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Ágrip 

Góð júgur- og spenabygging skiptir miklu máli þar sem verið er að rækta kýr til 

mjólkurframleiðslu. Ákveðnir gallar í júgur- og spenabyggingu geta haft neikvæð áhrif á 

júgurheilbrigði auk þess sem ýmsir þættir í júgur- og spenagerð geta skipt miklu máli fyrir 

mjaltir. Hérlendis eru gefnar einkunnir á línulegum skala fyrir júgur- og spenaeiginleika auk 

þess sem hægt er að merkja við ákveðna galla. Markmið þessa verkefnis er að skoða 

eiginleika tengda júgur- og spenagerð hjá íslenska kúakyninu og breytingar í stofninum á 

síðustu árum. Einnig að skoða tíðni athugasemda fyrir júgur- og spenagerð og breytileika 

milli nauta, auk þess sem gallinn flátta verður skoðaður sérstaklega. 

Upplýsingar voru fengnar úr skýrsluhaldi nautgriparæktarinnar en úttektir voru teknar út úr 

skýrsluhaldsforritinu Huppu. Tekin voru gögn út úr kúaskoðunum 2008-2015, gögn um 

sláturkýr 2008-2015 auk gagna um ákveðna afkvæmahópa. 

Niðurstöður sýndu fram á að dreifing einkunna fyrir júgur- og spenagerð hefur breyst á 

síðustu árum en mismikið eftir eiginleikum. Einnig sýndu þær fram á breytileika milli nauta 

með tilliti til athugasemda dætra fyrir júgur- og spenagerð og breytileika milli nauta  og með 

tilliti til þess hversu háu hlutfalli dætra var slátrað vegna júgur- og/eða spenagalla. Ekki fannst 

ákveðið ættarmunstur í ættum þeirra kúa sem hafa verið tilkynntar og greindar með fláttu á 

síðustu árum og Birtingur 05043 og Umbi 98036, sem báðir eiga staðfestar dætur með fláttu, 

virðast ekki hafa gefið dætur með hærra hlutfall ákveðinna athugasemda sem talið var að 

tengdust fláttu, né ættingjar þeirra. 

Gagnlegt er að fylgjast áfram með kúadómum og stofninum til að sjá hvort ástæða sé til þess 

að breyta áherslum í kynbótastarfinu. Þörf er á frekari rannsóknum á fláttu til að skilja betur 

hvernig hún erfist þar sem ekki er hægt að útiloka neina gerð af erfðum eftir þetta verkefni. 

Lykilorð: kýr, kúadómar, júgur- og spenagerð, flátta 
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1. Inngangur 

Í nautgriparækt þar sem gripir eru ræktaðir til mjólkurframleiðslu skiptir góð júgur- og 

spenabygging megin máli. Hún getur einnig haft áhrif á júgurheilbrigði kúa. Þess vegna er 

mjög mikilvægt að huga að júgur- og spenabyggingu í ræktun og í dómum á nautgripum. Í 

stofni eins og þeim sem við höfum hérlendis þarf að fylgjast vel með því að gripir sem valdir 

eru til framræktunar skili áfram framförum með tilliti til bæði afurða og byggingar en alls ekki 

aukinni tíðni ýmissa byggingagalla.  

Ákveðnir gallar í júgur- og spenabyggingu geta aukið hættu á júgurbólgu auk þess sem ýmsir 

þættir geta skipt miklu máli upp á mjaltir, til dæmis hæð júgurs og staðsetning spena 

(Carlström o.fl., 2016b). Ekki þykir gott ef of langt er á milli spena en ekki heldur ef of stutt 

er á milli þeirra. Aukaspenar eru nokkuð algengir en þau tilfelli eru misóheppileg. Ýmsir aðrir 

gallar geta komið fram en meðal annars getur átt sér stað samvöxtur fram- og afturspena en 

það er kallað flátta. Kýr með fláttu voru stundum kallaðar „fláttur“. Gallinn er afar óæskilegur 

(Páll Zóphóníasson, 1946) en virðist hafa verið mun algengari áður hérlendis en nú miðað við 

greinar í búnaðarritum. Þó hafa komið fram nokkur tilfelli hérlendis á síðustu árum og þær 

kvígur sem borið hafa gallann jafnvel verið undan mikið notuðum og reyndum nautum. 

Ýmis frávik frá hinni „fullkomnu“ júgur- og spenagerð eru atriði sem hægt er að merkja við í 

kúaskoðun og fyrir suma júgur- og spenaeiginleika er gefin einkunn á skala sem á að geta 

gefið nokkuð góða mynd af því hversu gott júgrað er. Vandvirkni og samviskusemi eru því 

grundvöllur fyrir því að hægt sé að fylgjast vel með því hvernig gripir eru uppi hverju sinni og 

er hægt að fá ýmsar upplýsingar í gegnum skýrsluhaldið. 

Með því að skoða vel hvernig gripum nautin sem valin eru inn á nautastöðina skila og velja 

aðeins naut undan gripum sem komast sem næst því að vera gallalausir má draga úr líkum á 

því að arfgengir byggingargallar skili sér áfram. Skýr stefna í ræktun og skynsamleg 

ræktunarmarkmið verða að vera til staðar svo hægt sé að halda áfram með kúastofninn í 

framför. 

Markmið þessa verkefnis er að skoða eiginleika tengda júgur- og spenagerð hjá íslenska 

kúakyninu og breytingar í stofninum á síðustu árum. Tíðni athugasemda fyrir júgur- og 

spenagerð og breytileiki milli nauta verður skoðaður, auk þess sem gallinn flátta verður 

skoðaður sérstaklega. 
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Spurningarnar sem leitast á við að svara eru eftirfarandi: 

1. Hefur dreifing einkunna fyrir júgur- og spenagerð breyst á síðustu árum? 

2. Eru einhver naut sem eiga hærra hlutfall af dæmdum dætrum með athugasemdir fyrir 

júgur- og spenagerð en önnur? 

3. Eru einhver naut sem eiga hærra hlutfall dætra sem hefur verið slátrað vegna júgur- og 

spenagalla? 

4. Sést ættarmunstur í ættum þeirra kvígna sem hafa verið greindar með fláttu á síðustu 

árum? 

5. Eiga Birtingur og Umbi, sem báðir eru staðfestir feður kúa með fláttu, fleiri dætur með 

ákveðnar athugasemdir um júgur- og spena en önnur naut? En ættingjar þeirra? 

1.1. Íslenska kúakynið 

Þegar Ísland var numið fyrir um 1100 árum fluttu landnámsmenn með sér búfjárkyn til 

landsins. Íslenska kúakynið, sauðfjárkynið og hrossakynið hafa lítið blandast eftir landnám og 

teljast vera upprunaleg íslensk kyn (Emma Eyþórsdóttir, Þorsteinn Tómasson & Áslaug 

Helgadóttir, 2001). Þessi kyn eru að miklu leyti af norskum uppruna (Jónas Jónsson, 2013) og 

er þekkt að skyldleiki íslensku kýrinnar er mestur við kýr af norsku kúastofnunum Þrænda- og 

Norðurlandskúm. Þar á eftir kemur skyldleiki við norðursænskar og norðurfinnskar kýr 

(Kantanen o.fl., 2000).  

Fullvíst þykir að á landnámsöld hafi nautgripir hérlendis verið margir í hlutfalli við sauðfé en 

þessi samanburður á við það sem síðar varð eða á 17. og 18. öld. Nautgripaeign er talin hafa 

verið svipuð fram á 16. öldina en tekið að dragast saman eftir það. Þegar kemur fram á 17. öld 

verður hlutfallsleg fjölgun sauðfjár veruleg en það sem virðist hafa valdið henni er óhagstæð 

verslun og vont árferði. Á þessum tíma var ull eftirsóttasti kaupeyrinn og útflutningur sem 

hafði verið á smjöri og uxakjöti framan af 17. öld dróst jafnt og þétt saman  (Jónas Jónsson, 

2013).  

Í upphafi 18. aldar eða á árunum 1703-1712 fór fram fyrsta talning á búpeningi í landinu. Þá 

voru hérlendis 35.860 nautgripir, þar af 24.467 kýr (Jón Torfason & Jón Viðar Jónmundsson, 

2001). Nautgripum fækkaði í miklum harðindum um miðja 18. öld en eftir Móðuharðindin 

1738-1784 fækkaði nautgripum um rúmlega helming og fór heildarfjöldi þeirra niður fyrir 10 

þúsund gripi (Jónas Jónsson, 2013). Árið 1791 var heildarfjöldi nautgripa kominn upp í 

rúmlega 20 þúsund gripi, þar af 14.510 kýr. Eftir aldamótin 1900 fór nautgripum að fjölga og 
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voru árið 1930 um 30 þúsund, árið 1950 um 45 þúsund og árið 1981 yfir 60 þúsund (Jón 

Torfason & Jón Viðar Jónmundsson, 2001). Árið 2016 voru nautgripir hérlendis rétt tæplega 

80 þúsund (Hagstofa Íslands, á.á.). 

Heimildir segja að nokkur innflutningur hafi átt sér stað á nautgripum á 18. og 19. öld en þrátt 

fyrir það gefa erfðarannsóknir til kynna að áhrif innflutningsins á stofninn hafi ekki verið 

teljandi. Þrátt fyrir að hér hafi á árum áður gengið yfir harðindatímabil og búfé meðal annars 

fellt vegna skorts á fóðri er ekki hægt að sjá að slíkar þrengingar eða einangrun hafi aukið 

skyldleikarækt til skaða (Emma Eyþórsdóttir, Þorsteinn Tómasson & Áslaug Helgadóttir, 

2001)  

1.2. Ræktunarsaga íslenska kúakynsins 

Á 19. öld batnaði meðferð á kúm meðal annars vegna leiðbeiningaskrifa en farið var að fóðra 

kýr betur en áður. Menn tóku einnig í auknum mæli að skrá mjólkurnyt á sínum búum. Á 18. 

og 19 öld er talið að menn hafi af og til fengið kýr af erlendum kynjum með verslunarskipum. 

Þrátt fyrir þennan innflutning hefur ekki verið hægt að rekja núlifandi gripi til hans (Jónas 

Jónsson, 2013). 

Framfarafélag Eyfirðinga stóð fyrir fyrstu búfjársýningunni hérlendis, sumardaginn fyrsta árið 

1879, á Grund í Eyjafirði. Mjög fjölsótt sýning var svo haldin á Oddeyri árið 1880 en auk 

Eyfirðinga kom fólk úr Þingeyjarsýslu og Skagafirði. Ekki varð framhald á þessu en þessar 

sýningar voru hvoru tveggja búfjársýningar og tækja- eða iðnsýningar. Því má kenna um 

harðindakafla sem stóð yfir á árunum 1880-1887 (Jónas Jónsson, 2013). 

Árið 1902 réði Búnaðarfélag Íslands fyrst ráðunaut í búfjárrækt en sá maður hét Guðjón 

Guðmundsson. Með ráðningu hans hófst hérlendis skipulegt búfjárræktarstarf á félagslegum 

grunni (Sigurgeir Þorgeirsson, 2007) og menn fóru að stofna fyrstu nautgriparæktarfélögin en 

þau voru orðin um 100 talsins í byrjun seinni heimstyrjaldarinnar (Jónas Jónsson, 2013). Páll 

Zóphóníasson varð ráðunautur 1928 og sinnti hvoru tveggja sauðfjárrækt og nautgriparækt. 

Hann þótti afburða ráðunautur og vinsæll í sínu starfi en hann var nautgriparæktarráðunautur 

fram til ársins 1951. Páll leiddi starfið í nautgriparæktinni þegar Hjalti Gestsson hóf störf sem 

ráðunautur hjá Búnaðarsambandi Suðurlands árið 1946. Hjalti útbjó nýjan dómstiga sem var 

fyrstur sinnar tegundar hérlendis eftir að hann hóf störf en sá dómstigi tók til 11 eiginleika. 

Þessi dómstigi var fyrst notaður af Hjalta á kúasýningu 1951 en stiginn var notaður þar til árið 
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1976. Hann var að verulegu leyti uppistaða kerfisins sem notað var við kúadóma fram til 

ársins 2014 (Sigurgeir Þorgeirsson, 2007). 

Erlendur Jóhannsson kom með nýjan dómstiga árið 1976 sem notaður var á sýningum þar til 

1986. Þessi stigi hentaði ekki nógu vel til dóma á sýningum þar sem áhrif ýmissa ytri þátta 

komu fram þegar lýsingin var felld saman í dómseinkunn (Jón Viðar Jónmundsson & Snorri 

Sigurðsson, 1996). Árið 1986 var svo aftur tekinn upp nýr dómstigi sem Magnús B. Jónsson 

og Jón Viðar Jónmundsson unnu. Dómstigi þessi var unninn á sama grunni og dómstigi Hjalta 

Gestsonar en vægi eiginleika breytt. Dæmdir voru 10 eiginleikar, flestir samsettir af mörgum 

smærri eiginleikum, og gefnar einkunnir í heilum tölum. Hæsta einkunn gaf bestu útkomu 

(Jón Viðar Jónmundsson & Snorri Sigurðsson, 1996). 

Árið 1994 var gerður línulegur dómstigi fyrir íslenskar kýr að danskri fyrirmynd en Jón Viðar 

Jónmundsson og Magnús B. Jónsson völdu þá eiginleika sem skoða ætti. Var þetta mat notað 

samhliða eldri dómstiga Magnúsar B. og Jóns Viðars til ársins 2014 en eftir það hefur 

eingöngu verið notast við línulegt mat við kúadóma hérlendis. Matið lýsir frekar 

líffræðilegum breytileika eiginleikanna heldur en gæðum þeirra og eru einkunnirnar sitt 

hvorum megin á skalanum nálægt ystu líffræðilegu mörkum eiginleika. Gefnar eru einkunnir 

frá 1-9 og hafa sumir eiginleikar kjörstöðu á ystu mörkum á meðan kjörstaða annarra 

eiginleika liggur nær miðju skalans. Vegna þess að ekki þarf að meta marga smærri eiginleika 

saman í eina einkunn verður matið hlutlægara og kostir og gallar koma skýrar fram en ella. 

Línulegi dómstigin hefur verið notaður nánast óbreyttur frá upphafi notkunar hans fyrir utan 

það að eiginleikum eins og hæð og holdastigi hefur verið bætt inní (Guðmundur Jóhannesson, 

2017). 

1.3. Dómstigar og júgur og spenar 

Í dómstiga Hjalta Gestssonar sem var notaður frá árinu 1951 og þar til 1976 (Jón Viðar 

Jónmundsson & Snorri Sigurðsson, 1996) vóg júgrið og eiginleikar þess 30% af 

heildareinkunn. Gefnar voru einkunnir fyrir júgurstærð, júgurlag og spena og mjólkuræðar og 

mjólkurbrunna en hver þessara þátta gilti 10%. Hugmyndir Hjalta um ákjósanlega júgur- og 

spenagerð þegar hann samdi einkunnastigann voru á þessa leið (Hjalti Gestsson, 1952): 

Kýrin á að vera með stórt júgur, og öll júgrin eiga að vera jafnstór. Júgrið á að vera 

langt fram og aftur og nokkuð breitt. Það á að vera vel upp borið, ekki sítt. Spenarnir 

eiga að vera reglulega settir og hæfilega stórir (Hjalti Gestsson, 1952). 
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Í dómstiga Erlendar sem var notaður á árunum 1976-1986 giltu stig fyrir júgur- og spenagerð 

40% af heildarstigum. Gefin voru stig fyrir gerð júgurs, lag, skiptingu og hæð frá gólfi. Fyrir 

spena voru gefin stig fyrir stöðu, lag, odd og mælingar auk þess sem hægt var að merkja við 

ákveðna galla, suma sem stig voru dregin frá fyrir (Erlendur Jóhansson, á.á.). 

Í dómstiganum sem var notaður frá árinu 1986 þangað til 2015 voru gefnar 4 einkunnir fyrir 

júgur- og spenagerð en þær giltu samtals 40 stig af 100 mögulegum. Gefnar voru einkunnir 

fyrir gerð og lögun júgursins, júgurskiptingu og festu, staðsetningu spena og lengd og lögun 

og gerð spena. Þá var einnig hægt að merkja við athugasemdir um óheppilega eiginleika (Jón 

Viðar Jónmundsson, á.á.). 

Hérlendis er, eins og áður sagði, notaður línulegur dómskali þar sem einkunnir eru gefnar á 

bilinu frá 1 og upp í 9. Misjafnt er hvar kjörgildin liggja, sum á ystu mörkum eiginleikans, 

önnur á miðju og enn önnur þar á milli. Einnig er hægt að merkja við ákveðnar athugasemdir 

sem allar eru neikvæðar eða taka til ákveðinna galla nema ein sem er „gott samræmi“ 

(Guðmundur Jóhannesson, 2017). 

1.4. Ræktunarmarkmið fyrir júgur- og spenagerð 

Við ræktun mjólkurkúa er beitt sterku vali á júgureiginleika en gæði júgursins skipta miklu 

máli fyrir framleiðsluna (Rwuaan, 1979). Kýr eru yfirleitt með fjóra mjólkurkirtla og liggja 

mjólkurgöng frá hverjum kirtli í gegnum spena þar sem mjólkin kemur út um spenaop 

(Gifford, 1934). Hið fullkomna júgur hefur vaxið samhverft (Johansson & Korkman, 1952) og 

eru vel fest og há júgur eru líklegri til að standa betur að vígi þegar kemur að júgurbólgu 

heldur en hangandi júgur (Seykora & McDaniel, 1985).  

Stór hluti íslenskra mjólkurkúa eru nú þegar mjólkaðar með mjaltaþjónum, en hlutfall mjólkur 

sem mjólkað var með mjaltaþjónum hérlendis árið 2015 var 37,6%. Það hlutfall fer að trúlega 

ekki lækkandi á næstu árum en þegar þetta uppgjör var gert voru lausagöngufjós með 

mjaltaþjónum 135 talsins af samtals 618 fjósum (Snorri Sigurðsson, 2016). Það er því vert að 

hafa í huga þegar ræktunarmarkmiðin eru skoðuð hvort þau henta þeirri mjaltatækni. Júgur- 

og spenaeiginleikar sem eru líklegir til að skipta máli í mjöltum með mjaltaþjónum eru til 

dæmis lögun júgursins, stærð spena og staðsetning spena. Þó er margt sem þarf að huga að í 

ræktuninni. Til dæmis er möguleiki á því að val fyrir meiri mjaltahraða geti skilað sér í kúm 

með of stutta spena en það gæti verið vandamál fyrir ásetningu spenahylkja og jafnvel aukið 

hættu á júgurbólgu (Carlström o.fl., 2016b). Einnig geta kýr með meiri mjaltahraða haft 
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spenahringvöðva sem gerir bakteríum auðveldara fyrir að komast upp í júgrað. Kýr sem hafa 

mjög lítinn mjaltahraða geta hins vegar orðið fyrir meiðslum á spenum vegna þess hversu 

lengi spenahylkin þurfa að hanga á þeim (Carlström o.fl., 2016a). Þarna, eins og í mörgu öðru, 

verður að hafa í huga hinn gullna meðalveg. 

Í ræktunarmarkmiðum fyrir íslenska kúakynið er rætt um að gera nautgriparæktina eins 

sjálfbæra og hægt er. Auk þess er nefnt að halda verði ásættanlegum erfðabreytileika og 

sveigjanleika samhliða því að ná fram framförum í eiginleikum sem mestu máli skipta fyrir 

mjólkurframleiðslu. Ræktunarmarkmið fyrir júgur- og spenagerð eru í dag eru eftirfarandi: 

„Sérstök áhersla verði lögð á að júgur séu vel borin og sterk, júgurband greinilegt. Spenar vel 

staðsettir og hæfilega langir (3,5-4,5 cm) og sérstaklega valið gegn útstæðum framspenum.“ Í 

kynbótaeinkunn vega júgur og spenar 8% hvort um sig, samtals 16% heildareinkunnar. 

(Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins, á.á.). 

1.5. Gallar í júgur og spenagerð 

Ýmsir júgur- og spenaeiginleikar geta haft neikvæð áhrif á júgurheilbrigði (Rogers & 

Spencer, 1991) auk þess sem erfiðara getur verið að mjólka kýr með júgur- og spenagalla 

(Rwuaan, 1979). Til ókosta má nefna síð júgur, mikið bil milli fram- eða afturspena og stóra 

spena. Þessir eiginleikar geta aukið líkur á því að kýrin meiði sig og fái jafnvel júgurbólgu í 

kjölfarið. Kostnaður vegna júgurbólgu getur verið mjög hár en oft á tíðum minnkar nytin sem 

og gæði mjólkurinnar, auk þess sem notkun sýklalyfja getur haft neikvæð áhrif á heilsu 

almennings (Rogers & Spencer, 1991). Rannsóknir hafa sýnt fram á að kýr með hærri júgur 

og sterka júgurfestu að framan séu ólíklegri til að vera með háa frumutölu og ekki séu eins 

miklar líkur á því að þær fái júgurbólgu eins og þær sem hafa lægri júgur og lélega júgurfestu 

að framan. (Carlström o.fl., 2016a).  

Myndunarfræði júgurs- og spena hefur hátt arfgengi svo mikill ávinningur er af því að velja 

ekki gripi til framræktunar sem líklegt er að skila myndu lélegum gripum með tilliti til júgur- 

og spenagerðar og þar með líklegri til að fá júgurbólgu (Rogers & Spencer, 1991). Aðrir 

þættir sem vert er að taka tillit til í ræktunarstarfi eru til dæmis lögun spena og spenaenda 

(Seykora & McDaniel, 1985). 

Það er ekki óalgengt að til viðbótar við þessa fjóra venjulegu spena séu aukaspenar, sumir eru 

án kirtla, aðrir op fyrir minni kirtla og enn aðrir opnir inn í einn af aðalkirtlunum. 

Aukaspenarnir hafa bæði neikvæð áhrif á fegurð kúnna og þar sem eru kirtlar við 
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aukaspenana getur það valdið óþægindum við mjaltir (Gifford, 1934) en þessir kirtlar geta 

framleitt mjólk (Rwuaan, 1979). Yfirleitt er talað um þrjár gerðir aukaspena, staðsetta aftan á 

júgranu, milli fram- og afturspena og samvaxnir við einn af aðal spenunum. Aukaspena má 

einnig finna hjá nautum (Gifford, 1934). Tíðni aukaspena í íslenska kúastofninum er heldur há 

en erfitt getur verið að lækka hana þar sem ekki er þekkt hvernig gallinn erfist (Birna Rún 

Ragnarsdóttir, 2012). 

Fundist hafa kýr með aðra júgur- og spena afbrigðileika. Dæmi um það eru kýr sem hafa þrjá 

venjulega spena. Þeim megin sem aðeins var einn speni í stað tveggja kom mjólkin fyrir allan 

júgurhelmingin út um hann. Einnig hafa komið fram tilfelli þar sem hafa verið tveir spenar til 

staðar fyrir alla fjóra kirtlana (Gifford, 1934). Kýr sem hefur vantað einn fjórðung hafa 

fundist sem og kýr sem hafa haft júgurhluta sem ekki hafa framleitt neina mjólk (Johansson & 

Korkman, 1952). 

1.6. Flátta 

Í Búnaðarriti frá árinu 1946 má finna skrif eftir Pál Zóphóníasson um nokkra galla sem hann 

taldi að væru arfgengir. Tilgang skrifannna sagði hann vera að síður væru aldir lífkálfar undan 

gölluðum kúm eða þar sem galli hefur fundist í ætt þeirra. Einn af þessum göllum var flátta. 

Páll skrifaði að hann hefði séð kýr með fláttu um allt land en einnig naut á ýmsum aldri með 

fláttu. Þrjú af þessum nautum sagði hann að hefðu verið orðin það gömul að búið var að nota 

þau til undaneldis. Hann ráðlagði mönnum að ala ekki upp kálfa til lífs ef þeir væru með fláttu 

og að það ætti að aðgæta spenabyggingu nýborinna kálfa. Hann lagði áherslu á að hjátrú um 

að kýr með fláttu eða „fláttur“ væru sérstaklega góðar mjólkurkýr ætti ekki við nokkur rök að 

styðjast þar sem það væri alltaf verra að mjólka þær en aðrar kýr (Páll Zóphóníasson, 1946). 

Eitt skýrasta dæmið um fláttu í íslenska kúakyninu tengist nautinu Krumma 57031 sem var 

fæddur árið 1957 á bænum Sólheimakoti, Dyrhólaheppi. Krummi var tekinn í notkun á 

Kynbótastöðinni í Laugardælum 1. janúar 1959, þá rúmlega árs gamall, og hlaut hann II. 

verðlaun. Afkvæmarannsókn á dætrum hans fór fram í Laugardælum 1962 til 1963. 

Afkvæmarannsóknin var ekki endurtekin vegna þess að sumar dætur Krumma voru með 

fláttu. Það var ekki vitað um gallan í ætt Krumma, en talað var um í umsögn um hann að hann 

væri sæmilega ættaður og af Mýrdalsstofni. Hvorki faðir hans, afar né langafar voru reynd 

naut nema móðurfaðir hans, Skjöldur frá Dyrhólum. Mælt var gegn því að setja á undan 

dætrum hans (Sigurmundur Guðbjörnsson, 1966). Á síðari árum hefur fláttu af og til orðið 

vart í íslenska kúakyninu (Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir, munnleg heimild 17. febrúar 2017).  
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Í dætrahópi Draums 84030 var að finna tvær kýr með fláttu og var notkun á honum hætt 

vegna þess að talið var að um væri að ræða erfðagalla sem réðist af einföldum, víkjandi 

erfðum. Þegar þetta kom upp hafði gallinn ekki komið upp, svo vitað væri, í kúastofninum í 

um 20 ár (Jón Viðar Jónmundsson, 1991). Í dætrahópi Kató 90013 kom fram ein kýr með 

fláttu. Kató var dreift sem óreyndu nauti en kom ekki til notkunar sem reynt naut (Jón Viðar 

Jónmundsson, 1996). Í umsögn um dætrahóp nautsins Dugs 98005 kemur fram að greinst hafi 

flátta auk nokkurra tilfella um samvaxna millispena (Jón Viðar Jónmundsson, Baldur Helgi 

Benjamínsson & Ágúst Sigurðsson, 2005). Upplýsingar komu fram um að meðal dætra Túna 

95024 hefðu verið gripir með fláttu og í kjölfarið var notkun á honum hætt (Magnús B. 

Jónsson, Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir, Ágúst Sigurðsson & Baldur Helgi Benjamínsson, 

2010). Notkun á nautinu Stokk 00003 var hætt vegna gruns um fláttu meðal dætra hans (Jón 

Viðar Jónmundsson, Ágúst Sigurðsson & Baldur Helgi Benjamínsson, 2006). Fleiri tilvik hafa 

verið til umræðu en óstaðfest. Frá árinu 1999 eru tíu staðfest og skráð tilfelli fláttu en þær kýr 

eru bæði undan sæðinga- og heimanautum. Þessi tilfelli eru sérstaklega skoðuð í ritgerðinni. 

Aðeins í tveimur tilfellum hefur faðerni kúnna verið staðfest með DNA-greiningu og voru þær 

kýr undan Umba 98036 og Birting 05043 (Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir, munnleg heimild 

17. febrúar 2017). 

Flátta er ekki eingöngu þekkt hérlendis en hún fannst í hjörð Hereford gripa í Suður Dakóta í 

Bandaríkjunum. Rannsókn hófst á gallanum 1941 vegna þess hversu eftirtektarverður og 

óæskilegur hann þótti. Þeir gripir sem voru með fláttu í hjörðinni voru með hana annað hvort 

hægra eða vinstra megin, en aldrei beggja vegna. Fram- og afturspenar þeim megin sem ekki 

var flátta voru þó staðsettir mjög nálægt hvorum öðrum og á þeim gripum sem var mjög stutt 

á milli fram- og afturspena var alltaf einhver samvöxtur öðru megin. Þar sem var samvöxtur 

náði hann niður 1/3 til 3/4 af spenunum og voru mjólkurgangarnir ennþá aðskildir (Johnson, 

1945). 

Þegar gallinn var uppgötvaður í hjörðinni voru 16 kvígur og kýr eldri en tólf mánaða. Af 

þessum 16 gripum voru 5 með fláttu, hjá fjórum var hún hægra megin en hjá einni vinstra 

megin. Sú sem var með fláttu vinstra megin átti alsystur með fláttu hægra megin. Þeir 

nautkálfar sem fæddust eftir að gallinn fannst í hjörðinni voru skoðaðir en enginn af þeim var 

með fláttu. Feður þeirra kúa sem voru með fláttu höfðu allir yfirgefið hjörðina þegar upp 

komst um gallann, svo ekki var hægt að gefa sér að flátta kæmi eingöngu fram hjá kúm. 

Heldur áköf línurækt hafði verið stunduð í hjörðinni svo sum af nautunum sem notuð voru til 

undaneldis voru mjög skyld hjörðinni. Þau 3 naut sem gáfu kýr með fláttu voru öll með yfir 
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30% meðalskyldleika við hjörðina. Þegar notuð voru fimm naut sem voru óskyld þeim sem 

gefið höfðu fláttu komu afkvæmi sem öll voru laus við eiginleikann (Johnson, 1945). 

Á þessum tíma var talið að einfaldar víkjandi erfðir stjórnuðu eiginleikanum. Vegna þess 

hversu fá dýr voru í rannsókninni var þó ekki hægt að prófa kenninguna tölfræðilega. Talið 

var að fláttan kæmi eingöngu fram hjá gripum sem hefðu arfhreina víkjandi erfðavísa en þó 

væri ekki eðlilegt bil á milli spena hjá gripum sem hefðu arfblendna erfðavísa (Johnson, 

1945). 
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2. Efni og aðferðir  

2.1. Gögn og úrvinnsla þeirra 

Gögnin sem voru notuð í verkefninu voru tekin út úr skýrsluhaldskerfinu Huppu. Tekin voru 

út gögn úr kúaskoðunum frá árunum 2008-2015 sem náðu til 53.197 kúa og skoðaðar 

einkunnir á línulega skalanum sem gefnar voru fyrir júgur- og spenagerð auk þess sem 

flokkað var eftir ákveðnum athugasemdum sem gefnar eru fyrir júgur- og spenagalla. 

Línulegar einkunnir voru skoðaðar hlutfallslega og bornar saman við einkunnir í eldra BS 

verkefni (Svanhildur Ósk Ketilsdóttir, 2007). Það var gert með því að finna út hlutfall kúa 

með hverja einkunn með tíðnidreifingu einkunna og svo var hlutfallið í BS verkefni 

Svanhildar dregið frá hlutfalli úr kúaskoðunum 2008-2015. 

Frumúrvinnsla gagna var gerð í Microsoft Office Excel 2013 sem og töflur og myndir (© 

2012 Microsoft Corporation). Tölfræði útreikningar voru framkvæmdir með R (R Core Team 

2016). 

Eftirfarandi einstaklingslíkan var notað til þess að kanna áhrif einstakra þátta á einkunnir fyrir 

júgur- og spenaeiginleikanna og skráningu júgur- og spenagalla. Ávalt var miðað við 95% 

öryggismörk við marktekt niðurstaðna. 

Yijk = si + dj + ak  + eijk 

 si  eru föst hrif i-ta sýningarárs,  

dj eru föst hrif j-ta dómara,  

ak eru föst k-tu hrif aldurs í árum,  

eijk er tilviljanakennd normaldreifð skekkja ~ IND(0, σ2
e) 

Þá voru tekin út gögn um sláturkýr frá árunum 2008-2015 sem náðu til 16.383 kúa og ástæður 

förgunar skoðaðar. Þar var verið að skoða hvaða naut ættu hæst hlutfall af dætrum sem slátrað 

hafði verið vegna júgur- og/eða spenagalla. Afdrifalyklarnir geta staðið sér eða með öðrum en 

í þessu safni voru þrír sem innihéldu júgur- og/eða spenagalla. Það voru: Júgur- og skapgallar, 

júgurbólga og júgur-/spenagallar og júgurgallar. Til að vera skoðað sérstaklega með tilliti til 

ætternis þurfti naut að eiga að minnsta kosti 5 dætur sem hafði verið slátrað vegna júgur- og 

spenagalla og að 20% dætra eða meira hefði verið slátrað vegna júgur- og spenagalla. 
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Þar sem staðfest var að dætur Umba 98036 og Birtings 05043 höfðu greinst með fláttu voru 

gögn um gripi skylda þeim tekin út óháð ártölum til að sjá hvort merkt væri við athugasemdir 

sem skoðaðar voru hjá hærra hlutfalli kúa en hjá öðrum nautum. Nautin í gagnasafninu úr 

kúaskoðunum 2008-2015 voru einnig skoðuð með tilliti til sömu athugasemda og Umbi 

98036 og Birtingur 05043 til samanburðar. Til að vera skoðuð sérstaklega með tilliti til 

ætternis og athugasemda þurftu nautin að eiga að lágmarki 5 kýr með eina eða fleiri af 

athugasemdunum og að 10% dætra eða meira væru með athugasemdir. 

Skýrsluhaldskerfið Huppa var einnig notað til að skoða ættir þeirra kúa sem greinst höfðu 

með fláttu frá árinu 1999, sem og ættir þeirra nauta sem áttu ákveðið hlutfall dætra með 

athugasemdir eða ákveðið hlutfall sem hafði verið slátrað vegna júgur- og spenagalla.  

2.2. Dómar júgur og spenaeiginleika 

1. tafla. Júgur- og spenaeiginleikar sem gefin er einkunn fyrir og kjörgildi þeirra 

Eiginleiki Kjörgildi 

Jafnvægi 5 

Júgurfesta 9 

Júgurband 9 

Júgurdýpt 9 

Spenagerð 5 

Lengd spena 6 

Þykkt spena 5 

Staða framspena 5 

Spenaoddur 5 

Aukaspenar 1 

2. tafla. Júgur- og spenaathugasemdir sem hægt er að merkja við í kúaskoðun 

Athugasemd Númer 

Pokalaga júgur 5 

Ójafnvægi v/h 6 

Júgurpokar 7 

Mikil skipting í júgri 8 

Nástæðir fram og afturspenar 9 

Nástæðir afturspenar 11 

Mislangir spenar 12 

Framstæðir spenar 31 

Samvaxnir millispenar 32 

Fleiri en eitt spenaop á sama sp 33 

Millispenar 17 

Aftarlega settir aftursp. 34 

Flátta 99 
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3. Niðurstöður 

3.1. Júgur- og spenaeinkunnir 

Tölfræðilegt yfirlit yfir gagnasafn úr kúaskoðunum 2008-2015 er sýnt í 3. töflu. Dæmdar voru 

53.197 kýr yfir tímabilið á línulega skalanum sem notaður er við dóma hérlendis. 

Staðalfrávikið lýsir því hvernig normaldreifingin er og segir til um það hversu langt gildin 

liggja frá meðaltalinu. Breytileikastuðullinn segir til um hversu mikill breytileiki er innan 

eiginleikans. Marktækur munur var milli allra dómsára fyrir eiginleikana júgurfestu og 

spenalengd. Fyrir alla eiginleika var marktækur munur milli fjögurra sýningarára eða fleiri 

nema fyrir júgurband (3 ár) og jafnvægi (1 ár). Fyrir dóma á spenaoddi var marktækur munur 

milli allra dómara nema eins. 

3. tafla. Tölfræðilegt yfirlit yfir gagnasafns úr kúaskoðunum 2008-2015.  

Breyta Meðaltal Staðalfrávik Breytileikastðull (%) Lægsta gildi Hæsta gildi 

Jafnvægi 5,25 0,70 13,29 1 9 

Júgurfesta 6,20 1,23 19,90 1 9 

Júgurband 6,23 1,28 20,59 1 9 

Júgurdýpt 6,21 1,17 18,82 1 9 

Spenagerð 4,67 0,75 16,10 1 9 

Spenalengd 5,14 1,11 21,67 1 9 

Spenaþykkt 5,07 0,92 18,23 1 9 

Framspenastaða 4,46 0,75 16,78 1 9 

Spenaoddur 4,82 0,62 12,89 1 9 

Aukaspenar 2,21 1,59 71,79 1 9 

Í 4. töflu má sjá fjölda kúa með hverja einkunn fyrir júgur- og spenaeiginleika í gagnasafninu. 

Dreifingin er misjöfn eftir eiginleikum og misjafnt eftir eiginleikum hvar einkunnirnar liggja.  
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4. tafla. Tíðnidreifing einkunna fyrir júgur- og spenaeiginleika 2008-2015. 

Einkunn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Jafnvægi 4 26 385 2396 37377 9631 3024 324 30 

Júgurfesta 48 219 1033 3616 8190 17250 16044 6148 649 

Júgurband 86 394 1357 3366 7054 16666 17299 6201 774 

Júgurdýpt 42 209 866 3083 7696 19202 16143 5411 545 

Spenagerð 32 324 3419 13394 33334 1936 666 87 5 

Lengd spena 123 775 3382 8124 20642 15831 3733 530 57 

Þykkt spena 38 360 2072 7495 30923 8907 2809 525 68 

Staða framspena 68 521 4758 18577 28157 919 178 18 1 

Spenaoddur 19 229 2020 7699 40709 2055 433 31 2 

Aukaspenar 27631 6347 10044 891 7205 539 141 72 327 

Í 5. töflu má sjá hlutfallslegan mun á tíðnidreifingu fyrir júgur- og spenaeiginleika milli þessa 

verkefnis og verkefnisins „Erfðabreytileiki og mat á erfðastuðlum fyrir júgur og spena“ sem 

var unnið árið 2007 upp úr kúaskoðunum 1994-2005 en í því gagnasafni voru dómar fyrir 

32.548 kýr (Svanhildur Ósk Ketilsdóttir, 2007). Misjafnt er hversu mikið einkunnir fyrir 

júgur- og spenaeiginleika hafa breyst á síðustu árum, en í sumum eiginleikum hefur 

breytingin verið talsverð. 

5. tafla. Hlutfallsleg breyting á milli hlutfalls einkunna á kúaskoðunum 1994-2005 og 

2008-2015. Hlutfallstölur úr kúaskoðunum 1994-2005 voru dregnar frá hlutfallstölum úr 

kúaskoðun 2008-2015. 

Einkunn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Jafnvægi 0,01 0,05 0,52 2,50 -9,13 2,50 3,01 0,48 0,06 

Júgurfesta 0,06 0,24 0,54 -2,14 -11,11 -5,52 6,10 10,62 1,21 

Júgurband 0,16 0,70 1,97 -1,55 -7,20 -8,57 3,08 9,99 1,42 

Júgurdýpt 0,08 0,37 1,38 3,72 0,90 -19,90 3,98 8,47 1,00 

Spenagerð 0,06 0,51 2,60 1,72 -4,84 -0,80 0,61 0,14 0,01 

Lengd spena 0,18 0,71 -1,37 -5,04 -11,67 15,66 1,08 0,37 0,09 

Þykkt spena 0,05 0,13 -0,40 0,79 -4,31 3,02 0,21 0,43 0,08 

Staða framspena 0,10 0,50 2,36 0,45 -3,12 -0,30 0,00 0,01 0,00 

Spenaoddur 0,03 0,39 2,50 2,51 -4,40 -1,27 0,24 0,00 0,00 

Aukaspenar 1,63 2,42 -2,84 0,71 -2,81 0,68 0,08 0,11 0,02 

Á myndum 1-10 er þessi munur sýndur á myndrænan hátt. 
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1. mynd. Hlutfallslegur munur einkunna fyrir jafnvægi milli kúaskoðana 1994-2005 og 

2008-2015. 

 

2. mynd. Hlutfallslegur munur einkunna fyrir júgurfestu í kúaskoðunum 1994-2005 og 

2008-2015. 

 

3. mynd. Hlutfallslegur munur einkunna fyrir júgurband í kúaskoðunum 1994-2005 og 

2008-2015. 
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4. mynd. Hlutfallslegur munur einkunna fyrir júgurdýpt í kúaskoðunum 1994-2005 og 

2008-2015. 

 

5. mynd. Hlutfallslegur munur einkunna fyrir spenagerð í kúaskoðunum 1994-2005 og 

2008-2015. 

 

6. mynd. Hlutfallslegur munur einkunna fyrir lengd spena í kúaskoðunum 1994-2005 og 

2008-2015. 
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7. mynd. Hlutfallslegur munur einkunna fyrir þykkt spena í kúaskoðunum 1994-2005 og 

2008-2015. 

 

8. mynd. Hlutfallslegur munur einkunna fyrir stöðu framspena í kúaskoðunum 1994-

2005 og 2008-2015. 

 

9. mynd. Hlutfallslegur munur einkunna fyrir spenaodd í kúaskoðunum 1994-2005 og 

2008-2015. 
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10. mynd. Hlutfallslegur munur einkunna fyrir aukaspena í kúaskoðunum 1994-2005 og 

2008-2015. 

3.1. Júgur- og spenaathugasemdir 

Í 6. töflu má sjá þær athugasemdir sem skoðaðar voru og fjölda gripa sem merkt hafði verið 

við hverja athugasemd í kúaskoðun. Safnið náði til 53.197 gripa og voru 6.231 kýr sem merkt 

hafði verið við eina eða fleiri af athugasemdunum í dómnum eða samtals 11,7%. Í töflunni 

getur hver gripur komið oftar en einu sinni fyrir, sé merkt við fleiri en eina athugasemd. 

Þekktir feður í safninu voru 1.691, af þeim voru 680 sem áttu dætur með eina eða fleiri af 

athugasemdunum. Ekki var marktækur munur á því hvort kýr fékk athugasemd eða ekki eftir 

dómara eða fæðingarári, en marktækur munur var milli allra sýningarára nema 2013 og 2014. 

6. tafla. Fjöldi gripa sem skoðaðir voru á árunum 2008-2015 með eftirfarandi 

athugasemdir og hlutfall þeirra af heildinni. 

Athugasemd Fjöldi gripa Hlutfall af heild 

Pokalaga júgur 847 1,59 

Ójafnvægi v/h 91 0,17 

Júgurpokar 951 1,79 

Mikil skipting í júgri 1228 2,31 

Nástæðir fram- og afturspenar 819 1,54 

Nástæðir afturspenar 854 1,61 

Mislangir spenar 635 1,19 

Millispenar 1553 2,92 

Hlutfall dætra undan nautum sem eiga dætur með eina eða fleiri af athugasemdunum sem 

tekið var tillit til er sýnt á 11. mynd. Hafa ber í huga að nautin eiga mismargar dætur. Þar sem 

100% dætra eru með athugasemdir er yfirleitt um að ræða naut sem eiga mjög fáar dætur.  
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11. mynd. Hlutfall dætra undan hverju nauti sem átti dætur með eina eða fleiri af 

eftirfarandi athugasemdum: Pokalaga júgur, ójafnvægi v/h, júgurpokar, mikil skipting í 

júgri, nástæðir fram- og afturspenar, nástæðir afturspenar, mislangir spenar og 

millispenar.  

Í 7. töflu má sjá þau naut í safninu sem áttu 5 kýr eða fleiri  og 20% eða hærra hlutfall dætra 

með ofangreindar athugasemdir fyrir júgur- og spena. 

7. tafla. Þau naut sem áttu hæst hlutfall dætra með ofangreindar athugasemdir í 

kúaskoðunum 2008-2015, feður þeirra og móðurfeður. 

Naut Faðir Móðurfaðir Athugasemdir Heildarfjöldi Hlutfall 

99002 Ábætir 91034 Bætir 84023 Suðri 6 30 20,0 

07054 Keipur 99008 Þollur 94017 Kaðall 24 118 20,3 

00012 Golli 92028 Smellur 87014 Andvari 10 48 20,8 

01024 Taumur 94017 Kaðall 90019 Almar 23 108 21,3 

04016 Hjálmur 94013 Pinkill 93026 Blakkur 41 192 21,4 

07048 Lukki 98036 Umbi 94017 Kaðall 21 96 21,9 

04003 Bursti 96027 Hófur 88017 Holti 27 113 23,9 

09009 Merkúr 02012 Skurður 97002 Bylur 26 108 24,1 

06047 Raftur 98036 Umbi 94017 Kaðall 21 81 25,9 

04799 Grástari* 96028 Fróði 9999 5 12 41,7 

06904 Ari* 98035 Sveppur 90026 Hafur 5 12 41,7 

03380 Dropi* 94026 Frískur 91022 Skjöldur 5 8 62,5 

* heimanaut 
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3.2. Sláturupplýsingar 

Sláturupplýsingarnar ná yfir árin 2008-2015 og telur heildarsafnið 16.383 kýr. Af þeim er 

skráð förgunarástæða m.a. júgur- og/eða spenagallar hjá 1.875 kúm. Skráðir feður eru alls 

1.886, bæði sæðinganaut og heimanaut, en af þeim eiga 499 dætur sem m.a. hefur verið 

slátrað vegna júgur- og/eða spenagalla. 

Hlutfall dætra undan nautum sem eiga dætur sem slátrað hefur verið m.a. vegna júgur- og/eða 

spenagalla er sýnt á 12. mynd. Hafa ber í huga að nautin eiga mismargar dætur. Þar sem 100% 

dætra eru með athugasemdir er yfirleitt um að ræða naut sem eiga mjög fáar dætur.  

 

12. mynd. Hlutfall dætra undan hverju nauti sem slátrað var m.a. vegna júgur og/eða 

spenagalla.  

Í 8. töflu má sjá þau naut sem áttu 5 kýr eða fleiri og hlutfall jafnt og eða hærra en 20% þar 

sem var merkt við vegna júgur- og spenagalla sem förgunarástæðu en þessar forsendur ná til 

23 nauta.  
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8. tafla. Naut sem eiga 20% dætra eða meira sem slátrað var vegna júgur- og spenagalla. 

Naut Faðir Móðurfaðir Athugasemdir Heildarfjöldi Hlutfall 

08021 Þáttur 00010 Laski 96978 Roði 5 25 20,0 

05008 Hryggur 97001 Teinn 97776 Þokki 6 29 20,7 

08011 Skúmur 00035 Náttfari 97033 Hersir 7 33 21,2 

00031 Júdas 92028 Smellur 86016 Þráður 6 27 22,2 

08004 Drengur 00010 Laski 94017 Kaðall 8 35 22,9 

05034 Frami 97010 Stígur 94017 Kaðall 12 52 23,1 

05014 Renningur 97010 Stígur 97188 Hjálmar 6 26 23,1 

07017 Rjómi 99008 Þollur 94017 Kaðall 20 86 23,3 

97033 Hersir 89001 Þyrnir 86021 Bassi 5 21 23,8 

10078 Himinn 02016 Ófeigur 05024 Þrjótur 5 21 23,8 

06043 Töfri 98036 Umbi 94017 Kaðall 8 33 24,2 

10027 Eskill 02001 Glæðir 04041 Stíll 8 31 25,8 

07048 Lukki 98036 Umbi 94017 Kaðall 12 45 26,7 

10069 Sólon 02048 Ás 98026 Glanni 6 22 27,3 

07037 Hóll 98036 Umbi 97010 Stígur 10 35 28,6 

07034 Stafur 97033 Hersir 94017 Kaðall 22 68 32,4 

02031 Fleygur 94017 Kaðall 90019 Almar 6 18 33,3 

06038 Stjóri 97033 Hersir 97371 Skoppuson 5 15 33,3 

06042 Mikki 98036 Umbi 91032 Krossi 7 19 36,8 

05032 Stjarni 97010 Stígur 94017 Kaðall 5 13 38,5 

620 Boli* 07003 Kastali 98017 Sóli 7 15 46,7 

573 Larfur* 02003 Lykill 03032 Hvinur 6 8 75,0 

791 Ópal* 03027 Tópas 98017 Sóli 5 5 100,0 

Meðaltal     27,4 
* heimanaut 

3.3. Flátta 

Í viðauka má sjá töflu fyrir þær 10 kýr sem hafa verið staðfestar með fláttu á síðustu árum. Sú 

elsta er fædd árið 1999 en sú yngsta 2014. Tvær af þessum kúm eru samfeðra en þær eru 

undan nautinu Umba 98036.  

Í 9. og 10. töflu eru hlutföll kúa með ákveðnar athugasemdir sem voru teknar út. Þessar 

athugasemdir voru flátta, fleiri en eitt spenaop á sama spena, nástæðir fram- og 

afturspenar, millispenar, samvaxnir millispenar og nástæðir afturspenar. Hafa má í huga 

að árið 2014 var nokkrum af þeim athugasemdum sem tekið var tillit til bætt inn í 

skýrsluhaldið. Þær athugasemdir eru samvaxnir millispenar, fleiri en eitt spenaop á sama 

spena og flátta. Þessi atriði koma því aðeins fram á dómum frá árunum 2014 og 2015. Leiðrétt 
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var fyrir kúm sem skráðar voru með fláttu sem taldist fullvíst að ekki væru í rauninni með 

fláttu heldur samvaxna millispena.  

Í 9. töflu má sjá hlutfall athugasemda hjá dætrum Birtings 05043 og Umba 98036 auk 

sonardætra þeirra, kúa þar sem Birtingur og Umbi eru móðurfeður og kúa þar sem Umbi og 

Birtingur eru feður en naut sem gefið hafa fláttu móðurfeður. 

9. tafla. Yfirlit yfir hlutfall athugasemda fyrir dætur Birtings 05043 og Umba 98036 auk 

annarra ættingja þeirra.  

  
Fjöldi 
dætra 

Athuga-
semdir 

Flátta 
Fleiri 
en eitt 

spenaop 

Nástæðir 
fram- og 

aftur-
spenar 

Milli-
spenar 

Sam-
vaxnir 
milli-
spenar 

Nástæðir 
aftur-
spenar 

Dætur Birtingssona 9 0 0 0 0 0 0 0 

Dætur Umbasona 1137 6,9 0 0 1,4 2,7 0 2,6 

Umbi f. + fláttunaut 14 7,1 0 0 7,1 0,0 0 0 

Umbi móðurfaðir 801 7,6 0 0,12 2,2 1,9 0 3,2 

98036 Umbi faðir 765 8,1 0 0 1,8 1,8 0 4,7 

Birtingur móðurfaðir 92 9,8 0 0 3,3 6,5 0 0 

05043 Birtingur faðir 737 11,4 0,14 0 3,3 6,4 0,54 1,2 

Birtingur f. + fláttunaut 23 13,0 0 0 4,3 4,3 0 4,3 

Í 10. töflu má sjá þau naut sem áttu 5 kýr eða fleiri og hlutfallið jafnt og eða hærra en 10% 

með athugasemdirnar sem tekið var tillit til í úttekt athugasemda hjá dætrum Birtings 05043 

og Umba 98036, sonardætra þeirra, kúa þar sem Birtingur og Umbi voru móðurfeður og kúa 

þar sem Umbi og Birtingur eru feður en naut sem gefið hafa fláttu móðurfeður. Þessar 

forsendur ná til 23 nauta og var ætterni þeirra skoðað. Safnið er úr kúaskoðunum 2008-2015 

og nær alls yfir 53.197 kýr. Af þessum kúm voru 3.215 með eina eða fleiri af 

athugasemdunum sem voru nefndar hér að ofan. Ekki voru skoðaðar kýr þar sem faðir var 

óskráður nema þegar heildarsafnið var tekið saman en þekktir feður í safninu voru 1.691. 

Fundnir voru feður og móðurfeður nautanna sem forsendurnar náðu til. Taldar athugasemdir 

eru flátta, fleiri en eitt spenaop á sama spena, nástæðir fram- og afturspenar, 

millispenar, samvaxnir millispenar og nástæðir afturspenar. 
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10. tafla. Naut sem eiga 10% dætra eða meira með athugasemdir*.  

Naut Faðir Móðurfaðir Athugasemdir Heildarfjöldi Hlutfall 

06042 Mikki 98036 Umbi 91032 Krossi 10 99 10,1 

07054 Keipur 99008 Þollur 94017 Kaðall 12 118 10,2 

96028 Fróði 88002 Óli 87014 Andvari 32 312 10,3 

06034 Víðkunnur 98052 Þrasi 97010 Stígur 9 87 10,3 

05043 Birtingur 97010 Stígur 94017 Kaðall 36 345 10,4 

05009 Hnappur 97010 Stígur 90026 Hafur 12 111 10,8 

07003 Kastali 98052 Þrasi 95010 Soldán 11 96 11,5 

04015 Þrumari 96027 Hófur 95024 Túni 21 182 11,5 

04018 Kútur 96028 Fróði 88026 Mosi 13 108 12,0 

02039 Aðall 94006 Völsungur 89017 Búi 79 643 12,3 

02028 Pontíus 94032 Punktur 88002 Óli 18 144 12,5 

03005 Birkir 95010 Soldán 94017 Kaðall 12 95 12,6 

00017 Kistill 92022 Tjakkur 87003 Daði 9 71 12,7 

10018 Muni 02012 Skurður 99008 Þollur 9 70 12,9 

01001 Húsi 92022 Tjakkur 87003 Daði 16 123 13,0 

10086 Bætir 02032 Síríus 05001 Stöðull 6 46 13,0 

09068 Þræll 98052 Þrasi 02013 Sendill 8 60 13,3 

01018 Neisti 92028 Smellur 86021 Bassi 5 36 13,9 

01024 Taumur 94017 Kaðall 90019 Almar 15 108 13,9 

01026 Völustakkur 94006 Völsungur 88002 Óli 7 50 14,0 

96006 Trefill 88017 Holti 84023 Suðri 13 90 14,4 

09009 Merkúr 02012 Skurður 97002 Bylur 16 108 14,8 

04016 Hjálmur 94013 Pinkill 93026 Blakkur 30 192 15,6 

Samtals     12,1 
* flátta, fleiri en eitt spenaop á sama spena, nástæðir fram- og afturspenar, millispenar, 
samvaxnir millispenar og nástæðir afturspenar. 

Í 11. töflu má sjá hvernig athugasemdirnar sem nefndar eru í 10. töflu liggja en hún sýnir 

hlutfallslega skiptingu athugasemda. Mjög misjafn fjöldi athugasemda er skráður við hvern 

eiginleika en einnig er talsverður breytileiki á því hvaða athugasemdir eru skráðar við hvert 

naut. Í töflunni eru taldar athugasemdirnar flátta, fleiri en eitt spenaop á sama spena, 

nástæðir fram- og aftrspenar, millispenar, samvaxnir millispenar og nástæðir 

afturspenar. 
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11. tafla. Hlutfall athugasemda hjá þeim nautum sem eiga 10% dætra eða meira með 

athugasemdir sem koma fram í dálkum töflunnar og hlutfall sömu athugasemda hjá 

heildarsafninu. 

  
Athuga-
semdir 

(%) 
Flátta 

Fleiri en 
eitt 

spenaop 

Nástæðir 
fram- og 

aftur-
spenar 

Milli-
spenar 

Sam-
vaxnir 
milli-

spenar 

Nástæðir 
aftur-
spenar 

Heildarsafn 6,0 0,0056 0,0226 1,5 2,9 0,0282 1,6 

06042 Mikki 10,1 0 0 1,0 3,0 0 6,1 

07054 Keipur 10,2 0 0 0 8,5 0 1,7 

96028 Fróði 10,3 0 0 2,6 4,2 0 3,8 

06034 Víðkunnur 10,3 0 0 1,1 3,4 0 5,7 

05043 Birtingur 10,4 0,6 0 2,3 6,7 0 0,9 

05009 Hnappur 10,8 0 0 6,3 4,5 0 0 

07003 Kastali 11,5 0 0 1,0 7,3 0 3,1 

04015 Þrumari 11,5 0 0 1,6 3,3 0 7,1 

04018 Kútur 12,0 0 0 0,9 7,4 0 3,7 

02039 Aðall 12,3 0 0,2 6,2 1,9 0 4,7 

02028 Pontíus 12,5 0 0 0,7 5,6 0 6,3 

03005 Birkir 12,6 0 0 1,1 5,3 0 6,3 

00017 Kistill 12,7 0 0 2,8 8,5 0 1,4 

10018 Muni 12,9 0 1,4 1,4 8,6 1,4 0,0 

01001 Húsi 13,0 0 0 2,4 8,9 0 1,6 

10086 Bætir 13,0 0 0 2,2 8,7 0 2,2 

09068 Þræll 13,3 0 0 5,0 1,7 0 6,7 

01018 Neisti 13,9 0 0 0 2,8 0 11,1 

01024 Taumur 13,9 0 0 0,9 11,1 0 1,9 

01026 Völustakkur 14,0 0 0 6,0 6,0 0 2,0 

96006 Trefill 14,4 0 0 0 14,4 0 0 

09009 Merkúr 14,8 0 0 2,8 10,2 0 1,9 

04016 Hjálmur 15,6 0 0 1,0 13,5 0 1,0 

 

 



24 
 

4. Umræður 

4.1. Júgur- og spenaeinkunnir  

Þegar bornar eru saman niðurstöður þessarar rannsóknar við fyrri rannsókn (Svanhildur Ósk 

Ketilsdóttir, 2007) hafa einkunnir fyrir júgur- og spenaeiginleika breyst mismikið eftir 

eiginleikum. Lægra hlutfall kúa eru með einkunnina 5 fyrir jafnvægi í nýrra safninu heldur en 

í því eldra. Kjörgildi fyrir jafnvægi er einkunnin 5 svo þessi breyting er neikvæð. Fyrir 

júgurfestu, þar sem kjörgildi er 9, má sjá jákvæða breytingu þar sem hlutfallslegur fjöldi kúa 

sem fengið hafa einkunnirnar 7 og 8 hefur aukist um rúm 16%. Svipuð breyting hefur orðið á 

einkunnum fyrir júgurband, þar sem kjörgildi er einkunnin 9, en þar hefur hlutfallslegur fjöldi 

kúa sem hafa fengið einkunnirnar 7 og 8 aukist um 13%. Talsverð breyting hefur orðið á 

hlutfalli einkunna fyrir júgurdýpt þar sem kjörgildi er einkunnin 9 en tæplega 20% lægra 

hlutfall fékk einkunnina 6 heldur en áður. Hlutfall gripa með einkunnirnar 7, 8 og 9  fyrir 

júgurdýpt hefur aukist um tæplega 13,5%. Einkunnir fyrir spenagerð þar sem kjörgildi er 

einkunnin 5 eru svipaðar en hlutfallslegur fjöldi gripa með einkunnina 5 hefur lækkað um 

tæplega 5%. Kjörgildi fyrir lengd spena er einkunnin 6. Þar hefur orðið jákvæð breyting en í 

seinna safninu hefur hlutfall kúa með einkunnina 6 aukist um rúmlega 15,5%. Þykkt spena er 

svipuð milli safna en þó hefur hlutfall kúa með einkunnina 5, sem er kjörgildið, lækkað um 

rúm 4% og hækkað um 3% í einkunninni 6. Hlutfallsleg dreifing einkunna fyrir eiginleikana 

stöðu framspena, spenaodd og aukaspena er nokkuð lík milli safna. 

Upplýsingar sem fást úr gagnasöfnum sem þessum eru mjög mikilvægar og gagnlegar til að 

sjá hvernig þróun stofnsins er með tilliti til kynbóta. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að 

sú áhersla sem undanfarið hefur verið á að bæta júgur- og spenaeiginleika er nær 

undantekningarlaust að skila nokkrum og í sumum tilvikum miklum árangri. 

4.2. Júgur- og spenaathugasemdir 

Gallar í júgur- og spenagerð eru ekki mjög algengir i íslenska kúastofninm. Í þessari rannsókn 

voru athugasemdir skráðar hjá 11,7% kúnna. Það er hinsvegar mikill breytileiki milli nauta 

hvað varðar hlutfall slíkra galla. Sum áttu engar dætur með athugasemdir á meðan allar dætur 

annarra voru með athugasemdir. Í 7. töflu er að finna þau naut sem áttu hlutfallslega flestar 

dætur með athugasemdir. Þrjú af þessum nautum voru heimanaut en það voru einnig nautin 

sem áttu hæst hlutfall dætra með athugasemdir, frá 41,7% upp í 62,5% og sannast þar enn 
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einu sinni að heimanautanotkun getur haft mjög neikvæð áhrif á kynbætur.  Það sæðinganaut 

sem gaf hæst hlutfall dætra með athugasemdir var nautið Raftur 06047 en 21 af 81 dóttur hans 

var með eina eða fleiri af athugasemdunum sem tekið var tillit til eða 25,9%.  

Athugasemdir í kúadómum sem hægt er að merkja við fyrir júgur- og spenagalla gefa 

mikilvægar upplýsingar fyrir kynbótastarfið. Með skipulegri skráningu þeirra má byggja upp 

grunn að gagnasafni sem hægt er að skoða reglulega.  

4.3. Sláturupplýsingar 

Í 8. töflu má sjá þau naut sem eiga hæst hlutfall dætra í safninu. Þar af eru þrjú heimanaut en 

öll hin nautin eru sæðinganaut. Þetta útskýrist trúlega frekar af því að heimanautin eigi færri 

dætur en en sæðinganautin, þar sem lágmarksfjöldi dætra með athugasemdir undan hverju 

nauti voru 5, heldur en því að heimanaut gefi síður júgur- og spenagalla. Heimanautin þrjú 

sem eiga nægilegan fjölda dætra til að komast inn í töfluna eru með hæst hlutfall dætra slátrað 

vegna júgur- og spenagalla, frá 46,7% upp í 100%. Ljóst er að mikill munur getur verið á 

nautum svo úttekt eins og þessi getur skilað gagnlegum upplýsingum fyrir kynbótastarfið. 

Júgur- og spenagallar eru ekki gallar sem við viljum rækta fram svo naut sem skila háu 

hlutfalli sláturgripa með þessar ástæður fyrir förgun eru væntanlega ekki góðir kynbótagripir.   

4.4. Flátta 

Flátta hefur greinst af og til í stofninum á síðari árum eins og fram kemur í kafla 3.3. Talið 

hefur verið að gallinn stjórnaðist af einföldum víkjandi erfðum. Mikil áhersla hefur verið lögð 

á að útrýma fláttu og því er tíðni gallans í stofninum mjög lág. Hann getur þar með dulist í 

stofninum og komið fram öðru hvoru. Þegar ættartafla þeirra kúa sem hafa verið tilkynntar og 

greindar með fláttu sem er í viðauka I er skoðuð er ekki hægt að sjá neitt greinilegt 

ættarmunstur. Þar sem staðfest var með DNA-greiningu að nautin Birtingur 05043 og Umbi 

98036 ættu dætur með fláttu var sérstaklega skoðað hvort þau ættu hærra hlutfall af kúm með 

þær athugasemdir sem skoðaðar voru. Talning á þeim gaf hins vegar ekki til kynna að 

Birtingur og Umbi skiluðu áfram óeðlilega mörgum gripum með athugasemdir miðað við 

safnið úr kúaskoðunum á árunum 2008-2015, né gripir sem eru skyldir þeim. Þar verður þó að 

taka tillit til þess að sumar af athugasemdunum komu ekki inn fyrr en árið 2014 en 

athugasemd eins og nástæðir fram- og afturspenar, sem miðað við fyrri rannsóknir hefði átt að 

vera tengd erfðum fláttu, var inni allt tímabilið.  
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Ef einfaldar víkjandi erfðir stjórnuðu gallanum fláttu mætti vænta þess að þar sem Birtingur er 

faðir og Umbi móðurfaðir hefðu 12,5% af afkvæmum átt að sýna gallann en þar var engin kýr 

tilkynnt. Helmings líkur eru á því að dætur Birtings séu með erfðavísinn sem er margfaldað 

við fjórðungs líkur þar sem Umbi er móðurfaðirinn (0,5 * 0,25 = 0,125) (Bourdon, 2000).  

Þar sem mjög sjaldgæft er að flátta greinist er ef til vill í sumum tilvikum ekki um fláttu að 

ræða heldur gætu þetta verið svæsin tilfelli af nástæðum fram- og afturspenum. Það má einnig 

velta fyrir sér hvort flátta sé í rauninni erfðagalli eða eitthvað annað eins og vansköpun tengd 

fósturþroska. Ef um erfðagalla er að ræða gæti verið að erfðir gallans væru mun flóknari en 

áður hefur verið talið og stjórnist jafnvel af samspili nokkurra eða margra erfðavísa. Það má 

ekki útiloka stökkbreytingar sem forsendu þess að gallinn komi fram eða ekki. Til að komast 

nær því að vita hvernig flátta erfist, ef hún erfist, mætti nýta erfðatækni, svo sem 

arfgerðargreiningar sem notaðar eru til að greina erfðagalla (Oldenbroek, 2017), og/eða halda 

kvígum með fláttu undir feður sína. Ef erfðirnar eru einfaldar væru helmings líkur á því að 

afkvæmið bæri gallann (1 * 0,5 = 0,5) (Bourdon, 2000). Það má spyrja að því hvort aðgerðir 

gegn nautum sem hafa verið feður kúa með fláttu hafi verið of sterkar þar sem mjög lítið er 

vitað um eiginleikann og þær heimildir sem til eru orðnar mjög gamlar. Ljóst er að til að vita 

meira um gallann þyrftu að fara fram meiri rannsóknir en hvorki er hægt að útiloka neitt né 

ákveða um fláttu eftir þetta verkefni. 
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5. Ályktanir 

Einkunnir fyrir júgur- og spenagerð hafa breyst á síðustu árum, mismikið eftir eiginleikum. Í 

flestum tilvikum hafa breytingarnar verið í jákvæða átt með hliðsjón af ræktunarmarkmiðum 

viðkomandi eiginleika Nauðsynlegt er að fylgjast áfram með stofninum í heild til að sjá hvort 

ástæða sé til þess að breyta áherslum í kynbótastarfinu. Það á til dæmis við um það ef að við 

förum að sjá eiginleika sem eru með kjörgildi í kringum miðju færast of langt út til endanna, 

dæmi um það eru of stuttir spenar vegna úrvals fyrir styttri spenum. 

Hlutfallslegur munur er milli feðra í fjölda dætra með athugasemdir fyrir júgur- og spenagerð. 

Eins er hlutfallslegur munur milli feðra í fjölda dætra sem slátrað hefur verið vegna júgur- 

og/eða spenagalla.  

Áður var talið að einfaldar víkjandi erfðir réðu því hvort gallinn flátta kæmi fram eða ekki. 

Ekki var hægt að sjá greinilegt munstur í ættum þeirra kúa sem hafa verið tilkynntar og 

greindar með fláttu á síðustu árum, né hægt að sjá eitthvað sem benti til þess að nautin 

Birtingur 05043 og Umbi 98036 ættu fleiri dætur en önnur naut með ákveðnar athugasemdir 

né ættingjar þeirra. Til að skilja betur hvernig og hvort flátta erfist er þörf á frekari 

rannsóknum, en ekki er hægt að útliloka neina gerð af erfðum eftir þetta verkefni.  
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9. Viðaukar 

9.1. Fláttuættir 
 

Kvíga Kvíga 1 Kvíga 2 Kvíga 3 Kvíga 4 Kvíga 5 

Fæðingarár 1999 2003 2007 2008 2009 

M 0271 Mímý 0169 Hrefna 0284 Heiða 309 Branda 364 

F 90019 Almar 95024 Túni 98036 Umbi 98036 Umbi 07007 Dallur 

Mm 0197 Sunna 0135 Brún 212   435 Gullbrá 

Mf 86031 Þegjandi 88021 Haki 94005 Klaki   99008 Þollur 

Fm 0289 Alma 0246 Buska 0134 Síða 0134 Síða 364 Snúra 

Ff 82025 Rauður 87003 Daði 900019 Almar 90019 Almar 98027 Fontur 

Mmm 169 0107 Rjóð 86   353 Jarðbrá 

Mmf 85981 Bætir 89027 Ós 91014 Búði   97001 Teinn 

Mfm  0133 Depla 0051 Skúta 0167 Kota   346 Grautargerð 

Mff 78018 Krókur 80014 Dálkur 81018 Hólmur   91022 Skjöldur 

Fmm 249 0234 Huppa 0082 Reyður 0082 Reyður 289 Ljósbrá 

Fmf 77011 Gellir 88033 Þristur 81018 Hólmur 81018 Hólmur 94017 Kaðall 

Ffm 0165 Alma 0063 Sóley 0289 Alma 0289 Alma 241 Skoruvík 

Fff 75001 Bróðir 79009 Bauti 82025 Rauður 82025 Rauður 90019 Almar 

Mmmm 139 0081 Rauðbrá 0060 Fía   280 Kolbrá 

Mmmf 75015 Þróttur 85016 Álfur 91019 Stormur   92022 Tjakkur 

Mmfm 88 105 0012 Bómull   58 Ljómalind 

Mmff 71004 Bátur 82008 Jóki 83024 Bjartur   86013 Þráður 

Mfmm 7 24 0128 Rín   291 Háttlín 

Mfmf 72015 Borgþór 73010 Skúti 81026 Tvistur   86021 Bassi 

Mffm 29 162 0039 Síða   146 Gæfa 

Mfff 70001 Barði 72007 Brúskur 73016 Rex   83024 Bjartur 

Fmmm 172 0209 Skessa 64 64 264 Kolla 

Fmmf 75004 Ás 87009 Gæfur 86013 Þráður 86013 Þráður 88004 Uggi 

Fmfm 82 0111 Bóla 0039 Síða 0039 Síða 200 Hyrna 

Fmff 69002 Bakki 81026 Tvistur 73016 Rex 73016 Rex 84036 Belgur 

Ffmm 112 44 249 249 203 Kæla 

Ffmf 69001 Bliki 75004 Ás 77011 Gellir 77011 Gellir 84013 Þistill 

Fffm 98 0153 Bolla 0165 Alma 0165 Alma 289 Alma 

Ffff 63016 Vogur 69002 Bakki  75001 Bróðir 75001 Bróðir 82025 Rauður 
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Kvíga Kvíga 6 Kvíga 7  Kvíga 8 Kvíga 9 Kvíga 10 

Fæðingarár 2011 2012 2012 2013 2014 

M 0112 Reyður 0224 Bettý 0568 Nótt 0960 Grein 0593 Skonsa 

F 08054 Pollur 09063 Freyr 05043 Birtingur 10038 Svipur 12017 Ráði 

Mm 0031 Reyður 0124 Hrabbý 0472 Brá 0778 Viðja 433 

Mf 0045 Lás 07001 Laukur 06172 Sopi 804 0748 Gauksson 

Fm 393 0345 Freyja 0428 Skjalda 11253 Svipul 0153 Drottning 

Ff 01028 Spotti 01031 Kappi 97010 Stígur 02039 Aðall 04041 Stíll 

Mmm   0100 Penelopa 0329 Branda 0282 Lokka 273 

Mmf   0312 Trukkur 98027 Fontur 05746 Aspar 05945 Hallandi 

Mfm  0267 Skrá 0847 Lilja 0353 Súpa 0591 Hófý 0452 Von 

Mff 92028 Smellur 98027 Fontur 98027 Fontur 00100 Laski 05027 Gaukur 

Fmm 204 0290 Gróa 0287 Búbót 0654 Natalía 0141 Prinsessa 

Fmf 97010 Stígur 01028 Spotti 97017 Kaðall 98027 Fontur 01036 Villingur 

Ffm 0194 Rönd 0377 Bogga 0368 Skessa 0048 Drottning 0223 Steypa 

Fff 94017 Kaðall 94006 Völsungur 88002 Óli 
94006 
Völsungur 97010 Stígur 

Mmmm   0078 Adda 0266 Eik 0247 Lokka 1035 Snoppa 

Mmmf   01884 Lóuþrælss. 98013 Gísl 99999 01941 Kaldbakur 

Mmfm   0212 Túrbú 0241 Skoruvík 0537 Ösp 0335 Pía 

Mmff   95010 Soldán 90019 Almar 96027 Hófur 02039 Aðall 

Mfmm 0222 Krossa 0603 Fjóla 0288 Baula 0452 Rauðka 0359 Von 

Mfmf 86002 Listi 00037 Þröstur 99016 Viti 9627 Hófur 00002 Guffi 

Mffm 0169 Smella 0241 Skoruvík 0241 Skoruvík 0177 Lubba 0257 Bomba 

Mfff 84036 Belgur 90019 Almar 90019 Almar 92028 Smellur 97010 Stígur 

Fmmm 96 0229 Sturta 0202 Lóa 0354 Linda 0115 Drottning 

Fmmf 970176 Hnífill 98036 Umbi 91015 Raftur 95010 Soldán 94017 Kaðall 

Fmfm 0368 Skessa 0194 Rönd 0100 Ljósa  0241 Skoruvík 0171 Næola 

Fmff 88002 Óli 94017 Kaðall 86013 Þráður 90019 Almar 94026 Frískur 

Ffmm 0137 Spóla 0274 Kanna 0287 Snót 9999 0165 Skutla 

Ffmf 89017 Búi 98017 Búi 89022 Hvanni 89017 Búi 86013 Þráður 

Fffm 0100 Ljósa 0029 Branda 0102 Óla 0029 Branda 0368 Skessa 

Ffff 86013 Þráður 86013 Þráður 80014 Dálkur 86013 Þráður 88002 Óli 
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9.2. Eyðublað fyrir kúaskoðun 

KÚASKOÐUN
Bær nr. dags.

Nr. kýr

Fjósgerð K.mat - heild

Stærð Horn Dómari

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Boldýpt Lítil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mikil

Útlögur Litlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Miklar

Yfirlína Veik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kúpt

Malabreidd Grannar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Breiðar

Halli mala Vísa upp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hallandi

Bratti mala Þaklaga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Flatar

Staða hækla frá hliðBein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hokin

Staða hækla aftanfráNáin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Samsíða

Halli klaufa Mikill 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Réttar

Jafnvægi Framþungt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Afturþungt

Júgurfesta Laust 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fast

Júgurband Ógreinilegt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Greinilegt

Júgurdýpt Mikill 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vel borið

Spenagerð Keilulaga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kylfulaga

Lengd spena Langir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Stuttir

Þykkt spena Grannir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Þykkir

Staða framspena Vísa út 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Þéttir

Spenaoddur Yddur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sýldur

Mjaltir Þungar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Léttar

Skap Viðkvæm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Róleg

Aukaspenar Engir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Samvaxnir

Holdstig Mögur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Feit

Hæð Lágfætt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Háfætt
1=Enginn 4=Ei nn aukasp. en ki rti l l  við s pena 7=Fleiri  en tveir aukaspenar

2=Varta, ekki  eiginl . aukaspeni 5=Tveir aukaspenar 8=Fleiri  en tveir aukasp. og ki rti l l  v. sp.

3=Einn skýr aukaspeni 6=Tveir aukasp. þar sem kirti l l  er við s pena 9=Samvaxinn a ukas peni

1. Lausir bógar 9. Nástæðir fram- og afturspenar 34. Aftarlega settir aftursp.

2. Hár krossbeinskambur 11. Nástæðir afturspenar 40. Il la lagaðar klaufir

30. Framlág (framhallandi  yfirl ína) 12. Mislangir spenar 50. Gott samræmi

5. Pokalaga júgur 31. Framstæðir spenar

6. Ójafnvægi v/h 32. Samvaxnir mill ispenar

7. Júgurpokar 33. Fleiri  en eitt spenaop á sama sp.

8. Mikil skipting í júgri 17. Mill ispenar 99. Flátta

Mjaltakerfi, tegund

c DeLaval      c Lely                               
c SAC              c Strangko                             

.                                                                                       
c Annað ________________

c Handmjaltir         c Brautakerfi         
c Fötukerfi               c Mjaltabás        
c Rörmjaltakerfi     c Mjaltaþjónn

ATHUGASEMDIR

Síðasti  burður, dags.Fædd, mán/ár Faðir nafn og nr.Nafn kýr

Litur
c Básafjós                      
c Legubásafjós                
c Hálmfjós

Mjaltatækni
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