjaltagryfju en þar munar 38,6 árskúm á mesta og minnsta fjölda árskúa en 

breytileikinn er mun minni á búum með mjaltaþjón eða 16,5 árskýr. Munurinn í innvegnum 

lítrum mjólkur er einnig meiri innan mjaltagryfjubúanna en þar munar 196.730 lítrum á móti 

116.741 lítra innan mjaltaþjónabúanna. Munurinn í afurðum á hverja árskú er hins vegar meiri 

hjá búum með mjaltaþjón en þar munar 2.123 lítrum en munurinn er 2.083 lítrar á búum með 

mjaltagryfju. 

 

Tafla 2. Samantekt á stærð búa miðað við árskýr, innvegna mjólkurlítra, afurðir eftir 

árskú og meðaltal þessara þátta milli mjaltaþjónabúa (1-6) og mjaltagryfjubúa (7-12) 

ásamt staðalfráviki fyrir árin 2013-2015. 

Bú Árskýr Innvegnir lítrar 

mjólkur 

Afurðir/árskú 

1 50,4 307.565 6.098 

2 50,9 251.729 4.946 

3 62,3 364.415 5.852 

4 45,8 323.986 7.069 

5 62,2 333.416 5.363 

6 60,5 368.470 6.094 

7 79,2 342.905 4.331 

8 57,2 345.380 6.042 

9 47,1 301.460 6.405 

10 73,4 399.362 5.443 

11 40,6 202.632 4.987 

12 55,7 357.269 6.414 

Meðaltal mjaltaþjóns 55,3 324.930,1 5.903,7 

Staðalfrávik 7,1 42.866,5 727,2 

Meðaltal mjaltagryfju 58,9 324.834,8 5.603,7 

Staðalfrávik 14,9 67.579,4 838,5 

Mismunur meðaltala -3,5 95,3 300,0 
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3.2. Samanburður á rekstrarkostnaði 

Í töflu 3 má sjá allan kostnað sem skráður var á bókhaldslyklana varahlutir, viðgerðir og 

hreinlætisvörur. Heildarkostnað þessara kostnaðarliða má einnig sjá í töflu 3. 

Heildarkostnaður þessara kostnaðarliða er svo reiknaður á hverja árskú og á hvern innveginn 

lítra mjólkur. Eins og sjá má í töflu 3 þá munar 1.167.353 kr. á rekstrarkostnaði mjaltagryfju 

og mjaltaþjóns og er 2,71 sinnum dýrara að reka mjaltaþjóninn en mjaltagryfjuna út frá 

þessum kostnaðarliðum. Ef munurinn er hins vegar skoðaður á hvern innveginn lítra má sjá að 

kostnaður er 3,6 kr. meiri á hvern lítra í mjaltaþjón en mjaltagryfju en samkvæmt því er 2,64 

sinnum dýrara að reka mjaltaþjóninn. Marktækur munur er á heildarkostnaði vegna viðhalds 

og hreinlætisvara á milli mjaltaþjóna- og mjaltagryfjubúa (p<0,05). Marktækur munur er á 

kostnaði vegna varahluta og viðgerða á milli búa með mjaltaþjón og mjaltagryfju en það er 

hins vegar ekki marktækur munur á kostnaði vegna hreinlætisvara (p<0,05). 

 

Tafla 3. Samantekt á rekstrarkostnaði mjaltaþjóna (bú 1-6) og mjaltagryfju (bú 7-12) ásamt 

meðalrekstrarkostnaði og staðalfráviki mjaltaþjónabúa og mjaltagryfjubúa fyrir árin 2013-

2015.  

Bú Varahlutir Viðgerðir Hreinlætisvörur Heildarkostnaður Kostn./árskú Kostn./ltr 

1 648.710 936.479 284.767 1.869.956 35.946 5,9 

2 864.407 434.073 252.182 1.550.662 31.744 6,5 

3 1.170.581 584.429 270.229 2.025.239 32.206 5,5 

4 897.548 902.992 311.666 2.112.205 45.983 6,5 

5 482.188 935.810 230.890 1.648.887 28.484 5,4 

6 468.977 896.434 529.060 1.894.471 31.226 5,1 

7 180.793 271.002 388.123 839.917 10.640 2,5 

8 79.456 153.639 245.362 478.457 8.442 1,4 

9 264.985 100.610 367.951 733.547 15.648 2,4 

10 25.713 150.314 358.260 534.286 7.240 1,3 

11 161.900 132.916 349.610 644.426 15.816 3,2 

12 517.599 99.388 249.685 866.672 15.414 2,4 

Mjaltaþjónn       

Meðaltal 755.402 781.703 313.132 1.850.237 34.265 5,8 

Staðalfrávik 272.958 216.953 109.317 215.353 6.219 0,6 

Mjaltagryfja       

Meðaltal 205.074 151.311 326.498 682.884 12.200 2,2 

Staðalfrávik 174.164 63.146 62.518 158.968 3.910 0,7 

Mismunur 

meðaltala 

 

550.327 

 

630.391 

 

-13.366 

 

1.167.353 

 

22.065 

 

3,6 

 

Heildarrekstrarkostnaður á hvern innveginn lítra vegna varahluta, viðgerða og hreinlætisvara 

var alltaf hærri hjá búum með mjaltaþjóna en með mjaltagryfju eins og sjá má í töflu 3 og á 
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mynd 1. Kostnaður er þó nokkuð breytilegur á milli búa og er ekki hægt að segja að hann sé í 

línulegu sambandi við innvegna lítra mjólkur. Á mynd 1 stendur hver punktur fyrir eitt bú.  

 

 
Mynd 1.  Heildarkostnaður viðhalds og hreinlætisvara á innvegna lítra mjólkur 2013-2015. 

Hver punktur stendur fyrir eitt bú. 

Heildarkostnað viðhalds og hreinlætisvara mjaltaþjóna og mjaltagryfju má einnig sjá á mynd 

2 en þar er búið að flokka bæina eftir fjölda innveginna lítra mjólkur í þúsundum. Þar sést að 

kostnaður við mjaltaþjón eykst lítillega eftir því sem fjöldi innveginna lítra mjólkur hækkar en 

kostnaður við mjaltagryfjuna helst hins vegar nokkuð óbreyttur. 

 

 
Mynd 2. Heildarkostnaður viðhalds og hreinlætisvara á innvegna lítra mjólkur 2013-2015. 
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3.3 Skipting rekstrarkostnaðar 

Skipting rekstrarkostnaðar er ólík eftir því hvort verið er að horfa á rekstrarkostnað 

mjaltaþjóns eða mjaltagryfju. Á myndum 3 og 4 má sjá hvernig kostnaður varahluta, viðgerða 

og hreinlætisvara skiptist innan heildarkostnaðar vegna viðhalds og hreinlætisvara. Á mynd 3 

er skiptingin fyrir mjaltaþjón og á mynd 4 er skiptingin fyrir mjaltagryfju. Í töflu 3 má sjá að 

heildarkostnaður vegna viðhalds og hreinlætisvara er 1.850.237 kr. fyrir mjaltaþjón. 

Kostnaður fyrir varahluti í mjaltaþjón er 755.402 kr. að meðaltali og eru það 41% af 

heildarkostnaðnum líkt og mynd 3 sýnir. Kostnaður vegna viðgerða á mjaltaþjóni er að 

meðaltali 781.703 kr. en það eru 42% af heildarkostnaði vegna viðhalds og hreinlætisvara eins 

og sjá má á mynd 3. Hreinlætisvörur kosta að meðaltali 313.132 kr. á mjaltaþjónabúum og er 

það 17% af heildarkostnaðinum.  

 

 
Mynd 3. Skipting meðalrekstrarkostnaðar í varahluti, viðgerðir og hreinlætisvörur hjá 

mjaltaþjónabúum 2013-2015. 

Heildarkostnaður vegna viðhalds og hreinlætisvara í mjaltagryfju er að meðaltali 682.884 kr. 

eins og sjá má í töflu 3. Í mjaltagryfjunni skiptist heildarkostnaður vegna viðhalds og 

hreinlætisvara hins vegar þannig að 30% fer í varahluti eins og sjá má á mynd 4 eða 205.074 

kr. Í viðgerðir fara 151.311 kr. að meðaltali eða 22% af heildarkostnaði vegna viðhalds og 

hreinlætisvara. Stærstur hluti fer svo í hreinlætisvörur eða 48% en það eru 326.498 kr. sem 

fara í þann lið að meðaltali á ári hjá mjaltagryfjubúum.  

41% 

42% 

17% 

Hlutfall kostnaðar í mjaltaþjón 2013-2015 

Varahlutir

Viðgerðir

Hreinlætisvörur
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Mynd 4. Skipting meðalrekstrarkostnaðar í varahluti, viðgerðir og hreinlætisvörur hjá 

mjaltagryfjubúum 2013-2015. 

 

3.4. Gæðaþættir mjólkur 

Efnainnihald mjólkur hjá þátttökubúunum í þessari rannsókn ásamt líftölu, frumutölu, 

þvagefni og fríum fitusýrum má sjá í töflu 4. Taflan sýnir meðaltal niðurstaðna frá árunum 

2013-2015. Marktækur munur er á meðaltali frjálsra fitusýra milli búa með mjaltaþjón og 

mjaltagryfju en ekki er marktækur munur á öðrum gæðaþáttum (p<0,05).  

 

Tafla 4. Efnainnihald og gæði mjólkur þátttökubúanna, meðaltal áranna 2013-2015 

 Mjaltaþjónn Mjaltagryfja 

Meðal fita (%) 4,15 4,13 

Meðal prótein (%) 3,28 3,37 

Líftala (einingar/ml) 23.832 14.173 

Frumutala (frumur/ml) 204.223 200.168 

Þvagefni (mmól/l) 5,47 5,91 

Meðal fríar fitusýrur (mmól/l)  0,59 0,50 

 

  

30% 

22% 

48% 

Hlutfall kostnaðar í mjaltagryfju 2013-2015 
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4. Umræður  

4.1. Munur á rekstrarkostnaði mjaltaþjóns og mjaltagryfju 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að töluverður munur sé á rekstrarkostnaði 

mjaltaþjóns annars vegar og mjaltagryfju hins vegar. Munur á heildarkostnaði vegna viðhalds 

og hreinlætisvara er 1.167.353 kr. og er það kostnaðurinn við mjaltaþjóninn sem er hærri. 

Samkvæmt þessum niðurstöðum er kostnaður vegna viðhalds og hreinlætisvara 2,64 sinnum 

meiri á hvern innveginn lítra mjólkur við rekstur mjaltaþjóns. Út frá þeim niðurstöðum má 

áætla að aukin framleiðsla borgi ekki upp þann mikla mun sem er á þessum rekstrarkostnaði 

en muninn má sjá í töflu 3 og á myndum 1 og 2. Í grein Torfa Jóhannesson o.fl. var fjallað um 

að almenn aukning í nyt væri 5-15% en það væri þó ekki alltaf aukning (Torfi Jóhannesson 

o.fl., 2001). Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í samræmi við þessar niðurstöður en á 

mjaltaþjónabúunum eru 5,1% hærri nyt en hjá mjaltagryfjubúunum. 

 

Mikill munur er á milli ára varðandi kostnað í varahluti og viðgerðir. Þessi mikli munur á 

milli ára er þó skiljanlegur þar sem alvarlegar bilanir koma upp sum ár en önnur ár er einungis 

árlegt viðhald. Kostnaður við varahluti og viðgerðir er mun hærri hjá búum með mjaltaþjón. 

Varahlutir fyrir mjaltaþjón virðast vera mun dýrari, enda um tæknilegri og flóknari búnað að 

ræða sem dýrara er að gera við eða skipta um, en hjá mjaltagryfjubúunum yfirleitt. Viðgerðir 

eru einnig mun hærri hjá mjaltaþjónabúunum en undir þeim lið er þjónustusamningur sem 

nær öll mjaltaþjónabú eru með og er því eðlilegt að sá liður sé mun hærri á mjaltaþjónabúum 

en mjaltagryfjubúum þó svo að margir bændur með mjaltagryfju séu með árlegt eftirlit frá 

þjónustuaðila. Bændur með mjaltaþjón eru mun háðari tækninni og því má telja það eðlilegt 

að þeir þurfi meira eftirlit með tækjabúnaði en bændur með mjaltagryfju.  Varahlutir og 

viðgerðir eru 83% af heildarkostnaði vegna viðhalds og hreinlætisvara á mjaltaþjónabúum á 

móti 52% hjá mjaltagryfjubúum líkt og sjá má á myndum 3 og 4. Í þessari rannsókn eru 

mjaltagryfjurnar yfirleitt mun eldri en mjaltaþjónarnir en erfitt er að meta hvort og hversu 

mikið rekstrarkostnaður vegna varahluta og viðgerða eykst með árunum og hversu langur 

endingartími mjaltatækjanna er.   

 

Kostnaður við hreinlætisvörur er hins vegar mjög svipaður á milli ára og er hann einnig mjög 

svipaður sama hvora mjaltatæknina er stuðst við. Líkt og sjá má í töflu 3 þá var kostnaður við 

hreinlætisvörur 13.366 kr. hærri hjá mjaltagryfjubúum eða 326.498 kr. á móti 313.132 kr. á 

mjaltaþjónabúum en það er ekki marktækur munur (p<0,05). Áhugavert er hvað þessi 
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kostnaður er mjög svipaður í krónum talið en þegar það er skoðað hversu stór hluti hann er af 

heildarkostnaði vegna viðhalds og hreinlætisvara sést að hann er 17% af kostnaði við 

mjaltaþjóninn á móti 48% hjá mjaltagryfjunni.  

 

Líkt og fjallað var um í kafla 2 ,,Efni og aðferðir” þá voru fengnar fleiri upplýsingar úr 

bókhaldi en einungis fyrir varahluti, viðgerðir og hreinlætisvörur sem sjá má í töflu 3 en það 

voru upplýsingar um dýralækniskostnað, rafmagn, heitt vatn, laun og launatengd gjöld. Þær 

upplýsingar má sjá í töflu 8 í Viðhengi II. Tölurnar í töflu 8 endurspegluðu þó ekki nógu vel 

kostnaðinn við mjaltaaðferðina sjálfa og því voru þeir liðir ekki teknir með eins og komið 

hefur fram. Það sem er þó merkilegt er að þegar þessi kostnaður var tekinn með var munurinn 

á rekstrarkostnaði búanna mun minni en kostnaðurinn á þessum bókhaldslyklum var 377.185 

kr. hærri hjá mjaltagryfjubúunum en mjaltaþjónabúunum og munaði þar mestu í rafmagni og 

launakostnaði. Þessar niðurstöður endurspegla þó ekki beint kostnaðinn við mjaltakerfið sjálft 

en ef framhald yrði gert á þessari rannsókn væri mjög áhugavert að reyna að fá þessa þætti 

marktæka og sjá hvort raunin yrði sú sama og sjá hvort og hversu mikið launakostnaður við 

mjaltagryfju sé hærri en við mjaltaþjón. Ein helsta ástæða þess að bændur fjárfesta í 

mjaltaþjóni liggur í vinnuliðnum. Erfitt getur reynst að fá fólk í vinnu við mjaltir og 

launakostnaður á Íslandi er fremur hár auk þess sem líkamlegt erfiði er mikið og því getur 

verið að bændur kjósi frekar að fá sér mjaltaþjón en að vera með mjaltagryfju þegar búin 

stækka.  

4.2. Samanburður við fyrri rannsóknir 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru nokkuð í samræmi við fyrri rannsóknir bæði íslenskar og 

erlendar. Samkvæmt grein sem birtist í Journal of Dairy Science eru hefðbundnu mjaltakerfin 

ávallt hagkvæmari í rekstri sama hver bústærðin er og er það nokkurn veginn í samræmi við 

þessar niðurstöður (Shortall o.fl., 2016). Þegar sjálfvirkur mjaltabúnaður var skoðaður hér á 

landi í kringum aldamótin var talað um að kostnaður við viðhald mjaltaþjóns væri í kringum 

500.000 kr. en viðhaldskostnaður við mjaltagryfju væri um 70.000 kr. Samkvæmt þeim tölum 

má sjá að mjaltaþjóninn var talinn vera rúmlega 7 sinnum dýrari í rekstri en mjaltagryfjan 

(Torfi Jóhannesson o.fl., 2001). Munurinn í þessari rannsókn er ekki svo mikill þó svo að 

hann sé til staðar. Samkvæmt þessari rannsókn er 2,71 sinnum dýrara að reka mjaltaþjón en 

mjaltagryfju. Í þessari sömu grein er talað um að árlegur kostnaður við mjaltir í mjaltagryfju 

sé ríflega einni milljón króna lægri en ef mjólkað er með mjaltaþjóni (Torfi Jóhannesson o.fl., 

2001) sem þýddi að miðað við vísitölu neysluverð í ársbyrjun 2017 væri þessi munur tæplega 
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tvær milljónir en hann er þó ennþá í kringum eina milljón samkvæmt þessari rannsókn. 

Samkvæmt danskri rannsókn sem gerð var árið 2003 kemur fram að það er 2,14 sinnum 

dýrara að reka mjaltaþjóna heldur en mjaltagryfjur miðað við 130 kúa fjós og 2 mjaltaþjóna 

(Raun, 2003). Það er örlítið minna en niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna en í 

þessari rannsókn er einungis einn mjaltaþjónn á hverju búi og færri kýr. Það kemur einnig 

fram í þessari dönsku rannsókn að kostnaðurinn við mjaltaþjóninn aukist hins vegar eftir því 

sem búin verða stærri og að það sé orðið 3,11 sinnum dýrara að reka mjaltaþjónana þegar 

kýrnar eru orðnar 260 og mjaltaþjónarnir 4 talsins á móti 2*12 mjaltagryfju (Raun, 2003). 

Áhugavert væri að skoða hvort þróunin sé svipuð á Íslandi þegar mjaltaþjónarnir eru orðnir 

fleiri en einn í hverju fjósi en þau fjós eru þó ekki mjög mörg á Íslandi í dag.  

4.3. Betri nýting mjaltaþjóna 

Samkvæmt úttekt sem gerð var árið 2016 voru 48,7 mjólkandi kýr að meðaltali á hvern 

mjaltaþjón (Snorri Sigurðsson, 2016a). Í þessari rannsókn eru 55,3 árskýr að meðaltali á hvern 

mjaltaþjón. Ef reiknað er með að 85% af árskúnum séu mjólkandi á hverjum tíma þá eru 47 

mjólkandi kýr að meðaltali á hvern mjaltaþjón. Talað er um að mjaltaþjónn geti annað um 60-

65 mjólkandi kúm að jafnaði og má því áætla að nýting mjaltaþjóna hér á landi gæti verið 

mun betri en hún er núna á mörgum mjaltaþjónabúum en þó alls ekki öllum. Flest fjósin í 

úttektinni árið 2016 voru með mun fleiri bása en mjólkandi kýr (Snorri Sigurðsson, 2016a) og 

er því líklega gert ráð fyrir því að auka framleiðsluna en það getur tekið tíma. Með betri 

nýtingu mjaltaþjóna mætti líklega lækka rekstrarkostnað á hvern innveginn lítra mjólkur á 

mjaltaþjónabúum.   

4.4. Gæðaþættir mjólkur og úrvalsmjólk 

Opinberar kröfur um gæði hrámjólkur höfðu verið óbreyttar frá 1. febrúar 2010 en í lok árs 

2015 var samþykkt að beina því til aðildarfélaga samtaka afurðastöðva í mjólkuriðnaði 

(SAM) að herða kröfur um úrvalsmjólk (Samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði, 2015). 

Kröfurnar voru þær að frumutala færi ekki yfir 220.000 frumur/ml, líftalan væri undir 25.000 

einingar/ml og að fríar fitusýrur færu ekki yfir 1,1 mmól/l. Auk þess þurftu aðrar kröfur að 

standast kröfur um 1. flokk (Samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði, 2015; Ráðgjafamiðstöð 

landbúnaðarins, 2017). Þeir mjólkurframleiðendur sem standast þessar kröfur fá greitt 

aukalega 2% á innvegna mjólkurlítra í mánuðinum og kallast sú mjólk úrvalsmjólk 

(Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins, 2017).  
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Líkt og sjá má í töflu 4 standast báðar gerðir búanna að meðaltali þær gæðakröfur um 

úrvalsmjólk sem voru á árunum 2013-2015. Árið 2013 framleiddu 6 búanna úrvalsmjólk að 

meðaltali, 3 þeirra voru með mjaltagryfju og 3 þeirra með mjaltaþjón. Árið 2014 voru 7 bú 

sem framleiddu úrvalsmjólk og voru 4 þeirra með mjaltagryfju en hin 3 með mjaltaþjón. Árið 

2015 hafði þetta hins vegar snúist við og 4 bú sem framleiddu úrvalsmjólk voru með 

mjaltaþjón og 3 þeirra voru með mjaltagryfju.  

 

Árið 2016 voru kröfurnar fyrir úrvalsmjólk hins vegar hertar en breytingarnar fólust í því að 

hámark frumutölu í úrvalsmjólk væri ekki meiri en 200.000 frumur/ml og að það yrði mælt og 

reiknað sem faldmeðaltal fjögurra mælinga í mánuði. Hámark líftölu í úrvalsmjólk væri 

20.000 einingar/ml, mælt og reiknað sem beint meðaltal mánaðarins, en einnig að engin 

mæling fari yfir 40.000 einingar/ml (Samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði, 2015; 

Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins, 2017). Aðeins ein mæling í gagnasafninu sem hér var unnið 

með fór yfir 40.000 einingar/ml. Hámark frírra fitusýra í úrvalsmjólk væri 0,900 mmól/l og að 

það væri reiknað sem faldmeðaltal mánaðar (Samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði, 2015; 

Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins, 2017). Eins og sjá má í töflu 4 þá hefði hvorugur hópurinn 

staðist þessar nýju hertu kröfur um úrvalsmjólk að meðaltali þar sem meðaltal líftölu á 

mjaltaþjónabúum er yfir 20.000 einingar/ml og frumutalan er yfir 200.000 frumur/ml hjá 

báðum hópum en mjaltagryfjubúin eru þó mun nær því að ná þessum hertu kröfum þar sem 

einungis munar 168 frumum/ml. 

Frá og með 1. janúar 2017 greiðist 2% gæðaálag til þeirra framleiðenda sem standast úttekt 

um ,,Fyrirmyndarbú” en framleiðandi sem framleiðir úrvalsmjólk og stenst úttekt fær því 4% 

álag á mjólkurverð (Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins, 2017). Fyrirmyndarbú er sameiginleg 

stefna Landssambands kúabænda og Samtaka afurðastöðva í mjólkuriðnaði en stefnumótun 

og starfsreglur Fyrirmyndarbúsins ná til umhverfismála, dýravelferðar, matvælaöryggis og 

mjólkurgæða. Með þessari stefnu vilja kúabændur og mjólkuriðnaðurinn tryggja að íslenskum 

neytendum standi ávallt til boða íslenskar mjólkurafurðir sem eru traustsins verðar 

(Fyrirmyndarbú: Leiðbeiningar um góða búskaparhætti á kúabúum, 2015).  

 

Á ráðstefnu í Hollandi árið 2000 sem nefnd var hér á undan var mikið fjallað um mjólkurgæði 

og var þar talað um að niðurstöður frá mörgum löndum sýndu að mjaltaþjónar hafa oft 

neikvæð áhrif á suma þætti mjólkurgæða en í öllum tilfellum reyndist mögulegt að uppfylla 

opinberar kröfur (Torfi Jóhannesson o.fl., 2001) og er það sambærilegt og í þessari rannsókn. 

Niðurstöður NIBIO í Noregi eru einnig á þessa leið en þar er talað um að verð fyrir hvern lítra 
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mjólkur er lægra á þeim búum sem hafa mjaltaþjón, samanborið við bú með önnur mjaltakerfi 

og er nefnt þar að þessi munur gæti tengst gæðum mjólkurinnar (Vasseljen, 2015).  

4.5. Mögulegt framhald 

Þessi rannsókn er fyrsta rannsóknin á Íslandi sem vitað er um þar sem rauntölur fyrir 

heildarkostnað viðhalds og hreinlætisvara eru bornar saman á búum með mjaltagryfju annars 

vegar og mjaltaþjón hins vegar. Áhugavert væri að halda áfram með þessa rannsókn og vera 

þá með mun stærra gagnasafn, það er þó þeim annmörkum háð að bókhald verður að vera 

sambærilega skráð á milli bæja og vel fært. Ef hægt væri að halda dýralækniskostnaði inni 

sem eingöngu fer í kýrnar er hægt að reyna að meta júgurheilbrigði en í töflu 8 í viðauka II er 

dýralækniskostnaður hærri hjá mjaltaþjónabúunum. Ef hægt væri að einangra kostnað vegna 

rafmagns og heits vatns þannig að hann myndi einungis endurspegla notkun við 

mjaltatæknina en ekki fóðurkerfi og annað slíkt þá væri hægt að meta hvort munur væri á 

þeim kostnaði eftir mjaltatækni. Einnig væri gaman að geta haldið launakostnaði inni í 

rannsókninni en þá væri gott að vera með tímaskráningu yfir unnar klukkustundir eða í það 

minnsta hversu mörg ársverk eru við hvert bú og áætla launin út frá því fremur en að nota 

rauntölur þar sem það sannaði sig í þessari rannsókn að þær eru æði misjafnar líkt og sjá má í 

töflu 8 í viðauka II.   
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5. Ályktanir 

Rekstrarkostnaður vegna viðhalds og hreinlætisvara er hærri í mjaltaþjón en mjaltagryfju. 

Marktækur munur er á rekstrarkostnaði vegna viðhalds og hreinlætisvara (p<0,05). Munurinn 

felst í kostnaði við varahluti og viðgerðir en 83% af kostnaði við mjaltaþjón fer í varahluti og 

viðgerðir á móti 52% af kostnaði við mjaltagryfju. Marktækur munur er á kostnaði vegna 

varahluta og viðgerða en ekki er marktækur munur á kostnaði vegna hreinlætisvara (p<0,05). 

Stærð þátttökubúanna er nánast sú sama ef hún er skoðuð í fjölda innveginna mjólkurlítra en 

þar munar einungis 95,3 lítrum. Afurðir eru meiri á hverja árskú á búum með mjaltaþjón en á 

móti kemur að árskýrnar eru færri á mjaltaþjónabúunum. Mjaltaþjónar á Íslandi eru sjaldnast 

fullnýttir og mætti því væntanlega lækka þennan rekstrarkostnað á hvern innveginn 

mjólkurlítra þó hann verði líklega ennþá hærri en í mjaltagryfju. Líftala og frumutala eru að 

meðaltali betri hjá búum með mjaltagryfju en mjaltaþjón en það er þó ekki marktækur munur 

(p<0,05).  

 

Margt fleira en beinn rekstrarkostnaður spilar inn í þegar kemur að vali á mjaltatækni. Bændur 

verða að ákveða hvernig vinnuumhverfi þeir vilja skapa sér og hversu mikið þeir vilja meta 

það til fjár. Í þessari rannsókn er eingöngu verið að horfa á beinan rekstrarkostnað en ekki 

stofnkostnað og þar með talið afskriftir, vextir og þess háttar. Þar sem ekki var hægt að nýta 

tölur fyrir launakostnað og rafmagn vegna mjaltatækninnar er ekki hægt að líta á niðurstöður 

rannsóknarinnar sem heildrænan samanburð á rekstrarkostnaði við mjaltakerfin. Þessi 

rannsókn getur þó varpað ljósi á þann mun sem er á rekstrarkostnaði vegna viðhalds og 

hreinlætisvara á milli mjaltaþjóns og mjaltagryfju og skapað þar með styrkari grunn fyrir 

ákvörðunartöku um val á mjaltaaðferð og getur hugsanlega aukið kostnaðarvitund bænda 

hvað varðar útlagðan rekstrarkostnað við mjaltir með þessum mjaltaaðferðum.  



25 

 

6. Heimildaskrá 
 

Alfnes, T. og Østerås, O. (1997). Mjaltir og mjólkurgæði (Gunnar Guðmundsson þýddi). 

 Reykjavík: Bændasamtök Íslands. 

 

Árni G. Eylands. (1950). Búvélar og ræktun. Hafnarfjörður: Bókaútgáfa menningasjóðs 

 Reykjavíkur. 

 

de Koning, K. (2011). Automatic milking: Common practice on over 10.000 dairy 

 farms worldwide. Dairy Research Foundation, Current Topics in Dairy Production, 

 16, 14-31.   

 

de Koning, K., Slaghuis, B. og van der Vorst, Y. (2004). Milk quality on farms with an 

 automatic milking system. Í A. Meijering, H. Hogeveen og C.J.A.M. de Koning 

 (ritstjórar). Automatic milking: A better understanding. (bls. 311-320). Wageningen: 

 Wageningen Academic Publishers.  

 

Fyrirmyndarbú: Leiðbeiningar um góða búskaparhætti á kúabúum. (2015). Landssamband 

 kúabænda og Samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði. Sótt þann 9.4.2017 af 

 http://sam.is/Files/Skra_0071431.pdf 

 

Fyrsta sjálvirfa mjaltavélin tekin í notkun [sic]. (1999, 14. september). Bændablaðið, bls. 1. 

 

Grétar Einarsson og Ólafur Jóhannesson. (1981). Mjaltavinna í básafjósum: Mjaltabás eða 

 mjaltir á fjósbás. Íslenskar landbúnaðarrannsóknir, 13(1-2), 3-23.  

 

Grétar Einarsson. (2005). Er sjálfvirk mjaltatækni álitlegur valkostur? Niðurstöður 

 rannsókna úr Evrópuverkefni. Sótt þann 25.3.2017 af 

 http://landbunadur.is/landbunadur/wgsamvef.nsf/key2/index.html 

 

Hagstofa Íslands. (2017a). Vísitala neysluverðs 1939: Júní 2001. Sótt þann 3.4.2017 af  

 http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Efnahagur/Efnahagur__visitolur__1_visitalaneyslu

 verds__1_neysluverd/VIS01002.px/table/tableViewLayout1/?rxid=9b86fc29-c7b2-

 4064-b202-c16c2ebfc66c  

 

Hagstofa Íslands. (2017b). Vísitala neysluverðs 1939: Febrúar 2017. Sótt þann 3.4. 2017 af 

 http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Efnahagur/Efnahagur__visitolur__1_visitalaneyslu

 verds__1_neysluverd/VIS01002.px/table/tableViewLayout1/?rxid=779da696-96d1-

 47f0-8f07-a2ae45aaf9e6 

 

Hjarðfjósið í Þrándarholti og sjálfrennslismjaltalögnin. (1961). Freyr, 57(6), 87-93. 

 

Hyde, J., Engel, P. og Lang, B. (2002). Investing in robotic milkers on North American dairy 

 farms: Now, later, or never? The first North American conference on robotic milking – 

 March 20-22, 2002. Toronto, Canada. (bls. VI-1-VI-11). Wageningen: Wageningen 

 Pers. 

 

Jón Torfason og Jón Viðar Jónmundsson. (2001). Íslenska mjólkurkýrin. Blönduósi: 

 Bókaútgáfan Hofi.   

http://landbunadur.is/landbunadur/wgsamvef.nsf/key2/index.html
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Efnahagur/Efnahagur__visitolur__1_visitalaneyslu%09verds__1_neysluverd/VIS01002.px/table/tableViewLayout1/?rxid=9b86fc29-c7b2-%094064-b202-c16c2ebfc66c
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Efnahagur/Efnahagur__visitolur__1_visitalaneyslu%09verds__1_neysluverd/VIS01002.px/table/tableViewLayout1/?rxid=9b86fc29-c7b2-%094064-b202-c16c2ebfc66c
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Efnahagur/Efnahagur__visitolur__1_visitalaneyslu%09verds__1_neysluverd/VIS01002.px/table/tableViewLayout1/?rxid=9b86fc29-c7b2-%094064-b202-c16c2ebfc66c
file:///C:/Users/Auður/Downloads/%09http:/px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Efnahagur/Efnahagur__visitolur__1_visitalaneyslu%09verds__1_neysluverd/VIS01002.px/table/tableViewLayout1/%3frxid=779da696-96d1-%0947f0-8f07-a2ae45aaf9e6
file:///C:/Users/Auður/Downloads/%09http:/px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Efnahagur/Efnahagur__visitolur__1_visitalaneyslu%09verds__1_neysluverd/VIS01002.px/table/tableViewLayout1/%3frxid=779da696-96d1-%0947f0-8f07-a2ae45aaf9e6
file:///C:/Users/Auður/Downloads/%09http:/px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Efnahagur/Efnahagur__visitolur__1_visitalaneyslu%09verds__1_neysluverd/VIS01002.px/table/tableViewLayout1/%3frxid=779da696-96d1-%0947f0-8f07-a2ae45aaf9e6


26 

 

Jón Viðar Jónmundsson og Magnús B. Jónsson. (1991). Nautgripakynbætur. 

 Ráðunautafundur, 174-187.  

 

Kantanen, J., Olsaker, I., Holm, L.-E., Lien, S., Vilkki, J., Brusgaard, K., Eythorsdottir, E., 

 Danell, B. og Adalsteinsson, S. (2000). Genetic diversity and population structure of 

 20 North European cattle breeds. The Journal of Heredity, 91(6), 446-457. 

 

Lind, O., Ipema, A.H., de Koning, C., Mottram, T.T. og Hermann, H. (2000). Automatic 

 milking: Reality, challenges and opportunities. Í H. Hogeveen og A. Meijering 

 (ritstjórar), Robotic milking – proceedings of the international symposium held in 

 Lelystad, The Netherlands, 17-19 August 2000. (bls. 19-27). Wageningen: 

 Wageningen Pers.  

 

Páll Zóphóníasson. (1914). Nautgripafélögin: Skýrslur þeirra árin 1906-1910. Búnaðarrit, 28, 

 17-45.  

 

Raun, C. (2003). Investering og omkostninger til vedligehold i malkestalde, karrusel og 

 automatisk malkning. Sønderjysk Landboforening, Tema 12, 122-123.  

 

Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins. (2017). Lágmarksverð mjólkur og beingreiðslur. Sótt þann 

 9.4.2017 af

 https://www.rml.is/is/radgjof/nautgriparaekt/mjolkurframleidsla/lagmarksverd-

 mjolkur-og-beingreidslur 

 

Reglugerð um frádrátt frá tekjum af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi nr. 483/1995. 

 

Samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði. (2015). Gæðakröfur til hrámjólkur frá 

 mjólkurframleiðendum. Sótt þann 4.4.2017 af 

 http://www.sam.is/Files/Skra_0074970.pdf  

 

Shortall, J., Shalloo, L., Foley, C., Sleator, R.D. og O’Brien, B. (2016). Investment 

 appraisal of automatic milking and conventional milking technologies in a pasture-

 based dairy system. Journal of Dairy Science, 99(9), 7700-7713.  

 

Snorri Sigurðsson. (2003). Fjósgerðir og mjaltatækni á Íslandi 1997-2003. Landssamband 

 kúabænda. 

 

Snorri Sigurðsson. (2010). Þróun fjósbygginga og mjaltatækni á Íslandi s.l. 15 ár.  Fræðaþing 

 Landbúnaðarins, 7, 143-148.  

 

Snorri Sigurðsson. (2016a). Bætt nýting mjaltaþjóna. Danmörk: Framleiðnisjóður 

 landbúnaðarins, Samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði, Mjólkursamsalan og SEGES.  

 

Snorri Sigurðsson. (2016b). Þróun fjósgerða og mjaltatækni á Íslandi 2013-2015. 

 Landssamband kúabænda. 

 

Stefán Aðalsteinsson. (2004). Sérstaða íslenskra húsdýra. Freyr, 100(5), 15-28. 

 

Torfi Jóhannesson og Jón Viðar Jónmundsson. (1994). Skráning fjósa. Ráðunautafundur, 

 151-157.  

https://www.rml.is/is/radgjof/nautgriparaekt/mjolkurframleidsla/lagmarksverd-
https://www.rml.is/is/radgjof/nautgriparaekt/mjolkurframleidsla/lagmarksverd-


27 

 

Torfi Jóhannesson, Lárus Pétursson og Birgir Óli Einarsson. (2001). Sjálfvirk 

 mjaltatækni. Landbúnaðarháskóli Íslands, Rannsóknarstofnun landbúnaðarins og 

 Hagþjónusta landbúnaðarins. 

 

Vasseljen, J. (2015). Økonomien i robotmelking. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).  

 

Vasseljen, J. (2016). Økonomien i robotmelking. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).  

 

  



28 

 

7.  Töfluskrá 

Tafla 1. Yfirlit yfir bókhaldslykla sem upplýsingar fengust um. .............................................. 12 
Tafla 2. Samantekt á stærð búa miðað við árskýr, innvegna mjólkurlítra, afurðir eftir árskú 

og meðaltal þessara þátta milli mjaltaþjónabúa (1-6) og mjaltagryfjubúa (7-12) ásamt 

staðalfráviki fyrir árin 2013-2015. ........................................................................................... 14 
Tafla 3. Samantekt á rekstrarkostnaði mjaltaþjóna (bú 1-6) og mjaltagryfju (bú 7-12) ásamt 

meðalrekstrarkostnaði og staðalfráviki mjaltaþjónabúa og mjaltagryfjubúa fyrir árin 2013-

2015. ......................................................................................................................................... 15 
Tafla 4. Efnainnihald og gæði mjólkur þátttökubúanna, meðaltal áranna 2013-2015 ........... 18 
Tafla 5. Samantekt á rekstrarkostnaði mjaltaþjóna (bú 1-6) og mjaltagryfju (bú 7-12) ásamt 

meðalrekstrarkostnaði og staðalfráviki mjaltaþjónabúa og mjaltagryfjubúa fyrir árið 2013. 29 
Tafla 6. Samantekt á rekstrarkostnaði mjaltaþjóna (bú 1-6) og mjaltagryfju (bú 7-12) ásamt 

meðalrekstrarkostnaði og staðalfráviki mjaltaþjónabúa og mjaltagryfjubúa fyrir árið 2014. 30 
Tafla 7. Samantekt á rekstrarkostnaði mjaltaþjóna (bú 1-6) og mjaltagryfju (bú 7-12) ásamt 

meðalrekstrarkostnaði og staðalfráviki mjaltaþjónabúa og mjaltagryfjubúa fyrir árið 2015. 31 
Tafla 8. Meðaltal bókhaldslykla sem ekki voru nýttir í samanburð þessarar rannsóknar og 

staðalfrávik fyrir árin 2013-2015. ............................................................................................ 32 
 

8. Myndaskrá 

Mynd 1.  Heildarkostnaður viðhalds og hreinlætisvara á innvegna lítra mjólkur 2013-2015. 

Hver punktur stendur fyrir eitt bú. ........................................................................................... 16 
Mynd 2. Heildarkostnaður viðhalds og hreinlætisvara á innvegna lítra mjólkur 2013-2015. 16 
Mynd 3. Skipting meðalrekstrarkostnaðar í varahluti, viðgerðir og hreinlætisvörur hjá 

mjaltaþjónabúum 2013-2015. .................................................................................................. 17 
Mynd 4. Skipting meðalrekstrarkostnaðar í varahluti, viðgerðir og hreinlætisvörur hjá 

mjaltagryfjubúum 2013-2015. .................................................................................................. 18 
  



29 

 

9. Viðaukar 

Viðauki I 

 

Tafla 5. Samantekt á rekstrarkostnaði mjaltaþjóna (bú 1-6) og mjaltagryfju (bú 7-12) ásamt 

meðalrekstrarkostnaði og staðalfráviki mjaltaþjónabúa og mjaltagryfjubúa fyrir árið 2013. 

Bú Varahlutir Viðgerðir Hreinlætisvörur Heildarkostnaður Kostn./árskú Kostn./ltr 

1 1.251 668.500 307.761 977.512 22.318 4,0 

2 979.066 523.334 163.731 1.666.131 37.108 8,1 

3 204.758 662.173 385.334 1.252.265 21.628 3,6 

4 27.854 1.972.881 228.343 2.229.078 53.455 8,0 

5 856.203 1.747.675 299.070 2.902.948 54.876 10,5 

6 478.712 603.354 469.573 1.551.639 26.615 4,8 

7 0 203.751 562.829 766.580 9.691 2,3 

8 21.050 188.022 205.438 414.510 8.953 1,5 

9 293.306 128.849 341.818 763.973 18.147 2,8 

10 21.722 23.240 298.680 343.642 4.854 0,9 

11 85.647 245.937 293.998 625.582 15.878 3,2 

12 330.027 0 295.275 625.302 12.358 1,9 

Mjaltaþjónn       

Meðaltal 424.641 1.029.653 308.969 1.763.262 36.000 6,5 

Staðalfrávik 419.906 649.430 108.921 699.801 15.127 2,8 

Mjaltagryfja       

Meðaltal 125.292 131.633 333.006 589.932 11.647 2,1 

Staðalfrávik 147.654 100.529 121.073 176.323 4.856 0,8 

Mismunur 

meðaltala 

 

299.349 

 

898.020 

 

-24.037 

 

1.173.330 

 

24.353 

 

4,4 

 

  



30 

 

 

Tafla 6. Samantekt á rekstrarkostnaði mjaltaþjóna (bú 1-6) og mjaltagryfju (bú 7-12) ásamt 

meðalrekstrarkostnaði og staðalfráviki mjaltaþjónabúa og mjaltagryfjubúa fyrir árið 2014. 

Bú Varahlutir Viðgerðir Hreinlætisvörur Heildarkostnaður Kostn./árskú Kostn./ltr 

1 700.380 948.875 236.654 1.885.909 40.126 6,5 

2 1.380.671 513.016 265.882 2.159.569 44.073 8,8 

3 1.958.861 540.639 167.733 2.667.233 42.070 7,0 

4 922.466 289.089 295.445 1.507.000 34.095 4,9 

5 276.237 480.795 214.612 971.644 14.995 2,9 

6 578.960 1.099.926 633.570 2.312.456 37.238 6,1 

7 530.000 249.080 204.117 983.197 12.769 3,1 

8 68.882 152.822 273.831 495.535 8.603 1,4 

9 207.601 131.254 239.379 578.234 12.225 1,9 

10 11.174 204.156 397.354 612.684 8.246 1,5 

11 32.539 152.810 382.499 567.848 14.523 2,8 

12 479.438 298.164 161.155 938.757 16.674 2,7 

Mjaltaþjónn       

Meðaltal 969.596 645.390 302.316 1.917.302 35.433 6,0 

Staðalfrávik 609.208 310.240 168.060 606.768 10.616 2,0 

Mjaltagryfja       

Meðaltal 221.606 198.048 276.389 696.043 12.173 2,2 

Staðalfrávik 230.275 65.143 95.677 209.204 3.296 0,7 

Mismunur 

meðaltala 

 

747.990 

 

447.342 

 

25.927 

 

1.221.259 

 

23.260 

 

3,8 
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Tafla 7. Samantekt á rekstrarkostnaði mjaltaþjóna (bú 1-6) og mjaltagryfju (bú 7-12) ásamt 

meðalrekstrarkostnaði og staðalfráviki mjaltaþjónabúa og mjaltagryfjubúa fyrir árið 2015. 

Bú Varahlutir Viðgerðir Hreinlætisvörur Heildarkostnaður Kostn./árskú Kostn./ltr 

1 1.244.498 1.192.062 309.887 2.746.447 45.396 7,0 

2 233.484 265.869 326.933 826.286 14.052 2,7 

3 1.348.124 550.476 257.619 2.156.219 32.919 5,9 

4 1.742.323 447.005 411.210 2.600.538 50.398 6,8 

5 314.123 578.960 178.987 1.072.070 15.582 2,7 

6 349.259 986.021 484.038 1.819.318 29.825 4,5 

7 12.378 360.175 397.422 769.975 9.459 2,1 

8 148.437 120.073 256.817 525.327 7.771 1,3 

9 294.049 41.728 522.656 858.433 16.572 2,6 

10 44.242 223.545 378.745 646.532 8.620 1,6 

11 367.514 0 372.333 739.847 17.047 3,6 

12 743.331 0 292.625 1.035.956 17.209 2,6 

Mjaltaþjónn       

Meðaltal 871.969 670.066 328.112 1.870.146 31.362 5,0 

Staðalfrávik 650.400 348.724 108.406 788.970 14.918 1,9 

Mjaltagryfja       

Meðaltal 268.325 124.254 370.100 762.678 12.780 2,3 

Staðalfrávik 270.639 143.683 92.666 175.642 4.596 0,8 

Mismunur 

meðaltala 

 

603.644 

 

545.812 

 

-41.988 

 

1.107.468 

 

18.582 

 

2,7 

 

  



32 

 

Viðauki II 

 

Tafla 8. Meðaltal bókhaldslykla sem ekki voru nýttir í samanburð þessarar 

rannsóknar og staðalfrávik fyrir árin 2013-2015. 

Bú Dýralæknir Rafmagn Heitt vatn Laun og launatengd 

gjöld 

1 761.783 417.777 141.291 3.968.006 

2 542.427 1.275.576 0 5.612.407 

3 1.099.635 836.479 136.184 10.764.856 

4 775.074 774.408 0 8.594.693 

5 842.757 822.970 0 5.603.569 

6 623.362 880.772 475.026 8.246.413 

7 362.444 1.255.990 0 10.231.688 

8 722.828 566.205 0 4.235.507 

9 915.960 1.141.384 279.416 10.064.484 

10 642.913 646.164 0 9.156.457 

11 708.164 1.296.236 0 2.991.103 

12 727.965 1.136.968 91.033 8.285.639 

Mjaltaþjónn     

Meðaltal 774.173 834.655 125.417 7.131.662 

Staðalfrávik 193.512 273.529 184.273 2.499.403 

Mjaltagryfja     

Meðaltal 680.046 1.007.158 61.742 7.494.147 

Staðalfrávik 180.456 317.838 112.684 3.110.840 

Mismunur 

meðaltala 

 

94.127 

 

-172.503 

 

63.675 

 

-362.485 

 


