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Yfirlýsing 

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið af 

mér og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri prófgráðu. 

 
 

________________________________ 
Nafn nemanda 
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Ágrip 
 
Tilgangur þessa verkefnis er að kanna hver eru helstu stærðarmál íslenskra mjólkurkúa og 

hve mikill breytileiki er í þeim auk þess að kanna samhengi þeirra við hæðareinkunn, aldur 

við fyrsta burð og stöðu á mjaltaskeiði en þó ekki síður að fá nýtt mat á stærð íslenskra kúa 

til að bera saman við eldri gögn og önnur kúakyn. 

 

Farið var í 20 fjós á Suður- og Vesturlandi þar sem gerðar voru mælingar á hæð á herðar, 

hæð á krossbeinskamb, brjóstmáli, skrokklengd og hæð í olnboga 706 kúa. Í ljós kom að 

meðalkýrin er nú 122,34 cm há á herðar, 126,33 cm há á krossbeinskamb, með brjóstmál 

upp á 188,38 cm, hæð í olnboga 71,16 cm og skrokklengd upp á 143,57 cm. Miðað við 

niðurstöður eldri rannsókna er markverðast að meðalkýrin hefur hækkað um 1 cm á herðar 

að meðaltali á hvejum áratug síðustu 40 árin og brjóstmál hennar hefur aukist um 25 cm 

síðustu 115 árin. Frá mælingum sem gerðar voru fyrir 40 árum hefur breytileiki í stærð 

ekki minnkað. 

 

Lykilorð: íslenskar mjólkurkýr, skrokkmál, hæð á herðar, hæð á krossbeinskamb, 

brjóstmál, hæð í olnboga, skrokklengd, hæðareinkunn. 
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Þakkir 
 
Þakkir færi ég öllum þeim sem að aðstoðuðu mig og studdu við gerð þessa verkefnis á einn 

eða annan hátt. Sérstakar þakkir fá Pétur Halldórsson fyrir lán á stangamáli, Guðmundur 

Jóhannesson fyrir að leiðbeina mér við gerð verkefnisins, Kara Lau Eyjólfsdóttir fyrir lán á 

tölvu til tölfræðiútreikninga og allir þeir sem að hleyptu mér inn í fjósin sín til að mæla 

kýrnar en það var alls staðar auðsótt mál, jafnvel þó að fyrirvarinn væri stundum stuttur 

voru móttökurnar alltaf góðar. Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni dyggan stuðning og að 

auki starfsfólki skólans fyrir að vera ávallt reiðubúið til að svara spurningum og veita 

aðstoð, bæði við gerð þessa verkefnis sem og í gegnum námið allt. 
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1. Inngangur 
	
Tilgangurinn með þessu verkefni er að leggja mat á breytileika í nokkrum af helstu 

stærðarmálum hjá íslenskum kúm ásamt því að bera niðurstöðurnar saman við eldri 

gögn.  Jafnframt verða mælingar bornar saman við hæðareinkunnir sem gefnar eru á 

línulegum skala við kvíguskoðun. Auk þess er ætlunin að kanna hvort aldur við fyrsta 

burð hafi áhrif á stærð fullorðina kúa. Verkefnið felur í sér beinar mælingar á fimm 

stærðarmálum á kúm í nokkrum fjósum á Suður- og Vesturlandi. Mælingarnar eru að 

hluta gerðar að fyrirmynd kandídatsverkefnis Guðmundar Jónssonar, 

Stærðarrannsóknir á íslenzkum kúm, frá árinu 1977 til þess að hægt sé að nota hans 

niðurstöður til samanburðar og meta þróun stærðarmála í kúastofninum síðustu 40 

árin. 

	
1.1 Uppruni og þróun íslensku kýrinnar 
 
Allt frá landnámi Íslands hefur íslenska kýrin verið hluti af landi og þjóð. Talið er að 

strax og landnámi lauk hafi í raun íslenski kúastofnin orðið til en lítið hafi verið flutt 

inn af kúm eftir að landnámi lauk. Sýnt þykir að íslensku kýrnar hafi skilið sig frá 

öðrum kúakynjum fyrir um 1100 árum síðan (Stefán Aðalsteinsson, 2000). Þar sem að 

landnámsmennirnir komu flestir frá Noregi má ætla að kýrnar hafi einnig flestar 

komið þaðan. Í finnskri rannsókn sem gerð var árið 1999 þar sem 20 kúastofnar voru 

bornir saman kom í ljós að íslensku kýrnar eru skyldastar hryggjóttu kúnum í Norður-

Noregi og Þrændalögum, Nordlandsfe og Trönderfe (Kantanen, J., 1999). Formæður 

þeirra og íslensku kúnna hafa líklega verið mun útbreiddari um Noreg á tímum 

landnáms Íslands en Nordlands- og Trönderfe kýrnar eru í dag enda telja þessir norsku 

stofnar nú mjög fáar kýr og eru raunar taldar vera í útrýmingarhættu (Rehnberg, A. og 

Sæther, N., 2016).  

 

Kýrnar munu þó hafa komið víða að til Íslands og hópurinn verið fjölbreyttur. Þrátt 

fyrir þann mikla breytileika sem var í stofninum og er raunar enn var skipuleg ræktun 

hans afar takmörkuð þangað til á síðustu öld. „Kúastofninn hér á landi var 

sundurleitur frá upphafi vega, einkum í litum og hornalagi og aldrei valið gegn 

fjölbreytni. Hins vegar var oft sett á undan bestu mjólkurkúnum" (Stefán 

Aðalsteinsson, 2000). En hvort að nautin hafi verið sérvalin til undaneldis er alls 
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kostar óvíst „ ... og sennilega hafa nautgripakyn frá landnámstíð verið einn 

hrærigrautur og enginn hefir hugsað um kynbætur, skepnurnar hafa æxlast einhvern 

veginn út í bláinn“ (Þorvaldur Thoroddsen, 1919, bls. 241).  Ekki var mönnum þó 

alveg sama um hvernig kýrnar væru af Guði gerðar. Fyrir utan það að kýrin þurfti að 

geta skilað sínu til heimilisins þurfti kýrin að standast ákveðnar kröfur til að vera 

fullgild til kýrverðs en kýrverð var um aldir einn helsti mælikvarði í viðskiptum á 

Íslandi. Til að teljast gild hundraðskýr frá og með 24. ágúst 1693 mátti kýrin ekki vera 

minni en 7-8 kvartil (101 cm - 115 cm) á herðakambinn, nema hún bætti vöxtinn upp 

með nyt, og mjólka að lágmarki 6 merkur í mál einhverntíman á ári en kýr sem 

mjólkuðu 24 merkur eða meira til samans í bæði mál einhverntíman á ári töldust 

metfé (Björn Halldórsson, 1780, bls.123). Hér kemur glöggt fram að ekki þótti gott ef 

kýrnar væru mjög litlar og er sú raunin enn þann dag í dag og er það hluti 

ræktunarmarkmiðins að rækta „sterklegar kýr og háfættar kýr með góða bolrýmd“ 

(Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, á.á.).    

 

Með breyttum búskaparháttum og sífelldri tækniþróun nú á síðustu árum hefur áhersla 

aukist á að rækta kýr sem auðvelt er að mjólka óháð þeirri tækni sem notuð er hverju 

sinni við mjaltirnar. Ásamt því að velja fyrir góðu júgri og vel gerðum og vel 

staðsettum spenum skiptir líka máli að velja fyrir háfættum kúm. Háfættar kýr eru 

líklegri til að bera júgrið hærra frá jörðu en lágfættar kýr eins og gefur að skilja en 

vandamál getur verið að mjólka lágfættar síðjúgra kýr ef júgrin eru mjög nærri jörðu. 

Þar að auki er talið að stærri kýr hafi meiri getu til að skila af sér meiri afurðum. 

Stórar kýr hafa stærri vömb en litlar kýr og þar með einnig meiri getu til fóðurupptöku 

en minni kýr (Hrafnhildur Baldursdóttir, 2011). Af því má jafnvel ráða að með því að 

rækta afurðameiri kýr séu sjálfkrafa ræktaðar stærri kýr. 

 

1.2. Erfðir og umhverfi 
 

Það eru ekki bara erfðir sem hafa áhrif á það hvort kýrnar verða litlar eða stórar. 

Fóðrun og aðbúnaður á uppvaxtartímanum er einnig stór áhrifaþáttur, bæði fyrir vöxt 

og hæfni til að framleiða mjólk. Jafnvel má álíta svo að stórar kýr geti gefið af sér 

meiri mjólk en litlar kýr, ekki bara vegna þess að þær eru stórar, heldur vegna þess að 

þær hafi notið betri uppvaxtar og aðbúnaðar (Clark, R. D., og Touchberry, R. W., 

1962). Í rannsókn Clark og Touchberry, sem rannsökuðu áhrif líkamsþunga og aldurs 
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við burð á nyt Holstein kúa kemur jafnframt fram að jákvætt samband er á milli 

svipgerðar og nytar en neikvætt samband er á milli erfðaáhrifa og nytar hvað varðar 

þyngd kúa. Í þeirri rannsókn var þó ekki tekið tillit til líkamsástands kúnna heldur 

einungis þyngdar þeirra. 

 

 Í kjölfar iðnbyltingarinnar jókst velmegun á Íslandi, bæði manna og málleysingja. Í 

byrjun 20. aldarinnar kom mikið stökk í túnrækt og tún landsmanna stækkuðu um 

30% milli 1900 og 1920 (Magnús Óskarsson, á.á.) með tilkomu jarðvinnslutækja og 

hestasláttuvéla. Farið var að byggja hlöður og menn fóru að reyna fyrir sér með 

votheysverkun. Þróun í ræktun fóðurjurta og geymsluaðferðum á þeim hefur haldið 

áfram æ síðan og möguleikar bænda til að eiga mikið og gott fóður allt árið hafa vaxið 

örugglega. Þetta hefur leitt til betri vaxtarskilyrða fyrir allt okkar búfé og raunar okkur 

sjálf líka þó svo að varla sé hægt að halda því fram að Íslendingar, sem hafa stækkað 

um 10 cm frá árinu 1914 til 2014 (Álvarez Pedrerol, M. o.fl., 2016), hafi stækkað 

vegna betra fóðurs fyrir búféð. Það má þó ef til vill tengja þetta saman þar sem að 

velmegun mannanna helst fast í hendur við framleiðni í landbúnaði. 

 

1.3 Hæðareinkunnir 
 

Til þess að hægt sé að stuðla að því að ræktaðar séu háfættar kýr fremur en lágfættar 

kýr, líkt og nú er hluti af almennu ræktunarmarkmiði fyrir íslenska kúastofninn, er 

nauðsynlegt að viðhafður sé einhver mælikvarði sem nota má til að greina háfættar 

kýr frá lágfættum. Í þeim tilgangi var innleidd svokölluð hæðareinkunn árið 2009 sem 

ætlað er að meta það hve kýrnar eru háfættar fremur en eiginlega hæð kúnna (Hulda 

Jónsdóttir, 2012). Fyrirkomulagið er á þann hátt að gefin er einkunn á línulegum skala 

frá einum og upp í níu þar sem að einkunnin einn stendur fyrir mjög lágfætta kú, fimm 

fyrir meðalháfætta kú og einkunnin níu fyrir mjög háfætta kú. Einkunnagjöfin er að 

öllu leyti byggð á sjónmati dómara líkt og einkunnir fyrir aðra sköpulagseiginleika. 

Ætla má að vel hafi tekist til með notkun skalans þar sem að einkunnirnar víkja aðeins 

lítillega frá normaldreifingu (Hulda Jónsdóttir, 2012). Það er hins vegar margt sem 

getur glapið augað og kom það fram í BS-ritgerð Huldu Jónsdóttur frá 2012 að meira 

samhengi reyndist vera á milli hæðar upp á hrygg og hæðareinkunna heldur en á milli 

legglengdar afturfótar og hæðareinkunna. Ekki er heldur ólíklegt að boldýpt geti haft 

áhrif á hæðareinkunnagjöf. 
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1.4 Básstærðir 
 

Eitt af því mikilvægasta við hönnun innréttinga og bása í fjósum er að vita hvað 

kýrnar sem eiga að njóta þeirra eru stórar og þurfa mikið pláss. Öll mál bása þurfa til 

dæmis að miða að því að þeir henti kúnum til að standa, leggjast, liggja og rísa á fætur 

án þess að hljóta af því skaða eða óþægindi en jafnframt að lágmarka líkurnar á því að 

þeir verði sóðalegir (Anderson, N., 2016). Básar sem þessir eru þó vandfundnir enda 

hentar engin ein básstærð öllum kúm þar sem að töluverður breytileiki er á stærð kúa. 

Ef að kýrnar fá að ráða sjálfar vilja þær þó heldur vera á stærri básum en minni 

(Gaworski, M. A. o.fl., 2003) en sá böggull fylgir þó skammrifi að erfiðara er að halda 

básunum og kúnum hreinum eftir því sem rýmra er um þær á básunum. Ekki hefur þó 

fundist marktæk fylgni á milli báslengda bása í básafjósum og hreinleika kúa hér á 

landi (Guðmundur Jónsson, 1977; Axel Kárason, 2008) en líklegt verður að teljast að 

iðni umsjónarmanna fjósa við að halda básum hreinum hafi þar mest um að segja. Til 

að lágmarka vinnu við þrif á básum, hvort sem er í lausagöngufjósum eða básafjósum 

þurfa básar því að vera eins stuttir og hægt er án þess að það valdi óþægindum fyrir 

kýrnar. Vegna þess hve breytilegar kýrnar eru að stærð væri því rökréttast að hafa 

einnig breytilegar básstærðir og skipta kúnum upp í hópa eftir stærð í lausagöngu 

(Anderson, N., 2016). Slíkt er þó algerlega óraunhæft nema að búin séu þeim mun 

stærri auk þess sem að önnur sjónarmið eins og fóðurþarfir ráða oftast för þegar 

kúahjörðum er skipt upp í hópa. Þegar Axel Kárason gerði úttekt á fjósum árið 2008 í 

tengslum við BS-ritgerð sína kom í ljós að básstærðir í básafjósum hér á landi hentuðu 

yfirleitt ekki nema fyrir minnstu gripina. Árið 2014 var sett ný reglugerð um velferð 

nautgripa þar sem segir til um hverjar lágmarksstærðir bása skulu vera fyrir 

mjólkurkýr, bæði legubása og bása í básafjósum (Reglugerð um velferð nautgripa nr. 

1065/2014). Ekki er vitað til þess að gerð hafi verið sérstök úttekt á stærð íslenskra 

mjólkurkúa áður en að reglugerðin var sett en hér verður gerð tilraun til þess. 
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1.5. Innlendar rannsóknir 
 

Frekar stopular heimildir eru til um stærð íslenskra kúa í gengum tíðina. Þó eru til 

nokkrar mikilvægar heimildir frá síðustu öld sem gefa mynd af þróun stærðar á 

íslenskum kúm og eru elstu mælingar sem fundust á skrokkmálum íslenskra 

mjólkurkúa nú orðnar 115 ára gamlar.  Hér verður stiklað á stóru um þær helstu 

mælingar sem gerðar hafa verið fram til þessa. 

 

1902 

Árið 1902 kom hingað til lands norskur maður að nafni Ole Ludvig Bærøe í námsferð 

frá Landbúnaðarháskólanum að Ási í Noregi, sá hinn sami Bærøe og síðar varð 

landbúnaðarráðherra Noregs. Hann ferðaðist um Ísland í ágúst og september, um 

Austfirði og landleiðina til Eyjafjarðar. Þar tók hann skip til Ísafjarðar og silgdi svo til  

    

1. tafla. Niðurstöður mælinga Bærøe frá 1902. 

 

Reykjavíkur í lok september. Tilgangur ferðarinnar var að safna sem mestum fróðleik 

um íslensku kýrnar. Hann skráði meðal annars hjá sér liti og hornalag kúnna en einnig  

mældi hann skrokklengd þeirra og brjóstmál (Þorvaldur Thoroddsen, 1919). Frá 

ferðalagi og niðurstöðum mælinga Bærøe er greint í bókinn Lýsing Íslands, III bindi, 

eftir Þorvald Thoroddsen.   

 

1928 - 1948 

Í tíð sinni sem ráðunautur Búnaðarfélags Íslands í nautgriparækt, 1928 - 1951, fylgdist 

Páll Zóphóníasson nokkuð með stærð mjólkurkúa með því að mæla brjóstmál þeirra. Í 

upphafi ferils síns sem ráðunautur mældi hann brjóstmál um 5000 mjólkurkúa með 

sænska málbandinu „Arax“ en af því var hægt að lesa þungann beint. Samkvæmt því 

Landshluti Fjöldi kúa Lengd (cm) Brjóstmál (cm) 

Austurland 

Norðurland 

Vesfirðir 

Reykjavík 

34 

48 

19 

10 

131 

136 

135 

135 

158 

166 

165 

165 

Samtals/meðaltal 111 134,2 163,3 



6 
 

var meðalþungi kúnna 338 kg. Árið 1948 mældi hann aftur kýr með sænska 

málbandinu og vóg meðalkýrin þá 360 kg og höfðu þær því þyngst um ríflega 20 kg á 

20 árum. Páll ályktaði svo að „Íslenzku nautgripirnir hafa því stækkað á þessum  

tuttugu árum. (Betra uppeldi).“ (Páll Zóphaníasson, 1948). 

 

1977 

Í kandídatsverkefni Guðmundar Jónssonar við Bændaskólann á Hvanneyri, 

Stærðarrannsóknir á íslenzkum kúm, frá árinu 1977  fæst ágætt yfirlit yfir stærðarmál 

á íslenskum kúm en þá voru mældar 543 kýr á 21 búi í Eyjafirði, Borgarfirði og  

Árnessýslu. Í þeirri rannsókn voru gerðar mælingar á sjö atriðum. Þau voru, brjóstmál, 

boldýpt, hæð á herðakamb, lengd, hæð í odd framspena, breidd milli mjaðmarhorna 

og breidd milli setbeina. Kúnum var líka gefin einkunn fyrir holdafar og hreinleika og 

báslengd jafnframt mæld. Þó svo að báslengdir á bæjunum sem heimsóttir voru væru 

allt frá 132 cm upp í 156 cm var lítil fylgni (r = 0,138) milli báslengdar og hreinleika 

kúnna. Einnig var í öllum tilfellum nema tveimur marktækur munur (P < 0,05) á 

brjóstmáli, boldýpt, hæð á herðakamb og lengd, milli landshluta. Þetta verkefni 

Guðmundar er að hluta til fyrirmyndin að því verkefni sem hér er lesið um. 

2. tafla. Sá hluti niðurstaðna Guðmundar frá 1977 sem nota má til samanburðar við 
mælingar þessarar rannsóknar. 
 

2010 

Árið 2010 vann Þorbjörg Helga Konráðsdóttir BS-ritgerð við Landbúnaðarháskólann 

á Hvanneyri um þunga mjólkurkúa. Hún safnaði gögnum um þyngd kúa úr tölvu-

kerfum Lely mjaltaþjóna sem hafa innbyggða vigt. Alls náðust þar upplýsingar um 

þyngd 1197 kúa og var meðalþyngdin 429 kg. „Fundin[n] var meðalþungi eftir 

mjaltaskeiðum, meðalþungi við burð og meðal þyngdaraukning á dag eftir burð.“  Í 

n = 541 Herðar Brjóstmál Lengd 

Meðaltal 

Hæst 

Lægst 

Spönn 

Staðalfrávik 

Frávikshlutfall % 

118,07 

132 

109 

23 

3,81 

3,23 

178,18 

200 

158 

42 

7,61 

4,27 

141,15 

160 

125 

35 

6,00 

4,25 
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ljós kom að „íslenskar mjólkurkýr hafa þyngst töluvert frá fyrstu mælingum og virðast 

enn vera að stækka“ ( Þorbjörg Helga Konráðsdóttir, 2010). 

 

2012 

Þegar hæðareinkunnir höfðu verið notaðar í þrjú ár gerði Hulda Jónsdóttir BS-ritgerð 

við Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri þar sem hún mat svipfars- og erfðaþætti fyrir 

eiginleikann hæð. Niðurstöður hennar sýndu hátt arfgengi á hæðareinkunum eða 0,41. 

Aftur á móti var fylgni mælinga, sem hún gerði á 194 kúm afar misjöfn við 

hæðareinkunir kúnna og raunar minnst þar sem ætla mætti að hún væri mest. Mjög 

veik fylgni (r = 0,13) var milli legglengdar  afturfótar og hæðareinkuna en einkunum 

fyrir hæð er ætlað að meta hve kýrnar eru háfættar. Heldur sterkari fylgni reyndist 

hins vegar vera milli hæðareinkunna og hæðar á setbein (r = 0,35), halarót (r = 0,40) 

og mjaðmarhorn (r = 0,45). Niðurstöðurnar bentu því til þess að við dóminn væri 

frekar horft til hæðar kýrinnar upp á hrygg heldur en til þess hve kýrin væri í raun 

háfætt (Hulda Jónsdóttir, 2012). 

 

2013 

Ragnhildur Anna Ragnarsdóttir gerði BS-ritgerð árið 2013 er fjallaði um samband 

brjóstmáls og þunga íslenskra mjólkurkúa og kvígna, allt niður í eins mánaða aldur. 

Hún vigtaði og mældi alls brjóstmál á 250 gripum, þar af voru 155 mjólkurkýr. Í ljós 

kom að skýringarhlutfall (R2) brjóstmáls fyrir þunga var 0,97 hjá óbornum kvígum, 

0,74 hjá fyrsta kálfs kvígum, 0,67 hjá eldri kúm og 0,94 fyrir alla gripi. Markmiðið 

var að finna hentugar jöfnur sem nota mætti til þess að reikna þunga gripa út frá 

brjóstmáli. Fundnar voru jöfnur fyrir óbornar kvígur, kýr á fyrsta mjaltskeiði, eldri kýr 

og alla gripi en jöfnurnar innihéldu brjóstummál, aldur grips og aldur fangs. Einfaldari 

jöfnur voru líka fundnar fyrir óbornar kvígur sem og alla gripi sem einungis krefjast 

brjóstummáls. Lagt var til að jafnan sem sett var fram fyrir alla gripi háð brjóstmáli 

yrði notuð til þess að útbúa sérstakt málband fyrir íslenskar kýr sem lesa mætti 

þungann beint af (Ragnhildur Anna Ragnarsdóttir, 2013). 
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1.6. Erlendar rannsóknir 
 

Til er mikið af erlendum rannsóknum þar sem finna má upplýsingar af einhverju tagi 

um stærð kúa hjá hinum ýmsu kúakynjum. Lítið er þó til af rannsóknum sem snúast 

beinlínis um stærð mjólkurkúa. Víða má finna greinar um fóðurtilraunir á mjólkurkúm 

þar sem að einhver stærðarmál, oftast þungi eða brjóstmál, eru tekin með sem breytur 

í tilraun. Í þeim tilfellum er fjöldi kúnna oftast frekar takmarkaður og gjarnan 

afmarkaður við eina hjörð. Einnig er talsvert til af gögnum um stærðarmál kvígna í 

uppvexti, oft til allt að 24 mánaða aldurs úr rannsóknum um uppeldi, vöxt og þroska 

kvígna af mjólkurkúakyni. Þær rannsóknir sem heppilegast er að nota til samanburðar 

í þessari ritgerð eru rannsóknir sem sem lúta að því að finna hentugar básstærðir 

og/eða legusvæði fyrir kýr því að slíkar rannsóknir miða oftar en ekki að því að finna  

meðalstærðarmál, oftast lengd og þunga, sem hægt er að nota til viðmiðunar fyrir 

heilu kúastofnana. Þess konar rannsóknir eru þó frekar fáar eða í það minnsta 

vandfundnar og margar hverjar gamlar. Hér verða þó nefndar nokkrar rannsóknir til 

þess að gefa einhverja hugmynd um stærð mjólkurkúa af erlendum kynjum. 

 

Holstein kýr 

Í rannsókn sem gerð var árið 2011 voru 115 Holstein kýr mældar bæði handvirkt með 

hefðbundnum mælitækjum sem og með stafrænni myndavélatækni sem var þá í 

þróun. Niðurstöðurnar voru þær að  myndavélatæknin gaf nánast sömu niðurstöður og 

hefðbundnu mælingarnar. Jafnframt kom fram að meðalhæð kúnna á herðar var 

137,77 cm og staðalfrávikið 4,82 cm, meðalhæð á krossbeinskamb 140,79 cm og 

staðalfrávikið 4,15 cm og meðalskrokklengdin 162,76 cm og staðalfrávikið 7,53 cm. 

(Inal, S., Tasdemir, S. og Urkmez, A., 2011). Það gerir frávikshlutfall upp á 3,50 % 

fyrir hæð á herðar, 2,95 % fyrir hæð á krossbeinskamb og 4,63 % fyrir skrokklengd. 

Holstein kýr eru vitanlega töluvert stærri en íslenskar kýr en breytileikinn virðist vera 

til staðar þrátt fyrir að kynið sé mikið ræktað. 

 

Jersey kýr 

Í danskri „FarmTest“ skýrslu frá 2015 er sagt frá skrokkmælingum og þunga 650 

Jersey kvígna á aldrinum þriggja til 26 mánaða. Fundið var samhengi á milli málanna 

og þunga sem og aldurs og þunga. Samkvæmt töflum og jöfnum sem þar eru birtar 

vegur 24 mánaða Jersey kvíga að meðaltali 441 kg, er 128,9 cm á herðar og hefur 
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skrokklengd upp á 136,5 cm (Freudendal, A. J., 2015). Breytileikinn fyrir þungann er 

þar sýndur í línuriti sem 95 % öryggisbil sem er frá ca. 370 kg upp í 550 kg fyrir 24 

mánaða gamlar kvígur.  

 

Ef gögn um stærð Jersey kúa frá árinu 1928 eru skoðuð kemur í ljós að 30 - 42 

mánaða gamlar Jersy kýr hafi verið mun léttari árið 1928 en 24 mánaða gamlar Jersey 

kvígur árið 2015. Jersey kýrnar í rannsókn sem gefin var út árið 1928 vógu 30 - 42 

mánaða gamlar 367,41 kg að meðaltali og var staðalfrávikið 47,17 kg (Davidson, F. 

A., 1928). Þessar niðurstöður sína því vel að Jersey kýr hafa stækkað mikið á þessu 87 

ára tímabili, jafnvel þó að aldurshóparnir séu ekki þeir sömu þar sem að kýr á 

aldrinum 30 - 42 mánaða ættu síst að vera léttari en 24 mánaða kýr en þar munar 

73,59 kg milli þessara tveggja rannsókna. 
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2. Efni og aðferðir 
 

Lagt var upp með það að ná mælingum á að minnsta kosti 400 kúm en þó með það í 

huga að því meira yrði því betra. Bæirnir sem heimsóttir voru voru ekki sérvaldir að 

öðru leyti en því að gott aðgengi þurfti að vera að kúnum til mælinga og að ekki 

fylgdi mikill aksturskostnaður því að heimsækja þá. Allar kýr sem og kvígur komnar 

að burði, sem hægt var að mæla án mikillar fyrirhafnar á bæjunum sem farið var á 

voru mældar. Á nokkrum bæjanna voru kýr í geldstöðu í sér stíum þar sem ekki var 

hlaupið að því að festa þær og voru þær því ekki mældar. Mælingarnar voru gerðar á 

þriggja mánaða tímabili, frá byrjun janúar og fram í marsbyrjun 2017 utan eins bús en 

á því búi voru gerðar mælingar fyrir jólin 2016 til þjálfunar. 

 

Mældar voru 706 kýr í 20 fjósum, þar af á 11 búum víðsvegar um Vesturland og 9 

búum í Holtum og Landsveit. Af þessum 20 fjósum voru þrjú lausagöngufjós. Tvær 

stærstu hjarðirnar voru í lausagöngufjósunum. Í því fjósi sem flestar kýr voru mældar 

voru mældar 80 kýr en minnsta fjósið sem farið var í taldi 12 kýr. Meðalfjöldi mældra 

kúa í fjósi var 35,3 kýr.  

 

2.1 Framkvæmd mælinga 
 

Fimm mælingar voru gerðar á hverri kú, tvær með stangarmáli og þrjár með málbandi. 

Þar sem að ekki var hægt með góðu móti að leggja stangarmálið frá sér hjá þeirri kú 

sem verið var að mæla hverju sinni hvort sem var á bás í básafjósi eða við læsigrindur 

í lausagöngufjósi voru mælingar gerðar í tveimur umferðum á hverjum stað. Fyrst var 

gengið á röðina með stangarmálið við hönd og hæð kúnna mæld á herðakamb og á 

krossbeinskamb jafnframt því sem að gripanúmer kúnna voru skráð. Því næst var 

stangarmálinu komið fyrir á öruggum stað og kýrnar mældar aftur í sömu röð en nú 

með málbandinu. Með málbandinu var brjóstmálið, framfóturinn og lengdin mæld. 
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1. mynd. Málin fimm sem tekin voru af hverri kú merkt eftirfarandi númerum: 1: hæð 
á krossbeinskamb, 2: skrokklengd, 3: brjóstmál, 4: hæð í olnboga og 5: hæð við herðar  
 

Þegar mælt var með stangarmálinu þurfti að gæta þess að kýrin stæði jafnt í fæturnar 

og að neðri endi stangarinnar næmi við gólfið á sama fleti og kýrin stóð á en ekki 

hærra eða lægra eins og til dæmis gat verið hætta á ef að misfella var í básmottunni. 

Efst á stönginni var lítið hallamál til þess að hægt væri að fylgjast með því að hún 

væri lóðrétt til að mælingin yrði sem nákvæmust. Þegar hæð á herðar var mæld var 

stangarmálið staðsett við hrygginn þar sem herðarnar eru hæstar, nálægt þeim stað 

sem herðablöðin koma að hryggsúlunni. Hæð á krossbeinskamb var að sama skapi 

miðuð við hæsta punkt. Skrokklengd var mæld með málbandi þar sem miðað var við 

setbein í annan endann og þann stað þar sem herðablöð mæta hryggsúlu að framan í 

hinn endann. Mikilvægt var að taka allan slaka af málbandinu og passa að kýrin stæði 

rétt til að fá sem nákvæmastar mælingar. Brjóstmálið var mælt þannig að málbandinu 

var smeigt utan um bolinn fram við bóga og slakinn tekinn af áður en lesið var á 

málbandið. Mikilvægt var að passa að ekki væri snúið upp á málbandið við 

mælinguna. Lítill krókur var á endanum á málbandinu sem notaður var við mælingu á 

framfæti upp í olnboga. Með því að leggja krókinn flatann á gólfið og tilla tánum á 

hann án þess að stíga á málbandið sjálft fékkst góð mæling frá gólfi og upp úr. Strekkt 

var á málbandinu og lesið af ofan á olnboga. Tilgangurinn með þessari mælingu var 

að fá tölur um það hvað kýrnar væru í raun háfættar til að bera við hæðareinkunnir. 
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Eftir mælingar í hverju fjósi var gætt vel að hreinlæti og þrifum á mælitækjum og 

fatnaði til þess að lágmarka hættuna á því að smit af einhverju tagi er kynni að vera á 

ferli gæti borist milli fjósa. Málbandið, stangarmálið og stígvélin voru iðulega þvegin 

með heitu vatni í mjólkurhúsum fjósanna og sótthreinsuð sérstaklega þegar farið var 

milli sveita. Skipt var um vinnugalla þegar farið var á milli fjósa og þá daga sem farið 

var í fleiri fjós en gallarnir sem voru til umráða gátu dekkað var fenginn lánaður galli 

á viðkomandi bæ til klæða. 

 

2.2. Úrvinnsla gagna 
 

Í fjósunum voru mælingarnar skráðar jafnóðum niður með blýanti á blað (sjá 

eyðublað í viðauka). Að mælingum loknum hófst vinna við að færa upplýsingarnar 

yfir í tölvu. Mælingarnar voru skráðar inn í reikniforritið Microsoft Office Excel 2011 

(© 2010 Microsoft Corporation) en þangað var síðan líka safnað upplýsingum úr 

skýrsluhaldskerfi Bændasamtaka Íslands, Huppu, um kýrnar sem voru mældar. Sóttar 

voru upplýsingar í Huppu um fæðingardag kúnna, dagsetningu fyrsta burðar, 

hæðareinkunnir, dagsetningu síðasta burðar og á hvaða mjaltaskeiði kýrnar væru. 

Þessar upplýsingar voru síðan paraðar við mælingarnar í Excel. Einföld lýsandi 

tölfræði var unnin í reikniforritinu Excel, s.s. útreikningar meðaltala og staðalfrávika. 

Notast var við tölfræðiforritið SAS Enterprise Guide 4.2 (© 2006-2008 SAS Institute 

Inc) til þess að gera Pearson fylgniprófanir. 
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3. Niðurstöður 
 
Mælingarnar sem gerðar voru á 706 kúm í 20 fjósum gáfu eftirfarandi niðurstöður: 
 

3. tafla. Meðaltöl allra mælinga ásamt helstu upplýsingum um breytileika í hverju 
máli (mælingarnar eru í cm). 
 

Um fjórum sentimetrum munar að meðaltali á hæð á herðar og hæð á krossbeinskamb. 

Mikill meirihlu ti kúnna reyndust vera hærri á krossbeinskamb en á herðar eða 91,6 % 

kúnna og var mesti munurinn tólf sentimetrar. 4,8 % kúnna eru jafn háar á herðar og á 

krossbeinskamb en 3,5 % kúnna eru hærri á herðar en á krossbeinskamb en þar 

munaði mest fjórum sentimetrum. Dreifingu mælinga fyrir hæð á herðar og hæð á 

krossbeinskamb má sjá á 2. og 3. mynd. 

 

2. mynd. Dreifing hæðarmælinga á herðar. Alls 706 kýr. Miðgildið er 122 cm. 

 

n = 706 Herðar          Krossbein        Brjóstmál        Framfótur      Skrokklengd 

Meðaltal 

Hæst 

Lægst 

Spönn 

Staðalfrávik 

Fráviks % 

122,34 

137 

109 

28 

4,04 

3,30 

126,33 

138 

115 

23 

4,10 

3,24 

188,38 

215 

165 

50 

8,21 

4,36 

71,16 

80 

62 

18 

2,68 

3,76 

143,57 

161 

124 

37 

6,31 

4,40 
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3. mynd. Dreifing hæðarmælinga á krossbeinskamb. Alls 706 kýr. Miðgildið er 126 
cm. 
 

 

4. mynd. Aldursdreifing mældra kúa við fyrsta burð samkvæmt skýrsluhaldskerfinu 
Huppu. Alls 691 kýr. 
 

Á 4. mynd má sjá aldursdreifingu mældra kúa við fyrsta burð. Tilgangurinn við að 

safna upplýsingum um aldur þeirra við fyrsta burð var að athuga hvort að aldur við 

fyrsta burð hafi áhrif á það hver endanleg stærð þeirra verður. Í ljós kom að aðeins 

reyndist vera mjög veik fylgni (r = 0,10) á millli aldurs við fyrsta burð og hæðar á 
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herðar. Aftur á móti kom fram meðalsterk fylgni (r = 0,41) á milli aldurs við fyrsta 

burð og brjóstmáls en fylgni hinna mælinganna við aldur við fyrsta burð reyndist vera 

ómarktæk. Þegar gögnin eru skoðuð nánar kemur í ljós að meðaltal brjóstmáls þeirra 

kúa sem borið hafa fyrst þriggja ára eða eldri er 195,0 cm en þeirra sem borið hafa 

áður en þær náðu þriggja ára aldri er 187,4 cm. Ef kýr sem borið hafa mjög ungar eða 

undir 22 mánaða aldri eru skoðaðar sérstaklega má sjá að meðaltal á brjóstmáli þeirra 

er 183,1 cm og raunar einnig hjá þeim sem borið hafa 22 - 24 mánaða. Það liggur 

eflaust í því að eftir því sem að kvígurnar verða eldri verður tilhneigingin til að safna 

holdum meiri þangað til að kemur að burði þar sem að sterkt samband er á milli þunga 

og brjóstummáls (Burt, A. W. og Tanner, J. M., 1954; Ragnhildur Anna 

Ragnarsdóttir, 2013).  Rúmlega tveimur sentimetrum munar að meðaltali á hæð á 

herðar á þeim kúm sem borið hafa fyrir 22 mánaða aldur (121,0 cm) og þeim sem 

báru fyrst eftir þriggja ára aldur (123,3 cm). Kýrnar sem báru fyrir 22 mánaða aldur 

eru fjórtán talsins en þær sem báru eftir þriggja ára aldur 102. Meðaltal hæðar á herðar 

fyrir allar 706 kýrnar var 122,3 cm.  

 

Aðeins fannst veik fylgni á milli brjóstmáls og tíma frá síðasta burði (r = 0,29) þrátt 

fyrir að vel þekkt sé að staða á mjaltaskeiði hafi áhrif á þunga kúa (Choumei, Y., 

Kahi, A. K., og Hirooka, H., 2006). Þessi lága fylgni reynist hins vegar vera  

hámarktæk (p<0,001).  Það að fylgnin sé svo lág fyrir úrtakið allt kann að skýrast á 

mun milli búa þar sem að brjóstmál var talsvert breytilegt á milli bæja eins og sjá má á 

5. mynd. Það munaði til að mynda 13,5 cm á meðaltalsbrjóstmáli þar sem það var 

mest og þar sem það var minnst þrátt fyrir að kýrnar á bænum þar sem að það var 

minnst væru að jafnaði komnar 45 dögum lengra frá síðasta burði, eða 235 daga, en 

kýrnar á bænum þar sem að það brjóstmálið var mest. Mestur munur milli búa kom 

einmitt fram í  brjóstmálsmælingunni en marktækur munur kom yfirleitt ekki fram 

þegar hinar mælingarnar voru bornar saman milli búa. 
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5. mynd. Breytileiki á brjóstmáli milli bæja en mestur munur var á því máli milli 
bæjanna. 
 

 

6. mynd. Dreifing brjóstmálsmælinga. Alls 706 kýr. Miðgildið er 188 cm. 
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7. mynd. Dreifing hæðareinkunna hjá þeim kúm sem voru mældar. Alls 527 kýr með 
skráða hæðareinkunn í skýrsluhaldskerfinu Huppu af þeim 706 sem voru mældar. 
 
Fundnar voru hæðareinkunnir í skýrsluhaldskerfinu Huppu hjá þeim 527 kúm sem 

þær höfðu af þeim 706 kúm sem voru mældar. Mikið vantaði af einkunum fyrir fyrsta 

kálfs kvígur þar sem að algengt var að kvíguskoðun hafði ekki farið fram frá því að 

þær báru. Einnig var talsvert af kúm undan heimanautum sem ekki höfðu fengið dóm 

af þeim sökum. Nokkrar kýr voru þar að auki orðnar það fullorðnar að kvíguskoðun á 

þeim hefur farið fram áður en að hæðareinkunnin kom til sögunnar en einkunnagjöf 

fyrir hæð var tekin upp árið 2009. Af þeim sökum nýttust ekki 179 mælingar við 

útreikninga tengdum hæðareinkunnum. Aðrar upplýsingar sem sóttar voru í Huppu 

voru dagsetningar fyrsta og síðasta burðar, fæðingardagsetning og upplýsingar um það 

á hvaða mjaltaskeiði kýrnar væru. Fæðingardagsetning og dagsetning fyrsta burðar 

voru notaðar til að reikna út aldur við fyrsta burð. Þessar upplýsingar voru allar 

tiltækar fyrir allar þær kýr sem mældar voru. 

 

Fylgni milli hæðar í olnboga og einkunnar fyrir hæð var r = 0,42 sem telst vera 

meðalsterk fylgni. Fylgni milli hæðar á herðar og einkunnar fyrir hæð var ögn meiri 

eða r = 0,43. Fylgni milli hæðar í olnboga og hæðar á herðar var r = 0,64. Í öllum 

tilfellum var fylgnin hámarktæk (p<0,001). Álíka mikið samræmi er því á milli 

hæðareinkunna og hæðar á herðar og hæðareinkunna og hæðar í olnboga þrátt fyrir að 

fylgnin milli hæðar á herðar og hæðar olnboga sé ekki mjög sterk. 
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8. mynd. Dreifing mælinga á hæð olnboga. Alls 706 kýr. 
 
Ef að rýnt er í lengdarmælingarnar og þær bornar saman við eldri mælingar kemur 

upp úr kafinu að frá mælingum Guðmundar Jónssonar árið 1977 hefur meðalkýrin 

lengst um 2,42 cm eða úr 141,15 cm í 143,57 cm sem gera 0,242 cm á áratug. 

Samkvæmt mælingum Ole Ludvig Bærøe frá 1902 hafa kýrnar hins vegar lengst um 

9,4 cm síðustu 115 árin eða 0,817 cm á áratug. 

 

9. mynd. Dreifing skrokklengdarmælinga. Alls 706 kýr. Miðgildið er 144 cm. 
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10. mynd. Skipting kúnna sem mældar voru eftir því á hvaða mjaltaskeiði þær voru.      
30 % kúnna eru fyrsta kálfs kvígur. 
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4. Umræður 
 

4.1. Um mælingarnar 
 

Við mælingar sem þessar er alltaf hætta á mæliskekkju vegna ýmisa áhrifaþátta sem 

geta haft áhrif á framkvæmd og samræmi mælinga. Í þessu tilfelli gátu þeir verið 

mannlegir, utanaðkomandi eða ráðist af meðfærileika og samstarfsvilja kúnna sem 

oftar en ekki var takmarkaður. Reynt var þó að vanda til verka við mælingarnar eins 

og framast var unnt og halda þessum áhrifaþáttum í lágmarki. Það var meðal annars 

gert með því að viðhafa alltaf sömu vinnubrögð og varast að skeyta skapi við kýrnar 

jafnvel þó að stundum væri fullt tilefni til. Yfirleitt voru kýrnar þó rólegar og auðvelt 

að mæla þær en sumar áttu það til að vera ókyrrar og gat það torveldað mælingarnar 

talsvert. Flestar róuðust þær þó ef að þeim var gefinn smá tími og náðust þá góðar 

mælingar en við aðrar gilti að vera nógu fljótur. Fór það aðallega eftir því hvort um 

var að ræða hræðslu eða skapvonsku (hjá kúnum). Líklega hafa lengdarmælingarnar 

verið hvað ónákvæmastar þar sem að við þá mælingu var málbandið „laust“ við báða 

enda en auðveldara er að mæla hæð frá gólfi eða ummál þar sem eru föst, örugg 

viðmið fyrir hendi. Möguleg hætta er á misræmi í brjóstmálsmælingum þar sem að 

strekking málbandsins var gerð eftir tilfinningu er ekki með kraftmæli. Höfundur 

reyndi þó að passa eftir fremsta megni að vera sjálfum sér samkvæmur við allar 

mælingar. 

 

Í upphafi var hugmyndin einnig sú að mæla heildarlengd kúnna, þ.e.a.s. endanna á 

milli, þar sem að slíkar mælingar gætu komið sér vel ef að nota ætti niðurstöðurnar 

við hönnun bása eða annara innréttinga í fjós. Slíkar mælingar eru hinsvegar erfiðar í 

framkvæmd þar sem að erfitt er að fá kýrnar til að standa beinar og halda hausnum 

kyrrum í réttri hæð, sérstaklega þegar málbandi er haldið við hann. Þar fyrir utan eru 

slíkar mælingar tveggja manna verk nema að viðkomandi hafi einstaklega langa 

handleggi. Þessi mæling var þó prófuð að gamni í básafjósi og reyndist þar erfitt að 

mæla heildarlengdina þar sem að miklu gat til dæmis munað á mælingunni hvort að 

hausinn væri aðeins sveigður upp eða niður. Sennilega væri þó auðveldast að 

framkvæma þessa mælingu í lausagöngufjósi þar sem að hægt er að festa hausana á 
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kúnum í læsigrindum þar sem að þær ná að hreyfa hann minna. Það var þó ekki prófað 

enda voru mælingarnar eins manns verk. 

 

4.2. Um niðurstöðurnar 
 

Séu niðurstöður þessara mælinga bornar saman við niðurstöður eldri mælinga kemur í 

ljós svo að ekki verður um villst að íslensku mjólkurkýrnar hafa stækkað umtalsvert á 

síðustu öld og raunar allt fram til þessa. Frá mælingum Guðmundar Jónssonar árið 

1977 hefur meðalhæð kúnna á herðar til að mynda hækkað um ríflega fjóra sentimetra 

sem gerir um eins sentimeters hækkun fyrir hvern áratug. Hámarksmæling 

Guðmundar fyrir hæð á herðar var 132 cm en er nú 137 cm. Þrátt fyrir þessar 

hækkanir bæði á meðaltali og hámarksmælingu er lágmarksmælingin sú sama nú og 

fyrir 40 árum, 109 cm. Breytileikinn er því augljóslega enn til staðar og hefur 

hlutfallslegur breytileiki jafnvel heldur aukist ef eitthvað er. Sú skýring kann þó að 

vera á því að með bættri fóðrun og uppeldi nái fleiri einstaklingar að fullnýta 

vaxtargetu sína og að þess vegna hafi meðaltalið hækkað sem og hámarksmælingin en 

að alltaf séu einhverjir einstaklingar sem verða fyrir einhverjum áföllum og nái því 

aldrei eðlilegum vexti og að þess vegna hafi lágmarksmælingin ekki hækkað líka - að 

því gefnu að kýrnar hafi aðallega stækkað vegna betri fóðrunar frekar en vegna 

erfðaáhrifa en það þyrfti að rannsaka.  

 

Brjóstmál er það skrokkmál sem oftast er notað til að meta þyngd gripa enda hefur 

það í flestum rannsóknum gefið af sér hæsta skýringarhlutfallið fyrir lífþunga. 

Brjóstmálið er því góður mælikvarði á þunga (Burt, A. W. og Tanner, J. M., 1954). 

Þetta hefur lengi verið þekkt og því er algengast að finna brjóstmálsmælingar á kúm 

þegar leitað er eftir skrokkmálum af einhveju tagi. Fyrir íslenskar kýr og kvígur gefur 

brjóstmálið 94,5 % skýringarhlutfall á þunga (Ragnhildur Anna Ragnardóttir, 2013). 

Náin tengsl þunga og brjóstmáls ættu því einnig að koma fram þegar samband milli 

brjóstmáls og daga frá síðasta burði, þ.e. stöðu á mjaltaskeiði, er skoðað þar sem að 

vel er þekkt að mjólkurkýr ganga á hold sín fyrstu vikurnar eftir burð, þegar þær 

mjólka mest, þangað til að þær komast aftur í jákvætt orkujafnvægi en eftir það 

þyngjast þær stöðugt fram að næsta burði vegna aukinna holda og þroska fóstursins 

(Choumei, Y., Kahi, A. K., og Hirooka, H., 2006). Samt sem áður reyndist aðeins vera 

veik fylgni (r = 0,29) milli daga frá síðasta burði og brjóstmáls. En eins og bent er á í 
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niðurstöðukaflanum kann það að vera vegna þess hve mikill breytileiki er á brjóstmáli 

milli búa og að því komi ekki fram sterkari fylgni þegar mælingar frá öllum búunum 

eru reiknaðar saman. Mun á brjóstmáli milli búa og þar með líka þunga má 

væntanlega skýra með áhrifum af fóðrun. 

 

Til þess að teygja sig lengra aftur en til Guðmundar árið 1977 í þeim tilgangi að fá 

góða mynd af þróun stærðar hjá íslenskum kúm er því vænlegast að skoða 

brjóstmálsmælingar en þær má finna frá árinu 1902 auk þess sem Páll Zóphóníasson 

mat þunga kúa út frá brjóstmáli árin 1928 og 1948. Þá kemur í ljós að meðalbrjóstmál 

mjólkurkúa hér á landi hefur aukist um heila 25 cm frá elstu mælingum, árið 1902, til 

ársins 2017. Sé þungi reiknaður út frá þessum brjóstmálsmælingum samkvæmt jöfnu 

sem Ragnhildur Anna Ragnarsdóttir fann árið 2013 að gilti fyrir kýr og kvígur á öllum 

aldri, sé brjóstmálið aðeins þekkt, kemur fram ótrúleg þyngdaraukning þar sem að 

þessir 25 cm í aukningu á brjóstmáli standa fyrir þyngingu um 168 kg. Meðalþungi 

kúnna nú reiknast vera 499,71 kg og staðalfrávikið 62,55. Jafnan er eftirfarandi þar 

sem þungi er í kílóum og brjóstmál í sentimetrum: 

 

Þungi = 281,21 - 5,245 * brjóstmál + 0,034 * brjóstmál2 

 

11. mynd. Þungi reiknaður útfrá brjóstmálsmælingum frá Ole Ludvig Bærøe 1902, 
Páli Zóphóníassyni 1928 og 1948, Guðmundi Jónssyni 1977, Ragnhildi Önnu 
Ragnarsdóttur 2013 og mælingum þessarar rannsóknar 2017. 
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Á 11. mynd hér að ofan má sjá hve þungi íslenskra kúa hefur vaxið ört á síðustu öld ef 

miðað er við brjóstmál. Punktarnir eru reiknaðir með jöfnu Ragnhildar nema þeir tveir 

sem koma frá Páli Zóphóníassyni, 1928 og 1948. Páll mældi brjóstmál kúnna með 

sérstöku sænsku málbandi sem hann las þungann beint af. Málbandið hafði hann 

prófað áður með því að vigta kýrnar sem hann mældi og taldi han málbandið henta vel 

fyrir íslenskar kýr (Páll Zóphóníasson, 1948). Niðurstöður BS-ritgerðar Þorbjargar 

Helgu Konráðsdóttur frá 2010 þar sem hún mat þunga mjólkurkúa hér á landi eru ekki 

hafðar hér með í þessum samanburði. Er það einkum gert vegna þess að hátt í 

helmingur kúnna sem þar voru vigtaðar eru fyrstakálfs kvígur sem er mun hærra 

hlutfall en í hinum rannsóknunum þar sem að það er aldrei meira en þriðjungur, þar 

sem það er þekkt. Hennar mælingar skera sig líka úr að því leyti að allar mælingarnar 

koma frá mjaltaþjónafjósum þó að óvíst sé hvaða áhrif það kunni að hafa. Niðurstöður 

hennar voru þær að meðalþungi íslenskra kúa væri 429 kg sem er á skjön við línuna 

sem dregin er hér að ofan á 11. mynd. Af þeim 20 fjósum sem farið var í til þess að 

safna gögnum fyrir þessa rannsókn var aðeins eitt mjaltaþjónafjós. Meðaltal 

brjóstmáls í því fjósi var næst lægsta fjósmeðaltalið, 183,4 cm sem gefur 463 kg 

þunga samkvæmt jöfnu Ragnhildar, en hin málin í því fjósi skáru sig ekki frá 

meðaltölum annara fjósa. Samanburð á þunga kúa milli mjaltaþjónafjósa og til dæmis 

básafjósa væri því áhugavert að skoða nánar. Að auki hefði verið áhugavert að skoða 

stærðarmál kúa sem eru undan fyrsta kálfs kvígum þar sem að fæðingarþungi kálfa hjá 

fyrsta kálfs kvígum er almennt minni en hjá eldri kúm (Grétar Hrafn Harðarson, 

Eiríkur Þórkelsson og Jóhannes Sveinbjörnsson, 2007). 

 

Eins og tæpt var á hér framar í ritgerðinni er einkunnum fyrir hæð ætlað að meta það 

hve kýrnar eu háfættar frekar heldur en hvað þær eru háar upp á hrygg þó að vissulega 

fylgist þeir tveir eiginleikar að. Mælingar á hæð í olnboga hafa meðalsterka fylgni við 

hæð á herðar (r = 0,64) og skýra um 41 % breytileikans fyrir hæð á herðar. Nánast 

jafn mikil fylgni reyndist vera á milli hæðar á herðar og hæðareinkunna og á milli 

hæðar í olnboga og hæðareinkunna, þar sem að r = 0,43 og r = 0,42. Þessar 

niðurstöður um fylgni hæðar í olnboga og hæðareinkunna sýna að hæðareinkunnir eru 

í betri takti við það hvað kýr eru háfættar heldur en niðurstöður Huldu Jónsdóttur frá 

árinu 2012 gáfu til kynna þar sem að aðeins fannst mjög veik fylgni (r = 0,13) milli 

legglengdar afturfótar og hæðareinkunna. Sá munur kann að liggja í því að erfiðara er 
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að mæla legglengd á afturfæti nákvæmlega heldur en framfótinn allan upp í olnboga 

auk þess sem að hokin fótstaða afturfóta gæti haft áhrif á það hve kýrnar eru háfættar. 

Hæð olnboga ætti því að vera betri mælikvarði heldur en legglengd afturfótar á það 

hve kýr eru háfættar. 

 

Af þeim mjólkurkúakynjum sem að mest eru notuð til mjólkurframleiðslu í heiminum 

eru Jersey kýr líklega einna næstar íslensku kúnum í stærð. Þær virðast vera álíka 

þungar og íslensu kýrnar þar sem að 24 mánaða gamlar Jersey kvígur vega um 441 kg 

en eru þó heldur hærri þar sem að hæð þeirra á herðar er um 129 cm (Freudendal, A. 

J. 2015) en hæð íslensku kúnna um 122 cm. Jersey kýrnar ættu því að vera heldur 

léttbyggðari en þær íslensku. Hlutfallslegur breytileiki þeirra í þunga er 12,81 % 

samkvæmt mælingum frá árinu 1928 (Davidson, F. A., 1928) en íslensku kúnna nú 

12,45 % samkvæmt reiknuðum þunga útfrá brjóstmáli. 
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5. Lokaorð 
 
Telja má að mælingarnar í þessari rannsókn hafi yfir höfuð tekist nokkuð vel ef að 

litið er til dreifingar þeirra þar sem að hún er því sem næst normaldreifð fyrir allar 

mælingarnar. Úrtakið var  706 kýr úr 26.341 kúa stofni íslenskra mjólkurkúa 

(Hagstofa Íslands, 2016) sem þýðir að um 2,7 % af heildarfjölda mjólkurkúa í landinu 

voru mældar í þessari rannsókn. Ætlunin var að ná saman gögnum sem væru lýsandi 

fyrir stofninn í heild sinni en ef til vill hefði þurft að mæla kýr í fleiri 

mjaltaþjónafjósum þar sem að vísbendingar eru um að kýr í mjaltaþjónafjósum séu 

léttari en kýr í öðrum fjósum. Ekki er þó ástæða til að ætla að þær séu almennt minni 

þó þær geti verið léttari. Kýr í mjaltaþjónafjósum mjólka nú um 11,6 % meira en kýr í 

öðrum fjósum (Snorri Sigurðsson, 2017) og því er ekki ólíklegt að kýr í 

mjaltaþjónafjósum safni á sig minni holdum og geti þess vegna verið léttari þó þær 

séu að öðru leyti jafn stórar og aðrar kýr. 

 

Ljóst er að íslensku mjólkurkýrnar hafa stækkað umtalsvert á síðastliðinni öld sama 

hvaða mælingar eru skoðaðar og líklegt verður að teljast að þær muni halda áfram að 

stækka, en nú frekar á grundvelli kynbóta heldur en bættrar fóðrunnar þó að ef til vill 

megi ennþá bæta hana. Miðað við þann breytileika sem er í stærðarmálunum eigum 

við ennþá talsvert inni sé vilji til að rækta stærri kýr.  
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