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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. 
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Ágrip 

Hérlendis er lítið vitað um eldi íslenskra lamba sem ganga ekki undir mæðrum sínum. Þessi 

rannsókn er sú fyrsta í sínum flokki til þess að skilgreina heppilegar aðferðir við fóðrun og 

uppeldi móðurlausra lamba þannig úr verði meðaldilkar. Í þessari rannsókn er borinn saman 

árangur við mjólkurfóðrun í 5 vikur og í 7 vikur. Samanburður var einnig gerður á milli lamba 

á lambafóstru og lamba sem ganga undir móður. 

Rannsókn var gerð á tímabilinu 9. maí 2016 til 21. október 2016. Tvílembings lömb undan 

gemlingum voru notuð í rannsókninni. Annað lambið gekk undir móður allt tímabilið og hitt 

lambið var tekið undan 48 klukkustundum eftir burð og sett á lambafóstru. Lömbin sem voru á 

lambafóstrunni fengu frjálsan aðgang að mjólk, kjarnfóðri, vatni og heyi. 

Lömb í báðum meðferðum hættu á lambafóstru 27.júní og fóru á beit 29. júní með 1 ha af 

grænfóðri til að venjast því þar til þau færu á grænfóðurbeit þegar grænfóðrið væri tilbúið seinna 

um sumarið. 24. ágúst voru lömbin sett í annað hólf þar sem grænfóður var stærstur hluti 

beitarinnar en höfðu aðgang að annarri beit til að beitin yrði ekki einsleit. 

Lömb voru vigtuð á um tveggja vikna fresti þegar á mjólkurfóðrun stóð. Þau voru vigtuð þegar 

þau voru færð á aðra beit og svo tveimur dögum fyrir slátrun. 

Niðurstöðurnar gáfu til kynna að ekki væri marktækur munur (p>0,05) á milli lamba sem voru 

á mjólk í 5/6 vikur og lamba sem voru á mjólk í 7 vikur. Hagstæðara er því að gefa lömb mjólk 

í 5/6 vikur og setja þau á beit og gefa kjarnfóður með. Það þyrfti að þróa aðferð til að kenna 

lömbum að éta kjarnfóður með mjólkurgjöf betur og skoða þarf margt annað til að finna aðferð 

sem hentar íslensku sauðkindinni. 

 

Lykilorð: Aukalömb, mjólkurfóðrun, kjarnfóðurgjöf, grænfóðurbeit 
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1. Inngangur 

Fyrir 100 árum og fyrr báru flestar ær einu lambi. Víða þótti það beinlínis æskilegt að ærnar 

ættu aðeins eitt lamb. Lífslíkur einlembinga voru meiri því ærnar réðu ekki við að mjólka 

tveimur lömbum almennilega, a.m.k. ekki á slæmum vorum. Á meðan fráfærur voru almennt 

stundaðar, hefur líklega þótt æskilegra að ærnar ættu aðeins eitt lamb. Þá voru lömbin búin að 

taka út meiri þroska við fráfærur og betur í stakk búin til að bjarga sér einsömul (Árni Brynjar 

Bragason, 2013b). 

Ræktun og fóðuröflun jókst hratt á fyrri hluta síðustu aldar og við það sköpuðust allt aðrar 

forsendur í fóðrun sauðfjár. Æskilegt varð að sem flestar ær væru tvílembdar til að fá sem mest 

af dilkakjöti eftir þær. 

Það er víða talsvert af þrílembdum ám án þess að mikilvirk frjósemisgen koma þar við sögu 

(Árni Brynjar Bragason, 2013b). Takmörkuð mjólkurframleiðsla áa hefur orðið mikil hömlun í 

sauðfjárbúskap þar sem ærnar ná ekki að mjólka/ala yfir þrjú lömb. Aftur á móti hefur tækni 

verið byggð á að láta setja lömb á fóstru sem gefur þeim gervimjólk og venja þau snemma af 

mjólkinni. Það skiptir miklu máli að finna heppilega aðferð til þess að ala upp lömb svo þau 

skili meðalfallþunga til búsins (Demirören, Shrestha & Boylan, 1995).  

Markmið rannsóknarinnar er að skilgreina heppilegar aðferðir við fóðrun og uppeldi 

móðurlausra lamba þannig að úr verði meðaldilkar. Árangur við mjólkurfóðrun í 5 vikur og í 7 

vikur verður borinn saman. Reynt verður að þróa leiðbeiningar um kjarnfóðurgjöf með 

mjólkurfóðrun og á tímabilinu eftir að mjólkurfóðrun lýkur og þar til beitin og lömbin eru 

tilbúin til að vöxtur geti orðið góður á beit eingöngu. Fóðrun með gervimjólk og beit verður 

borin saman við árangur af því að láta lömb ganga undir mæðrum sínum. 

 Meltingarfærin 

Magi jórturdýra er samansettur af fjórum hólfum, vömb, kepp, laka og vinstur (McDonald o.fl., 

2011; Reece, 2009). Vömb, keppur og laki eru einnig þekkt sem formagar þar sem þau koma á 

undan hinum eiginlega maga sem vinstrin er. Vinstrin er stærsta magahólfið í nýfæddum 

jórturdýrum en formagarnir byrja að þroskast þegar þau byrja að éta gróffóður og/eða 

kjarnfóður, en ungviðið nærist eingöngu á mjólk til að byrja með (Reece, 2009). Til þess að 

mjólk komist í maga ungra jórturdýra þá er rörlaga vefur sem myndast og kallast mjólkurrenna 

sem kemur mjólkinni frá vélinda til laka og vinstrar án þess að fara í vömb og kepp. Í ungum 

jórturdýrum gerir mjólkurrennan það að verkum að næringarefni í mjólk kemst hjá því að lenda 

í örverugerjun í vömbinni (McDonald o.fl., 2011) og kemst í vinstur og smágirni þar sem hún 

meltist (Brandano, Rassu & Lanza, 2004). Mjólkurrennan er viðbragð þegar nemar í munni og 
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koki eru örvaðir. Viðbragðið tapar svörun með aldri (Reece, 2009). Þegar lömb byrja að éta 

fasta fæðu þá stækkar bæði vömb og keppur gífurlega eða þar til þau verða allt að 85% af 

heildarrúmmáli magahólfana. Neysla trénisríkrar fæðu, eins og gróffóðurs, örvar stækkun á 

vömb og kepp (McDonald o.fl., 2011). Ung jórturdýr byrja yfirleitt að neyta gróffóðurs í litlum 

mæli þegar þau eru orðin eins til tveggja vikna gömul og byrja fljótlega að jórtra í stutta stund 

í einu (Reece, 2009). Örverugerjun á fæðu leiðir til þess að vömbin framleiðir rokgjarnar 

fitusýrur, sérstaklega smjörsýru, sem hvetja til myndunar á totum á frumuveggjum 

vambarinnar. Þessar totur auka yfirborð fyrir upptöku næringarefna. Með því að blanda trefja- 

og sterkjuríkt fóður örvar það þroskun vambarinnar og hjálpar til að venja ungt dýr af mjólk 

(McDonald o.fl., 2011). 

 Broddmjólkurtímabil 

Broddmjólk er sú næring sem að nýfædd spendýr innbyrða (Yvon, Levieux, Valluy, Pélissier 

& Mirand, 1993). Efnainnihald broddmjólkur er öðruvísi  

en efnasamsetning mjólkur eins og sjá má í töflu 1. Móðirin framleiðir broddmjólk í fjóra til 

sex daga og talið er að ær framleiði hana í fjóra daga (Reece, 2009; Yvon o.fl., 1993). 

Broddmjólkin inniheldur flókna blöndu af próteinum sem eiga virkan þátt í vörnum lambsins 

gegn sjúkdómsvaldandi örverum og öðrum krefjandi umhverfisþáttum eftir burð. Hún hefur 

fjölbreytt innihald efna eins og fitu, laktósa, vítamína og steinefna sem hafa mikla næringarlega 

þýðingu fyrir lambið. 

Tafla 1 Efnasamsetning broddmjólkur og mjólkur (g/kg) Chios áa (Hadjipanayiotou, 1995). 

  Broddmjólk Mjólk 

Hráfita 76,7 49,2 

Hráprótein 71 57,7 

Hráaska 9,5 9,4 

Þurrefni alls 199,8 162,2 

 

Í broddmjólk er fituprósenta um 10,7% og hækkar hún á fyrstu sex klukkustundunum og nær 

hámarki í 14,1% en fellur eftir það niður í 6,5% eftir 11 daga. Hráprótein í broddmjólk er 18-

21% og lækkar ört og lækkar í 6,5% eftir 3 daga. Þurrefnisprósenta broddmjólkur er um 32% 

við burð en lækkar niður í 17% eftir 3 daga (Ciuryk, Molik, Kaczor & Bonczar, 2004; 

Hadjipanayiotou, 1995). Eftir tvo mánuði er þurrefnisprósenta í mjólk lægri en í broddmjólk 

eða um 12-12,3%, hráprótein er um 4,8-5,7% og getur aukist um 2,1-3,4%. Fita fór niður í 4-

5,7% en eykst aftur með tímanum. Laktósi er aftur á móti meiri í mjólk en í broddmjólk (Ciuryk 

o.fl., 2004). 
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Upptaka immunoglobulins er mikilvæg til að veita tímabundið ónæmi í nýburum (Yvon o.fl., 

1993). Þegar lömb eru í móðurkviði fá þau ekki immunoglobulin frá móður sinni og eru því 

berskjölduð þar til þau fá broddmjólk (Hernández-Castellano o.fl., 2015b). Immunoglobulin 

móðuririn hefur flyst frá henni til afkvæmis í gegnum broddmjólk en eftir fjóra daga er 

immunoglobulin melt af prótínsundrandi ensímum (Reece, 2009). Upptaka broddmjólkur er 

mjög hröð fyrstu sex klukkutímana í lífi lambs, en smámsaman dregur úr upptöku þar til hún 

stöðvast eftir 36-48 klukkustundir (Brandano o.fl., 2004). 

Broddmjólk hefur einnig hægðarlosandi áhrif vegna steinefna (sérstaklega magnesíum) í henni. 

Þetta hjálpar nýfæddum lömbum að losa sig við úrgangsefni sem safnast upp í meltingarfærum 

á fósturstigi (Brandano o.fl., 2004). 

 Mjólkurfóðrunartímabil 

Mjólkurfóðrunartímabilið er yfirleitt í 5 til 6 vikur samkvæmt (Brandano o.fl., 2004). Næring 

lambsins fyrstu fjórar vikur lífs síns ræðst nánast eingöngu af móðurmjólkinni (Sphor, 

Banchero, Correa, Osório & Quintans, 2011). Í víða um heim eru ær hluti af mjólkurframleiðslu 

meðal annars til osta og jógúrt framleiðslu. Lömb eru því tekin frá ánum ung svo hægt sé að 

mjólka ánna fyrr og lömbum er því gefin gervimjólk (Hernández-Castellano o.fl., 2015a). 

Komið hefur í ljós að vöxtur lamba á lambafóstru eru lélegri en afköst lamba sem ganga undir 

móður (Napolitano, Marino, De Rosa, Capparelli & Bordi, 1995). 

Ef lömb eru alin á lambafóstru getur það valdið bæði tilfinningalegri streitu (aðskilnaður frá 

móður) og næringarlegri streitu (umskipti úr móðurmjólk í gervimjólk). Streita er þekktur 

orsakavaldur hærri sjúkdómatíðni og dræmum afköstum búfénaðs (Napolitano o.fl., 1995). 

Melting lamba á mjólkurfóðrunartímabilinu er mjög svipuð og í einmaga dýrum. Eingöngu 

vinstrin er virk af magahólfunum fjórum. Lömb melta mjólkina í vinstrinni og í þörmum 

(Brandano o.fl., 2004). Lambið þyngist og ræðst það af mjólkurframleiðslu ærinnar og 

mögulega samsetningu og gæðum mjólkur frá móðurinni. Eftir fyrsta mánuðinn nær 

mjólkurmagn í móðurinni ekki að fullnægja næringar þörf lambsins og þá byrjar lambið að 

neyta fastrar fæðu til þess að uppfylla fóðurþarfir sínar (Sphor o.fl., 2011). 

Mikilvægasta próteinið á þessu tímabili er ostapróteinið kasein eða um 82-83% af öllu próteini 

sem lambið fær og 75-78% af öllu nitri sem lambið fær. Það hleypur samstundis í vinstrinni og 

er fyrst melt af rennín eða chymosín (Brandano o.fl., 2004). 

Lömb sem ganga undir móður drekka móðurmjólk mjólkurfóðrunartímabilið og fara á beit með 

mæðrum sínum (Brandano o.fl., 2004). Hérlendis er meginreglan að lömb gangi undir móður 

frá burði og fram á haust (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013). Vaxtargeta lambanna á þessu 

tímabili ræðst ekki eingöngu af mögulegum þunga sem lambið getur náð, heldur einnig af 
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magni og gæðum móðurmjólkurinnar sem þarf að mæta næringarþörfum lambanna (Brandano 

o.fl., 2004; Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013). 

Lömb sem eru móðurlaus eða tekin undan móður geta fengið mjólk eða gervimjólk. Þegar 

mjólkin er notuð er lömbum oftast gefin mjólk tvisvar til þrisvar á dag. Þegar mjólk stendur 

ekki til boða er gervimjólk notuð og þarf hún að uppfylla næringarþarfir lambsins. Það þarf að 

hafa í huga þegar verið er að velja gervimjólk að það inni fyrst og fremst kasein og gervimjólkin 

má innihalda sterkju svo lengi sem að hún sé ekki meira en 10% af þurrefni í mjólkinni, því 

annars getur hún valdið meltingarvandamálum (Brandano o.fl., 2004). 

Það sem hafa þarf í huga þegar lömbum er gefin gervimjólk er styrkur mjólkurinnar, magn og 

hitastig og aðferð fóðrunar. Styrkur gervimjólkurinnar (magn dufts í lítra af vatni) er mikilvæg 

svo að hún mæti næringarþörfum lambsins. Ef styrkur gervimjólkurinnar er ekki nægilegur 

getur það haft neikvæð áhrif á heilsu lambsins og vaxtarhraða þess. Ef styrkur mjólkur er of 

mikill getur það falið í sér meltingarvandamál hjá lambinu og er einnig kostnaðarsamara á hvern 

lítra af mjólk. Magn mjólkur sem lamb á að drekka á dag er um 12% af þunga lambsins 

(Brandano o.fl., 2004). Í rannsóknum þar sem notaðar hafa verið fötur með túttum á, þá er 

gervimjólkin gefin 37°C gráðu heit (Napolitano, Braghieri, Cifuni, Pacelli & Girolami, 2002a; 

Napolitano, Cifuni, Pacelli, Riviezzi & Girolami, 2002b). 

Nokkrar aðferðir eru til þess að gefa með lambafóstru. Hægt er að hafa frjálsan aðgang að mjólk 

eða skammtaðan, svo er hægt að hafa aðgang að fóstrunni allan sólarhringinn eða eða nokkra 

tíma í senn (Brandano o.fl., 2004). 

 Fráfærutímabil 

Fráfærutímabil er tímabilið þar sem dýr fara úr því að fá eingöngu mjólk yfir í fá fasta fæðu. 

Fæðan getur verið í formi beitar, votheys, þurrheys eða kjarnfóðurs (Brandano o.fl., 2004). Á 

þessu tímabili eru formagarnir að þroskast og stækka (McDonald o.fl., 2011). Fráfærur af 

gervimjólk geta verið skyndilegar (taka mjólk af allt í einu án aðlögunar) eða stigminnkandi 

(minnka mjólk smátt og smátt). Tvær aðferðir eru til þess að minnka mjólkurmagn. 

Annarsvegar með því að þynna mjólkina eða hinsvegar með því að takmarka aðgang að 

mjólkinni (Bimczok, Röhl & Ganter, 2005; Brandano o.fl., 2004). Þegar verið er að venja lömb 

af mjólk þá dregur úr vaxtarhraða lambsins eða vöxtur einfaldlega stöðvast. Nokkrar aðferðir 

hafa verið notaðar til að draga sem mest úr neikvæðum áhrifum á fráfærutímabilinu (Brandano 

o.fl., 2004). 

Réttur tími við fráfærur fer eftir þunga lambsins og aldri sem fer alfarið eftir sauðfjárkyni. 

Komið hefur í ljós að þungi lambs er mikilvægari viðmiðun heldur en aldur þess. Réttur tími 

við fráfærur er því talin vera þegar lömb hafa þyngst um 2,5 til 3 sinnum fæðingarþunga sinn. 
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Við fráfærur breytast meltingarfæri lamba hægt úr því að vera með virkni einmaga dýrs í að 

verða jórturdýr. Þroski og virkni formaganna ræðst fyrst og fremst af fóðrun við fráfærur 

(Brandano o.fl., 2004). 

Á Íslandi voru fráfærur stundaðar á hverjum bæ fram undir 1900 en þá lögðust þær hratt af þó 

þær tíðkuðust hér (Árni Brynjar Bragason, 2013a) og síðast var getið um þær frá 1942 svo vitað 

sé (Árni Daníel Júlíusson & Jónas Jónsson, 2013). Til að byrja með var lömbunum stíað frá 

ánum á nóttinni í svokölluðum stekk. Ærnar voru þá mjólkaðar um morgun og fengu þær svo 

lömbin aftur, það tímabil var kallað stekktíð. Lömbin voru vanin undan ánum fimm til átta 

vikna gömul og rekin til fjalla fljótlega eftir það. Ærnar voru svo mjólkaðar í níu til þrettán 

vikur eftir það (Árni Brynjar Bragason, 2013a). 

 Bötunartímabil 

Bötunartímabilið er það tímabil á haustin þegar lömb eru á ræktuðu landi eftir að hafa komið af 

úthaga til þess að fá fullnægjandi holdafyllingu fyrir slátrun. Bændur hafa náð mjög góðri 

flokkun dilkafalla með skipulegri notkun haustbeitar. Haustbeit sláturlamba er yfirleitt 

grænfóður og þá aðallega fóðurkál (Emma Eyþórsdóttir & Jóhannes Sveinbjörnsson, 2001; 

Jóhannes Sveinbjörnsson, Emma Eyþórsdóttir & Eyjólfur Kristinn Örnólfsson, 2003). Auðvelt 

er að ná góðri uppskeru af sumum afbrigðum fóðurkáls hérlendis , a.m.k. í góðum sumrum, 

þegar sáð er snemma og rétt að ræktuninni staðið. Bötun er fyrst og fremst ætluð rýrum lömbum 

fyrir slátrun þá sérstaklega hrútlömbum. Ráðlagt er að beita lömbum á grænfóður í að minnsta 

kosti mánuð. Talið er að óhagkvæmt sé að beita lömbum í skemmri tíma þar sem gert er ráð 

fyrir því að lömbin þurfi viku hið minnsta til þess að venjast beitinni. Grænfóður beit bætir að 

jafnaði flokkun fallanna til muna, og í mörgum tilfellum eru lagðir inn úrvals dilkar sem hefðu 

annars án grænfóðurs reynst rýrir og jafnvel þriðja flokks vara. Fóðurkál og annað grænfóður 

er einhæfur beitargróður og ólíkur gróðrinum sem lömbin nærast á í afréttum og heimalöndum 

og er því skynsamlegt að dilkarnir hafi frjálsan aðgang að úthaga eða há með grænfóðrinu 

(Halldór Pálsson & Ólafur Dýrmundsson, 1979). Lengi hefur verið umdeilt hvort grænfóður 

fitar lömb óhóflega en komið hefur í ljós að fita jókst hlutfallslega minna en búast mátti við 

miðað við þyngdaraukningu (Emma Eyþórsdóttir & Jóhannes Sveinbjörnsson, 2001). 

 Fyrri rannsóknir 

1998 var rannsókn gerð á lömbum sem voru undan East Friesian blendingsám. Markmið 

rannsóknarinnar var að bera saman mjólkurframleiðslu og meðalvöxt lamba eftir þremur 

fráfæruaðferðum. Notast var við þrjár meðferðir, meðferð 1: Lömb voru tekin undan ám eftir 

24-36 klukkustundir og alin á lambafóstru þar til um 30 daga aldur. Meðferð 2: meðferð hófst 
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24-36 klukkustundum eftir burð og voru lömb tekin undan mæðrum á kvöldin en fengu að vera 

hjá þeim á daginn. Meðferð 3: Gengu undir móður í 30 daga og voru tekin undan við 30 daga 

aldur. Ekki var marktækur munur (p>0,05) á milli meðferða á degi 30. þegar lömb í öllum 

meðferðunum voru vanin af mjólk (Thomas, Berger, McKusick & Mikolayunas, 2014). 

Munur (p>0,10) var á þunga á milli meðferða 1 og 3 þegar lömbin voru orðin 120 daga gömul. 

Þegar lömbin voru orðin 120 daga gömul voru lömb í meðferð 1 að meðaltali 44 kg og voru 

þau léttust af þessum þremur meðferðum. Lömb í meðferð 2 voru að meðaltali 46 kg og lömb 

í meðferð 3 voru 47 kg. Vaxtarhraði lamba í þessum gögnum gefa það til kynna að það að ala 

lömb á gervimjólk hefur smávægileg neikvæð áhrif á vöxt lamba áður en þau eru vanin af mjólk 

(Thomas o.fl., 2014). 

Í Þýskalandi árið 2001 var gerð rannsókn á því hvaða aðferð hentaði best til þess að gefa 

lömbum mjólk og hvaða aðferð hafði minnst áhrif á vaxtarhraða lamba til þess að venja þau af 

mjólkinni. Rannsóknin var gerð á þýska sauðfjárkyninu German Grey Heath. Lömbunum var 

skipt niður í níu meðferðir, þrjár fóðurmeðferðir og þrjár meðferðir til að venja af mjólk. Engin 

hópur fór í gegnum sömu meðferðina. Meðferð 1: Lömb á lambafóstru með frjálsan aðgang að 

mjólk. Meðferð 2: Lömb á kálfafóstru sem skammtaði þeim í hvert sinn sem þau komu á 

fóstruna. Meðferð 3: Lömb fengu mjólk úr fötur. Frá sjöunda degi rannsóknar höfðu lömbin 

frjálsan aðgang að vatni, gróffóðri og kjarnfóðri. Þegar lömbin höfðu náð 12 kg þunga voru þau 

vanin af mjólk, eins og áður var nefnt og voru þrjár mismunandi aðferðir notaðar til þess að 

venja lömbin af henni. Meðferð A: Lömb látin hætta skyndilega á mjólk. Meðferð B: Lömb 

fengu takmarkaðan aðgang að mjólk. Meðferð C: Mjólkin var útþynnt (Bimczok o.fl., 2005). 

Á mjólkurfóðruninni voru lömb í meðferð 1 með mesta meðalvaxtarhraða á dag svo lömb í 

meðferð 3 og lömb í meðferð 2 voru með minnsta meðalvaxtarhraðann. Það kom í ljós að 

meðferð 1 tók 37 daga á meðan meðferð 3 tók 39,9 daga og meðferð 2 tók 43,4. Mismunur á 

milli hópa útskýrist meðal annars með því að einlembingar voru hámarktækt (p<0,001) þyngri 

en tví- og þrílembingar. Lömb sem átu minnst af kjarnfóðri voru lömbin sem voru í meðferð 1 

en lömb í meðferð 2 átu mesta kjarnfóðrið og meðferð 3 var mitt á milli (Bimczok o.fl., 2005). 

Meðalvaxtarhraði lambanna þegar búið var að venja þau af mjólk var mestur í meðferð 2. Lömb 

sem voru í meðferð A voru með minnsta meðalvaxtarhraðan. Áberandi var hvað vaxtarhraði 

var mismunandi eftir meðferðum þegar lömbin voru vanin af mjólk. Lömb í sem voru í meðferð 

1 og 3 og fóru í meðferð A  lögðu af en ekki lömb í meðferð 2. Marktækur munur (p>0,05) var 
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á aðferðum við að gefa lömbum mjólk og aðferðum til þess að venja þau af mjólk þegar verið 

var að venja þau af mjólkinni (Bimczok o.fl., 2005). 

Napolitano o.fl. (2002b) gerðu rannsókn á einlembings Comisana-hrútlömbum til þess að skoða 

muninn velferð og kjötgæði lamba sem gengu undir móður og lamba á lambafóstru. Lömbin 

sem gengu undir móður sinni voru hjá henni allt rannsóknartímabilið, sem var 5 vikur, og lömb 

sem fóru á lambafóstruna voru hjá mæðrum sínum fyrstu 18-24 klukkustundirnar áður en þau 

voru tekin undan, sett í hópstíu og var gefin gervimjólk út rannsóknartímabilið. Lömbin á 

gervimjólkinni höfðu frjálsan aðgang að mjólk tvisvar á dag. Þegar lömbin voru orðin 15 daga 

gömul fengu báðir hóparnir hey og kjarnfóður sem ætlað er lömbum sem verið er að venja af 

mjólk. Ekki var marktækur munur (p>0,05) á vaxtarhraða á milli meðferða og er talin mögulega 

vegna þess að lömbin höfðu frjálsan aðgang að að gervimjólk tvisvar á dag. lömbin drukku 

minna í einu og fóru því oftar á túttuna. Þau innbyrtu meiri næringu og þurrefnisinntaka þeirra 

var meiri. 

Rannsókn var gerð á Comisana-lömbum til að skoða áhrifin á því að venja lömb af móður sinni 

smám saman á hegðun, ónæmi og breytingum á innkirtlum. Rannsóknin tók 6 vikur og var 

lömbunum skipt niður í fjórar mismunandi meðferðir. Lömb sem fóru í meðferð 1 gengu undir 

ánum allt tímabilið og var kallaður grunnhópur. Lömb í meðferð 2 voru vanin smám saman af 

móður sinni sem var gert með því að vera tekin undan móður 24-30 klukkustundum eftir burð 

og voru hjá ánum á kvöldin og nóttunni en voru tekin frá þeim á daginn og boðin gervimjólk. 

Þau voru endanlega tekin frá mæðrum sínum á 11. degi rannsóknar og voru eingöngu á 

gervimjólk. Lömb í meðferðum 3 og 4 voru tekin undan ánum 24-30 klukkustundum eftir burð 

til þess að fá broddmjólk, eins og meðferð 2. Lömb í meðferð 3 fengu gervimjólk eftir að vera 

tekin undan ánum. Lömb í meðferð 4 fengu mjólk og gervimjólk og þau voru smám saman 

vanin af mjólk yfir í gervimjólk, það tók 5 daga að venja lömb úr mjólk í gervimjólk. Á 11. 

degi rannsóknar fengu lömb frjálsan aðgang að heyi og kjarnfóðri fyrir lömb sem verið er að 

venja af mjólk (Sevi, Caroprese, Annicchiarico, Albenzio, Taibi & Muscio, 2003). 

Marktækur munur (p<0,05) var á milli meðferða 1,2,3 og meðferðar 4 frá 0. - 7. degi. 

Vaxtarhraði lamba var mun minni í meðferð 4 en í hinum meðferðunum. Frá 8. - 28. degi var 

marktækur munur á milli meðferða 1,3,4 og meðferðar 2. Vaxtarhraði lamba í meðferð 2 var 

mun minni en í hinum meðferðum. Aftur á móti var ekki marktækur munur (p>0,05) á milli 

meðferða frá 29. – 42. degi rannsóknar. Yfir allt tímabilið var marktækur munur (p<0,05) á 

milli meðferða 1,3,4 og meðferðar 2. Meðalvaxtarhraði meðferða 1,3,4 yfir rannsóknartímabilið 

var 0,24-0,27 kg/dag en meðalvaxtarhraði meðferðar 2 var 0,17 kg/dag (Sevi o.fl., 2003). 
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Napolitano o.fl. (1995) gerðu rannsókn á Comisana-hrútlömbum sem skipt var í 6 hópa, 3 

rannsóknarhópa og 3 viðmiðunarhópa. Fæðingarþungi lambanna var u.þ.b. 4,2 kg. 

Rannsóknarlömbin voru tekin undan mæðrum 2 daga gömul (hópur 2d), 15 daga gömul (hópur 

14d) og 28 daga gömul (hópur 28d). Lömbin voru sett í hópstíu og höfðu frjálsan aðgang að 

gervimjólk, heyi og kjarnfóðri fyrir lömb sem verið er að venja af mjólk. Viðmiðunarhóparnir 

þrír gengu allan tímann undir móður sína (Hópur 2c, 15c og 28c, samanburður við númerin). 

Mjólkurfóðrunartímabilið stóð yfir í fjórar vikur. Marktækur munur (p<0,05) var á vaxtarhraða 

lamba í hópum 2d og 2c frá fyrstu tvær vikurnar. Lömb í hópi 2d uxu hægar en lömb í 

samanburðarhópi 2c. Hámarktækur munur (p<0,001) var á milli hópanna seinni tvær vikurnar 

en vaxtarhraðinn minnkaði í báðum hópum á því tímabili en hópur 2d var með minni 

vaxtarhraða en hópur 2c. Þegar uppi var staðið, þá var hámarktækur munur (p>0,001) á 

vaxtarhraða milli hópa 2d og 2c. Meðalvaxtarhraði lamba í hópi 2d var 0,09 kg/dag og 2c 

0,15kg/dag. Marktækur munur (p<0,05) var á vaxtarhraða lamba í hópum 15d og 15c seinni 

tvær vikurnar, þar sem það var eingöngu mælt þegar lömb byrjuðu á gervimjólk. Þegar litið var 

á 4 vikna tímabilið, þá var ekki marktækur munur (p>0,05) á milli hópa 15d og 15c. 

Meðalvaxtarhraði yfir tímabilið í hópi 15d var 0,11 kg/dag og 0,13 kg/dag í hópi 15c. 

Vaxtarhraði var eingöngu skoðaður á mjólkurfóðrunartímabilinu svo ekki voru hópar 28d og 

28d skoðaðir (Napolitano o.fl., 1995). 

Napolitano o.fl. (2002a) rannsökuðu hegðun og kjötframleiðslu á mjólkurlömbum í lífrænum 

búskapi. Rannsóknin var gerð á Sarda-hrútlömb og var skipt í tvo hópa, lömb sem aðskilin frá 

mæðrum 48 klukkustundum eftir burð og lömb sem gengu undir móður allt 

rannsóknartímabilið. Lömb sem voru aðskilin frá móður var gefin gervimjólk þrisvar á dag. 

Þegar lömbin voru orðin 7 daga gömul fengu þau kjarnfóður og hey. Marktækur munur (p<0,01) 

var á vaxtarhraða milli meðferða, lömb sem gengu undir móður þyngdust um 0,190 kg/dag og 

lömb sem voru á gervimjólk þyngdust um 0,126 kg/dag. Lömbin voru slátruð við 45 daga aldur 

og marktækur munur (p<0,05) var á fallþunga lambanna. Lömb sem fengu gervimjólk voru að 

meðaltali 9,71 kg og lömb sem gengu undir móður voru að meðaltali 12,86 kg í fallþunga. 

 Markmið 

Með aukinni frjósemi sauðfjár aukast líkur á að einhver lömb „gangi af“ á sauðburði. Þá er um 

að ræða tvílembinga undan gemlingum og marglembingar undan ám sem ekki tekst að venja 

undir fósturmóður, auk þess sem vanhöld áa í lok sauðburðar leiða stundum til þess að bændur 

sitja uppi með heimalninga. Mjólkurduft sem ætlað er til fóðrunar lamba hefur verið fáanlegt 

hérlendis undanfarin ár. Eftir því sem náðst hefur að þróa slíkar vörur nær samsetningu og 
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eiginleikum kindamjólkur hafa þær gefið betri árangur í almennri notkun. Gríðarleg 

söluaukning var í lambamjólkurdufti hið erfiða vor 2015. Þetta verkefni er skipulagt sem fyrsti 

áfangi tilrauna til að skilgreina heppilegar aðferðir við uppeldi aukalamba með það að markmiði 

að þessi lömb skili svipuðum tekjum og meðallömb á búinu. 
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2. Efni og aðferðir 

Tilraun var gerð á fjárbúinu Hesti á tímabilinu 9. maí 2016 til 21. október 2016. Stíurnar fjórar 

sem notaðar voru í tilrauninni voru staðsettar í hlöðu á milli gamla fjárhússins og nýja 

fjárhússins. Hver stía var um 8,55 m2 að stærð og voru lömbin u.þ.b. 9-10 í hverri stíu þegar 

áætluðum fjölda var náð. 

Við fósturtalningu veturinn 2016 kom í ljós að margir gemlingar voru tvílembdir. Því var 

ákveðið að nota tvílembinga undan gemlingum í rannsóknina og fá þannig þokkalega jafnan 

lambahóp. Eftir fæðingu voru lömbin hjá móðurinni í tvo til þrjá daga svo þau fengju 

broddmjólkina og mótefnin úr henni. Þá var annað lambið tekið undan móðurinni og sett í 

tilraunina. Hitt lambið gekk undir móðurinni allt rannsóknartímabilið og þau lömb mynduðu 

samanburðarhóp á móti lömbunum sem fóru í tilraunina. 

2.1. Meðferðir 

Tafla 2 Lýsing á meðferðum. 

Meðferð 1 Gervimjólk og kjarnfóður eftir átlyst í 7 vikur 

Meðferð 2 Gervimjólk og kjarnfóður eftir átlyst í 5 vikur 

 

Ákveðið var að meðferð 1 væri notuð á eldri lömbin og meðferð 2 á yngri lömbin svo að öll 

lömbin hættu á mjólk á sama tíma. 

Mjólk var mæld til lambanna og frá þeim til þess að sjá hvað lömbin væru að drekka mikið að 

meðaltali. Kjarnfóður var vigtað til lambanna og vigtað frá þeim til að fylgjast með áti. Aðferð 

við mælingar er útskýrð hér að neðan. 
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2.2. Lömbin 

Lömbin sem tekin voru undan mæðrum voru alls 42, þar af voru 30 lömb sem kláruðu 

rannsóknina. Lömbin fæddust á bilinu 6. maí 2016 til 27. maí 2016. Reynt var að hafa 

kynjaskiptinguna í meðferðunum jafna. Af lömbunum sem tekin voru undan mæðrum voru 

hrútarnir 24 talsins og gimbrarnar 18 talsins. Lömbunum var skipt í fjóra hópa. Tvær meðferðir 

voru notaðar sem nefndar eru hér að ofan og hver meðferð fékk 

tvo hópa. Í byrjun rannsóknar voru hóparnir tveir, hópur I og 

hópur II og hvorum hóp var skipt í tvennt þegar nægur fjöldi hafði 

náðst. Hópur I skiptist í hópa a og b og hópur II skiptist í hópa c 

og d þann 12. maí. Í ljós kom að þar sem lömbin voru á 

mismunandi aldri þá voru yngri lömbin ekki að drekka nóg; eldri 

lömbin voru ákveðnari og ákafari. Hóparnir voru því stokkaðir 

upp eftir aldri. Nýir hópar voru myndaðir, hópar A og B voru eldri 

lömb og fengu sömu meðferð og hópar C og D voru yngri lömb 

og fengu sömu meðferð, eins og útskýrt er hér að neðan. Þegar 

upp var staðið var meðalfæðingardagur 8. maí í meðferð 1 og 

meðalfæðingardagur lamba í 17. maí í meðferð 2. 

2.3. Aðstaða 

Stíurnar voru fjórar eins og áður var greint frá og voru tvær stíur saman. Tvær fóstrur voru 

notaðar við rannsóknina og sá hvor fóstra um tvo hópa. Notast var við fóstruna Heatwave Milk 

Warmer frá Pyon Products. Til að byrja með var eingöngu ein tútta í hverri stíu þar sem rennsli 

í fóstruna var hægt og lömbin voru fá. Annarri túttu var bætt við 14. maí í hverri stíu. Hitaljós 

var í hverri stíu til að halda hita á lömbunum. Fimmtíu lítra fata var notuð til þess að geyma í 

mjólk fyrir hvern hóp. Mjólkin var blönduð heit eftir leiðbeiningum fyrir mjólkurduftið, hún 

var látin kólna og geymd þannig. Þegar lömbin sugu túttuna þá fór mjólkin í gegnum fóstruna 

sem hitaði mjólkina í 39°C og fengu þau volga 

mjólk úr túttunni. 

2.4. Uppsetning rannsóknar 

Þegar lömb komu inn í rannsóknina höfðu þau 

frjálst aðgengi að mjólkurblöndu frá Denkavit 

sem heitir Denkamilk Capri-Ovi. Lömbin voru 

á mjólkinni frá 9. maí til 27. júní. Lömbin 

höfðu ótakmarkaðan aðgang að kjarnfóðri frá 

því þau byrjuðu í tilrauninni þar til þau fóru út 

Mynd 1 Teikning af skipulagi rannsóknar 

Mynd 2 Heatwave milk warmer frá Pyon 

Products. 

 

Tafla 3 Viðbótarefni í mjólkurduftiMynd 3 

Heatwave milk warmer frá Pyon Products 
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á beit þann 29. Júní og fengu hana í 2 daga á beitinni til að aðlagast betur að aðstæðum. 

Kjarnfóðrið sem lömbin fengu heitir Lamm 500 frá fyrirtækinu Lantmännen. Allir hópar höfðu 

frjálsan aðgang að heyi og vatni. 

Mjólkurdrykkjan var mæld inn og út á hópgrundvelli 

sem gefur til kynna magnið sem hvert lamb drakk að 

meðaltali, en það þýðir þó ekki að öll lömbin í hópnum 

hafi drukkið jafn mikið. Fylgst var með því hvort lömb 

væru búin að drekka eða ekki, til að sjá til þess að öll 

drykkju. Það kom þó fyrir einstaka sinnum að mjólkin 

kláraðist í fötunum um nóttina þar sem drykkja var 

orðin meiri en búist var við, en fyllt var á um leið og 

hægt var. 

Suma daga var óvenju lítil mjólkurdrykkja og gæti 

ástæðan meðal annars verið vegna músagangs. Mýsnar 

nöguðu slöngurnar og þá var ekki þrýstingur til að ná 

upp mjólkinni í túttuna. Lömbin áttu það til að hamast á 

túttunni og kom rifa í túttuna, þá datt þrýstingurinn 

niður og lömbin fengu litla sem enga mjólk í túttuna sem 

rifnaði. 

Þegar einhver fór til lambanna þá fóru einhver lömb á 

tútturnar og slógust um þær. Það olli því að þau voru 

mjög skítug í framan og klístruð þar sem það 

sprautaðist mjólk úr túttunum og á þau. 

Kjarnfóðurát var mismunandi á milli meðferða og þá 

sérstaklega einn hópur, Hópur D. Eitt og eitt lamb át 

kjarnfóður en þau sem ekki lærðu að éta það fiktuðu í dallinum. 

Eftir mjólkurfóðrunina var reiknað með 1-3 vikna tímabili á kjarnfóðri en því var breytt vegna 

þess að talið var óraunhæft að hafa lömbin inni í 1-3 vikur til þess að vera fóðruð á kjarnfóðri. 

Hóparnir voru því frá 27.júní til 29. júní sameinaðir í eina til þess að venjast því að vera mörg  

Fe 79 mg/kg 

Cu 2 mg/kg 

Mn 30 mg/kg 

Zn 80 mg/kg 

I  0,5 mg/kg 

Se 0,2 mg/kg 

Vítamín A 24996 AE/kg 

Vítamín D3 2000 AE/kg 

Vítamín E 150 AE/kg 

Hráprótín 21,5% 

Hráfita 24,2% 

Hrátrefjar 0,4% 

Hráaska 8,0% 

Kalk (Ca) 0,91% 

Fosfór (P) 0,66% 

Natríum (Na) 0,54% 

Hráefnainnihald mjólkurduftsins: 

Mysuduft, jurtaolíur (pálma, kakó, 

repju, soya), hveitiglúten, hveiti, 

monokalífosfat, kalsíumkarbónat, 

magnesíumoxíð, própýlenglýkól 

 

 

Tafla 9 Næringarinnihald 

lambakjarnfóðurs (g/kg 

þurrefnis)Hráefnainnihald 

mjólkurduftsins: Mysuduft, 

jurtaolíur (pálma, kakó, repju, 

soya), hveitiglúten, hveiti, 

monokalífosfat, kalsíumkarbónat, 

magnesíumoxíð, própýlenglýkól 

 

Tafla 4 Viðbótarefni í 

mjólkurdufti 

 

 

Tafla 5 Reiknuð greining á 

innihaldi mjólkurduftiTafla 6 

Viðbótarefni í mjólkurdufti 

 

Tafla 7 Reiknuð greining á 

innihaldi á mjólkurdufti 

 

 

Tafla 8 Reiknuð greining á 

innihaldi mjólkurdufti 
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saman og að venjast því að fá enga mjólk. Í hópstíunni 

höfðu lömbin aðgang að útihólfi, en ekki beit, og 

frjálsan aðgang að heyi og kjarnfóðri. . Kjarnfóður var 

sett í lítil box þegar þau voru 0-4 vikna þar sem þau 

voru svo lítil og át var ekki mikið á því tímabili. Oft 

helltist úr dallinum eða hann var á hvolfi þar sem 

lömbin voru að krafsa eða fikta í boxinu. Þar sem ekki 

var hægt að mæla það sem sullaðist niður er skekkja í 

kjarnfóðurmælingunum. 

Þann 29. júní voru lömbin sett á beit og voru á beit fram 

að slátrun 21. október. Þau fengu kjarnfóður fyrstu tvo 

dagana en svo var það talið vera of vinnufrekur þáttur 

þannig að því var hætt. Frá 29. júní til 24. ágúst 

(fráfærutímabil) voru lömbin í 8 hektara hólfi þar sem 

1 hektara var af káli. Lömbin voru svo færð 24. ágúst 

og voru þar til 19. október (bötunartímabil) í 9,7 

hektara hólf þar sem var 3,1 hektari var af káli og 3,3 

hektaraar af rýgresi, þar var grænfóður stærsti hluti beitarinnar. Lömbin voru í því hólfi fram 

að þann 19. október og voru á túnbeit fram að slátrun. 

2.5. Heilsa lambanna og afföll 

Öll lömb fengu AB mjólk í munn þar sem mörg lömb voru með skitu þann 15. maí og framvegis 

fengu öll lömb AB mjólk þegar þau komu inn í rannsóknina. Tvö lömb dóu 27. maí úr 

flosnýrnaveiki og voru þau í hópi C og D. Öll lömbin voru því sprautuð með þrívirku bóluefni 

gegn lambablóðsótt, flosnýrnaveiki og bráðapest og fengu einnig Chevivit® E-Selen R. Eftir 

það dó ekkert lamb af völdum þessara sjúkdóma. 9. júní var lambi sem hafði ekki náð að 

þyngjast og var í aflögn lógað, Það lamb var í hópi D. 3 lömb dóu því í heildina á 

mjólkurskeiðinu. Afföll á mjólkurskeiði voru alls 7,14%. 

Þann 22. ágúst þurfti að lóga fjórum lömbum úr hópi C, tvö lömb af fjórum voru skráð áberandi 

léleg og var þeim lógað vegna vanþrifa. Þrjú lömb dóu um sumarið fyrir vigtun þann 24. ágúst, 

þau voru úr hópum A, B og D. Þann 7. október var lambi lógað úr hópi C vegna vanþrifa, 

lambið hafði verið skráð halt 23. júní og 22. október var öðru lambi lógað úr sama hópi. 

Hráprótein 220  

Meltanlegt hráprótein 178  

AAT 130  

PBV 20  

Hráfita 40  

Tréni 260  

Sterkja 250 

Kalsíum 12 

Fosfór 5 

Kalíum 9 

Magnesíum 3 

Vítamín A 6500 AE/kg 

Vítamín D 1000 AE/kg 

Vítamín E 75 AE/kg 

Selen 0,4 mg/kg 

Kopar 0 mg/kg 

Tafla 10 Næringarinnihald 

lambakjarnfóðurs (g/kg þurrefnis) 

 

 

Tafla 11 Viðbótarefni í 

lambakjarnfóðriTafla 12 

Næringarinnihald 

lambakjarnfóðurs (g/kg þurrefnis) 

 

Tafla 13 Viðbótarefni í 

lambakjarnfóðri 

 

Tafla 14 Viðbótarefni í 

lambakjarnfóðri 
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2.6. Dagur í lífi starfsmanns 

Á hverjum degi frá upphafi rannsóknar var fylgst með lömbunum, athugað hvort lömbin væru 

að fá nóg að drekka og hvernig þeim líðan þeirra og heilsa væri. Mjólkin sem var afgangs í 

fötunum hjá lömbunum var mæld frá þeim og ný mjólk blönduð. Á hverjum degi voru föturnar 

þrifnar svo og tútturnar og málmstykkið sem tekur mjólkina upp í fóstrunni. Annan hvern dag 

var fóstran þrifin með hreingerningarblöndu sem fylgdi fóstrunni og hina dagana var vatni dælt 

í gegnum fóstruna til þess að hreinsa úr slöngum. Daglega var athugað hvort nóg væri af vatni 

í fóstrunum sem hitaði mjólkina upp. Alltaf þurfti að dæla mjólk í gegnum fóstruna þegar búið 

var að þrífa hana þar sem það tekur tíma fyrir lömbin að dæla henni í gegn sjálf. Skipt var um 

vatn á hverjum degi, undirburður settur hjá lömbunum ef þess þurfti og Staldren® stráð yfir 

undirburðinn. Kjarnfóður var til staðar frá fyrsta degi rannsóknar ásamt heyi og lömbin voru 

með ótakmarkað aðgengi að því. Kjarnfóður var einnig vigtað ofan í hópana. Einnig þurfti að 

athuga með ástand á túttum þar sem þær gátu eyðilagst við hamagang. 

Kenna þurfti öllum lömbum á fóstruna og þurfti að hjálpa þeim að finna túttuna, halda þeim á 

réttum stað og láta þau átta sig á því að ef þau sjúga þá kemur mjólk úr túttunni. 

2.7. Mælingar 

Við vigtun lambanna var notuð Salter 235-6S vigt, þegar lömbin voru mörkuð, við fráfærur. 

Vigtin vigtar 5 kg og gefur upp 20 g nákvæmni. Eftir það notuðum við rafræna vigt, Racewell 

V3 með 0,1 kg nákvæmni að 40 kg og voru lömbin vigtuð á henni út tímabilið. 

Mjólkurduft og kjarnfóður var mælt til lambanna og frá þeim og notuð var Philips HR2393 

eldhúsvog með nákvæmni upp á 1 g. 

Lömbin voru vigtuð á um tveggja vikna fresti. Lömbin höfðu aðgang að mjólk, kjarnfóðri og 

heyi áður en þau voru vigtuð sem gæti valdið skekkju og sömuleiðis áttu lömbin það til að vera 

óróleg við vigtun og á hreyfingu sem gæti valdið skekkju. 

2.8. Gögn 

Allar mælingar voru skráðar í eina möppu til að hafa allt á einum stað. Mælingarnar voru síðan 

settar upp í Microsoft Office Excel ®2016. Þar var skráð mjólkurdrykkja og kjarnfóðurát á 

hópgrundvelli (n=4). Skráð var niður þyngd á hvern grip í rannsókninni átta sinnum (n=42 í 

byrjun en 30 fóru í gegnum alla rannsóknina). Samanburðarlömbin sem gengu undir mæðrum 

voru vigtuð þrisvar sinnum á sama tímabili (n=38 í upphafi, 26 voru með í öllum mælingum). 
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2.9. Tölfræðileg úrvinnsla 

Tölfræðileg úrvinnsla var unnin í Excel og tölfræðiforritinu SAS Enterprise Guide 7.1 (©2014 

SAS Institute Inc.). 

Fervikagreiningar voru gerðar með Linear Models, GLM procedure. Til að meta hvort 

marktækur munur væri á milli meðferðanna sem nefndar eru hér að ofan var notuð eins þáttar 

fervikagreining. Áhrif þess að bæta kyni lamba inn í líkanið voru prófuð en þar sem þau áhrif 

voru ekki í neinu tilviki marktæk var þeim sleppt úr líkaninu. Sambærileg eins þáttar 

fervikagreining var einnig notuð til að athuga hvort marktækur munur væri á milli systkinapara. 
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3. Niðurstöður 

 

Mynd 4 Meðal mjólkurdrykkja lamba (l/dag) á viku eftir meðferðum. 

Á mynd (drykkja) hér að ofan má sjá meðal mjólkurdrykkju hvers lambs innan meðferðar. 

Lömb í meðferð 1 voru að meðaltali 50 daga gömul og lömbin í meðferð 2 voru að meðaltali 

41 daga gömul þegar þau hættu á mjólk. Drykkjan minnkar í viku 2 en svo ná lömbin sér á strik 

í viku þrjú og svo eykst það jafnt og þétt frá viku 3 til viku 7. 

 

Mynd 5 Meðal kjarnfóðurát lamba (g/dag) á viku eftir meðferðum. 

Eins og sjá má á myndinni hér að ofan byrjar kjarnfóðurát um tveggja vikna aldur. Kjarnfóður 

át lambanna í meðferð 2 fyrstu vikuna er mögulega ekki át heldur krafs eða fikt. Lömb í meðferð 

1 voru farin að byrja að éta kjarnfóður um tveggja vikna og jókst jafnt og þétt út tímabilið. 
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Lömb í meðferð 2 náðu sér aldrei á strik varðandi kjarnfóðurát, þau voru mikið að krafsa í 

kjarnfóðurdallinn og var hann oft á hlið þegar verið var að athuga með lömbin. 

Tafla 15 Meðaltöl minnstu kvaðrata (LS means) fyrir þunga (kg) eftir því hvort lömb gengu 

undir móður eða voru á lambafóstru. 

  Gengu undir mæðrum Á lambafóstru P-gildi 

Fæðingarþungi 2,98 2,69 0,0186 

Þungi 9. júní 11,14 7,07 <,0001 

Þynging frá fæðingu til 9. júní 8,16 4,38 <,0001 

 

Eins og sjá má í töflu 7 er marktækur munur (p<0,05) á milli fæðingarþunga lamba sem gengu 

undir mæðrum sínum og þeim sem voru á lambafóstru. Þungi 9. júní er einnig marktækur munur 

(P<0.0001) á milli þunga lamba sem gengu undir mæðrum sínum og lömbunum sem voru á 

lambafóstru. 

Tafla 16 Meðaltöl minnstu kvaðrata (LS means) fyrir þunga (kg) lamba á lambafóstru á 

mismunandi tímapunktum eftir meðferðum. 

  Meðferð 1 Meðferð 2 P-gildi 

Fæðingarþungi 2,75 2,95 0,2775 

Fráfæruþungi 3,09 3,35 0,2061 

Þungi 31. maí 6,23 4,97 0,0151 

Þungi 27. júní 12,89 10,60 0,0142 

Þungi 24. ágúst 20,22 18,00 0,1425 

Þungi 19. október 31,72 30,75 0,6493 

 

Ekki var marktækur munur (p>0,05) á fæðingarþunga og fráfæruþunga lamba á milli meðferða. 

Marktækur munur (p>0,05) var á milli meðferða við vigtun 31. maí og 27. júní og skýringin 

getur verið sú að það var aldursmunur á milli meðferða. Það var að meðaltali 9 daga 

aldursmunur á milli meðferða. Ekki var marktækur munur (p>0,05) á milli meðferða 19. 

október. 
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Tafla 17 Meðaltöl minnstu kvaðrata (LS means) fyrir vaxtarhraða (g/dag) lamba á 

lambafóstru á mismunandi tímabilum eftir meðferðum. 

  Meðferð 1 Meðferð 2 P-gildi 

31. maí – 9. júní 211,11 180,56 0,1973 

9. júní – 27. júní 264,51 222,69 0,0740 

27. júní – 24. ágúst 126,34 127,59 0,9237 

24. ágúst – 19. október 205,26 227,68 0,2829 

31. maí – 19. október 180,77 182,86 0,8698 

Vaxtarhraði lamba í meðferð 1 var mestur á tímabilinu 9. júní – 27. júní en hann var mestur á 

tímabilinu 24. ágúst – 19. október hjá lömbum í meðferð 2. Vaxtarhraðinn er minnstur hjá 

báðum hópum á tímabilinu 27. júní – 24. ágúst. Þrátt fyrir breytilegs vaxtarhraða á milli 

meðferða, þá eru vaxtarhraði yfir allt tímabilið svipaður á milli meðferða. 
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4. Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að skilgreina heppilegar aðferðir við fóðrun og uppeldi 

móðurlausra lamba þannig að úr verði meðaldilkar. 

Margar rannsóknir sem gerðar eru í þessum fræðum eru frábrugðnar rannsókninni sem lýst er 

hér að ofan. Það var verið að skoða heppilegan tíma til að taka lömb undan móður og venja þau 

á gervimjólk (Napolitano o.fl. 1995), bera saman aðferðir við mjólkurfóðrun og í beinu 

framhaldi aðferðir til að venja af mjólk (Bimczok o.fl., 2005) og nokkrar aðferðir til að venja 

lömb af mjólk og setja þau á gervimjólk (Sevi o.fl. 2003). Einnig var verið að skoða muninn á 

velferð og kjötgæði lamba sem gengu undir móður og lömb á gervimjólk (Napolitano o. Fl. 

2002b) og rannsaka hegðun lamba og kjötframleiðslu á mjólkurlömbum (Napolitano o.fl., 

2002a). Það sem er frábrugðið þessari rannsókn og öðrum er að í öðrum rannsóknunum hætt að 

gefa lömbum mjólk þegar lömb náðu ákveðnum þunga, en ekki ákveðnum aldri (Bimczok, 

2005). Þegar lömbin voru tekin af gervimjólkinni þá var marktækur munur (p<0,05) á milli 

meðferða virtist ekki hafa áhrif á lokaniðurstöðuna að hausti. 

Samkvæmt Napolitano o.fl. (1995) var vaxtarhraði lamba var hámarktækur (p<0,001) á milli 

lamba sem tekin voru undan móður 2 daga gömul og lamba sem gengu undir móður í 28 daga. 

Samkvæmt Bimczok o.fl. (2005) kom í ljós að lömb sem höfðu frjálsan aðgang að mjólk fram 

að 12 kg þunga og voru tekin strax af gervimjólk, léttust við að mjólkin væri skyndilega tekin 

frá þeim. Það hefði verið athyglisvert að athuga hvort að sömu niðurstöður kæmu út úr því 

hérlendis, með því að vigta lömb á tveggja vikna fresti út rannsóknina. 

Við vigtun 19. október kom í ljós að lömb í báðum meðferðum voru svipað þung, það munaði 

um 0,97 kg á milli meðferða en munurinn var ekki marktækur (p>0,05). Þegar upp var staðið 

var meðalvaxtarhraði svipaður á milli meðferða og lömbin að þyngjast um 181 g/dag yfir allt 

tímabilið í meðferð 1 en lömb í meðferð 2 að þyngjast um 183 g/dag. Því er niðurstaðan að ekki 

sé marktækur munur (p>0,05) á milli meðferða. Samkvæmt Brandano o.fl. (2004) er 

mjólkurfóðrunartímabilið 5-6 vikur og þessi rannsókn staðfestir því að lömb þurfa ekki að vera 

í 7 vikur á gervimjólk. Því væri hagstæðast að hafa lömb í 5-6 vikur á mjólk. 

Það þyrfti að athuga af hverju kjarnfóðurát var svona lítið hjá lömbum í meðferð 2 og finna 

aðferð til að innleiða kjarnfóðurát. Hægt væri að prófa að gefa lömbunum kjarnfóður 7 daga 

gömlum (Napolitano o.fl., 2002; Bimczok o.fl., 2005), 11 daga gömlum (Sevi o.fl., 2003) eða 

gefa þeim það við 15 daga aldur (Napolitano o.fl., 2002b). Ég tel að það sé hentugra að gefa 
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lömbunum kjarnfóður 15 daga gömlum þar sem þau byrja ekki að éta það af viti fyrr en þá. 

Lömbin yrðu því forvitin þegar kjarnfóðrið væri sett til þeirra, því það er eitthvað nýtt og 

spennandi, og færu að smakka það. 

Lömb sem alin eru á lambafóstru þyngjast hægar en lömb sem ganga undir móður (Napolitano 

o.fl., 1995). Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar er það staðfest að þau vaxa minna en 

lömb sem ganga undir móður. Marktækur munur (p<0,05) var á milli fæðingarþunga lamba 

sem gengu undir mæðrum sínum og lömbum á lambafóstru, lömbin sem voru í rannsókninni 

voru léttari en lömbin sem gengu undir móður. Það kom á óvart þar sem talið var að það væri 

ekki munur á milli systkina þegar annað var tekið undan móður. Það getur verið að þetta hafi 

áhrif á lokaniðurstöðuna. Hámarktækur munur (p<0,001) var á þyngd á milli lamba á 

lambafóstru og lömbum sem gengu undir móður þann 9.júní. Lömbin sem voru á 

lambafóstrunni voru 7,07 kg og lömb sem gengu undir mæðrum voru 11,14 kg. Lömbin sem 

voru á lambafóstrunni þyngdust um 4,38 kg frá fæðingu til 9 júní en lömbin sem gengu undir 

móður þyngdust um 8,17 kg og munar 3,79 kg á milli þeirra lamba. Samkvæmt niðurstöðum 

annarra rannsókna var ekki marktækur munur (p<0,05) á þunga á milli lamba sem gengu undir 

móður og lamba á lambafóstru (Thomas o.fl. 2014; Napolitano o.fl., 2002b; Sevi o.fl., 2003). 

Aftur á móti var það í rannsókn hjá Napolitano o.fl. (1995) og Napolitano o.fl. (2002a) var 

marktækur munur (p<0,05) á þunga milli lamba sem gengu undir móður og lamba á fóstru. 

Fallþungi lambanna í rannsókn Napolitano o.fl. (2002a) sem voru á gervimjólk var 9,71 og 

hann var 12,86 kg hjá lömbum sem gengu undir móður. 

Það gæti mögulega hentað betur að hafa tvær túttur, eins og var í rannsókninni, en hafa þær í 

mismunandi hæð og með meira bili á milli svo að minni lömbin hefðu aðgang að þeirri neðri 

án truflunar og stærri lömb aðgang að hærri túttunni. Það sem kom í ljós var að lömbin voru 

stundum eirðarlaus þegar á mjólkurfóðruninni stóð og voru þá að naga túttuna, trufla önnur 

lömb og krafsa í kjarnfóður dallinn. Það gæti verið að það þyrfti að hafa afþreyingu fyrir lömbin 

þar sem þau höfðu ekki aðgang að því að fara út eins og lömb sem ganga undir mæðrum sínum. 

Athyglisvert væri að skoða aðferðir til þess að venja lömb af mjólk. Í þessari rannsókn voru 

lömbin tekin af mjólkinni skyndilega, færð í hópstíu og tveimur dögum seinna sett á beit. Það 

gæti hafa verið stressandi fyrir lömbin og betra hefði verið að draga úr stressi með því að hætta 

smátt og smátt eða hægt hefði verið að draga úr mjólkurskömmtun eða þynna út mjólkina 

(Bimczok o.fl., 2005). 
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Afföll lamba á fráfærutímabilinu voru þau að þrjú lömb drápust og fjórum var lógað 22. ágúst 

vegna vanþrifa. Lömb læra af mæðrum sínum að vera á beit, þa læra hvaða fæðu á að éta og 

hvaða fæðu á að forðast (Napolitano, De Rosa & Sevi, 2008). Lömbin voru móðurlaus og 

enginn gat kennt þeim að vera á beit. Það getur verið möguleg orsök þess að sum lömb þrifust 

illa. Mögulega væri hægt að hafa geldar ær með móðurlausum lömbum til þess að kenna þeim 

að bíta.  
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5. Ályktanir 

Þessi rannsókn var sú fyrsta hérlendis um eldi lamba og leggur hún grunn fyrir komandi tilraunir 

varðandi lambaeldi. 

Niðurstöðurnar á þessari rannsókn gefur til kynna að mjólkurfóðrun er ekki það eina sem skiptir 

máli þegar kemur að uppeldi lamba. Þrátt fyrir að önnur meðferðin át meira kjarnfóður á 

mjólkurfóðrunartímabilinu, þá voru lömbin svipuð þegar uppi var staðið. 

Marktækur munur (p<0,05) var á milli lamba sem gengu undir móður og lamba á lambafóstru 

á mjólkurfóðrun. Lömb á fóstrunni þyngdust mun hægar en lömb sem gengu undir móður, 

allavega á mjólkurfóðrun. Það þyrfti að gera fleiri rannsóknir sem snerta mjólkurfóðrun 

íslenskra lamba, bæði hvernig hún er þegar lömb ganga undir móður og á lambafóstru til að 

lömb skili meðaldilkum að hausti. 

Áhugavert væri að endurtaka tilraunina en taka lömb af gervimjólk þegar þau eru búin að ná 

ákveðnum þunga og bera saman við hvaða þunga er gott að venja lamb af gervimjólk. Það yrði 

athyglisvert að skoða hversu lengi lömb ættu að vera á kjarnfóðri áður en það hættir að hafa 

áhrif á vöxt lamba. Listinn er alveg ótæmandi. 
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1. Tafla.  Bls. 2. Efnasamsetning broddmjólkur og mjólkur (g/kg) Chios áa 

(Hadjipanayiotou, 1995). 

2. Tafla.  Bls. 10. Lýsing á meðferðum.  

3. Tafla.  Bls. 12. Reiknuð greining á innihaldi á mjólkurdufti. 

4. Tafla.  Bls. 12. Viðbótarefni í mjólkurdufti. 

5. Tafla.  Bls. 13. Næringarinnihald lambakjarnfóðurs (g/kg þurrefnis). 

6. Tafla.  Bls. 13. Viðbótarefni í lambakjarnfóðri. 

7. Tafla.  Bls. 17. Meðaltöl minnstu kvaðrata (LS means) fyrir þunga (kg) eftir 

því hvort lömb gengu undir móður eða voru á lambafóstru. 

8. Tafla.  Bls. 17. Meðaltöl minnstu kvaðrata (LS means) fyrir þunga (kg) lamba 

á lambafóstru á mismunandi tímapunktum eftir meðferðum. 

9. Tafla.  Bls. 18. Meðaltöl minnstu kvaðrata (LS means) fyrir vaxtarhraða 

(g/dag) lamba á lambafóstru á mismunandi tímabilum eftir meðferðum. 
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8. Myndaskrá 

1. Mynd.  Bls. 11. Teikning af skipulagi rannsóknar.  

2. Mynd.  Bls. 11. Heatwave milk warmer frá Pyon Products. 

3. Mynd.  Bls. 16. Meðal mjólkurdrykkja lamba (l/dag) á viku eftir meðferðum. 

4. Mynd.  Bls. 16. Meðal kjarnfóðurát lamba (g/dag) á viku eftir meðferðum. 

 


