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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 

Meginmarkmið þessa verkefnis var að skoða hvort aðbúnaður og meðferð lambfjár 

áður en því er sleppt að vori hafi áhrif á vanhöld lamba í sumarhögum. Valið var að 

vinna með þrjú svæði með ólík vanhaldahlutföll og samþykktu 19 bú að taka þátt. 

Fengin voru gögn úr skýrsluhaldi Bændasamtaka Íslands fyrir búin frá árunum 2007-

2014 og búin síðan heimsótt og spurningalisti um verklag á búunum svarað. 

Heildarfjöldi fæddra lamba á þessu átta ára tímabili var 114.277. 

Helstu niðurstöður úr skýrsluhaldi voru á þá leið að marktækur munur er á milli 

þessara þriggja svæða hvað vanhöld í sumarhögum snertir og einnig á milli búa innan 

svæða. Meiri vanhöld eru á hrútlömbum en gimbralömbum og einnig reyndust lömb 

sem ganga undir fósturmóður með lakari lifun í sumarhögum. 

Helstu niðurstöður úr spurningalista eru að allt bendi til þess að hreinlæti (heitt vatn í 

húsum og sótthreinsun einstaklingsstía) hafi jákvæð áhrif á lifun lamba í 

sumarhögum. Fyrirbyggjandi aðgerðir virðast einnig vera mikilvægar til að auka lifun 

lamba, bólusetning áa skiptir máli fyrir vanhöld í sumarhaga en fyrirbyggjandi 

aðgerðir gegn slefsýki og skitu mestu máli fyrir lifun á sauðburði. Fósturtalning áa 

virðist einnig hafa jákvæð áhrif á vanhöld á búunum en þar sem það er gert eru 

marktækt minni vanhöld en þar sem það er ekki gert. Skýringin á þessu getur verið sú 

fósturtalning auðveldar bændum að flokka ærnar eftir fóðurþörfum en einnig fékkst 

marktækt betri lifun í sumarhögum þar sem kjarnfóður er gefið í einhverju mæli fyrir 

burð. Rúningur haust og vetur hefur jákvæð áhrif á lifun lamba í sumarhögum og 

einnig að baða lömb áður en þau eru vanin undir fósturmóður, þessar niðurstöður þarf 

þó að taka með fyrirvara þar sem of fá bú svara að þessu sé ekki þannig háttað hjá 

þeim. Af sömu ástæðu þarf að taka með fyrirvara niðurstöður um bólusetningu áa, og 

tíma í einstaklingsstíu. Að lokum benda niðurstöðurnar til þess að þrepaskipt aðlögun 

lamba hafi jákvæð áhrif og er þá átt við að best komi út að hafa lambfé í 3 daga eða 

lengur í einstaklingsstíu, setja það síðan í hópstíu, þaðan í útigerði áður en það er sett 

á tún og svo loks í sumarhagana.  

Lykilorð: sauðfé, vanhöld lamba, stíur, fyrirbyggjandi aðgerðir, fósturtalning, 

útigerði. 
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veitta aðstoð við gerð þessa verkefnis. Einnig vil ég þakka Eyjólfi Ingva Bjarnasyni 
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heimsótti þakka ég góðar móttökur og ánægjuleg kynni. Ég vil þakka móður minni 

Ragnheiði Valdimarsdóttur og systur minni Lindu Sif Níelsdóttur fyrir að halda mér 

við efnið og hvetja mig áfram. Að lokum á eiginmaður minn Gísli Rúnar Magnússon 

og börnin okkar fimm þakkir fyrir þá þolinmæði sem þau sýndu mér þegar allt var 

undirlagt vegna þessa verkefnis og þann stuðning sem þau veittu mér.  
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1 Inngangur 

1.1 Íslensk	  sauðfjárrækt	  

Íslenska sauðkindin tilheyrir svokölluðu stuttrófufé sem algengt var um alla 

Norðvestur-Evrópu áður fyrr en nú finnast aðeins nokkrir stofnar í nágrannalöndum 

okkar (Árni B.Bragason, 2013a). Hún kom með landnámsmönnum til landsins og 

hefur lítið blandast öðrum stofnum þrátt fyrir innflutning erlendra dýra, ástæðan er sú 

að þessum innflutningi fylgdu sjúkdómar eins og riðuveiki, fjárkláði, mæðuveiki og 

lungnasjúkdómar sem tekist var á við með niðurskurði dýra. Með þeim aðgerðum 

tókst að útrýma flestum þessara sjúkdóma en samhliða því töpuðust einnig þau gen 

sem fylgdu innflutta fénu. Íslenska sauðkindin hefur því haldið sérstöðu sinni t.d. 

hvað varðar litafjölbreytileika og háragerð, en hún þolir einstaklega vel 

umhleypingasamt og kalt veðurfar. Hvað varðar móðureiginleika hennar þá er hún 

þekkt fyrir að sinna lömbum sínum vel og vera ágætlega mjólkurlagin í samanburði 

við mörg önnur fjárkyn. Þyngd lamba er yfirleitt breytileg eftir burðarstærð en eðlileg 

fæðingarþyngd tvílembinga er á bilinu 3-4,5 kg, einlembingar eru yfirleitt þyngri en 

marglembingar léttari (Árni B. Bragason, Emma Eyþórsdóttir & Jón Viðar 

Jónmundsson, 2013). Ekki er óeðlilegt að lömb tífaldi fæðingarþyngd sína yfir 

sumarið, en það er þó misjafnt milli búa og svæða sem skýrist að einhverju leyti af 

mismunandi sumarhaga, sprettu úthagagróðurs og ekki síður af meðferð fram að 

sleppingu. 

Afkoma íslenskra sauðfjárbúa byggist á innlögðu dilkakjöti og því skiptir fjöldi lamba 

sem kemur til nytja eftir hverja á miklu máli, ásamt meðalfallþunga og þeim 

gæðaflokk sem þau lenda í (Jóhannes Sveinbjörnsson & Erla Bjarnadóttir, 2002). 

Mikil vanhöld lamba geta því skert tekjur búa umtalsvert. Með tilkomu gæðastýringar 

í sauðfjárrækt skrá bændur upplýsingar um gripi búsins í miðlægan gagnagrunn sem 

kallast Fjárvís og hafa gert síðan 2007, þar má finna upplýsingar um hvern einasta 

grip bæði afurðir og afdrif ásamt fleiri upplýsingum. Slíkt safn upplýsinga auðveldar 

alla rannsóknavinnu og getur hjálpað bændum að greina hvað má gera betur. En til 

þess að það gefi sem skýrasta mynd þarf skráning að vera unnin af nákvæmni og 

heiðarleika. 
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1.2 	  Sauðburður	  

Sauðburður hefst á flestum búum um mánaðamótin apríl/maí og stendur í u.þ.b 

mánuð. Vanhöld á sauðburði eru alltaf einhver og eru helstu ástæður þeirra erfiður 

burður, sjúkdómar og slys. Gott eftirlit og góður aðbúnaður er því nauðsynlegur til að 

koma í veg fyrir óþarfa vanhöld, t.a.m. þá er nauðsynlegt að gæta þess að lömb komist 

sem fyrst á spena þar sem mikilvæg mótefni eru í broddmjólkinni sem geta skipt 

sköpum fyrir heilbrigði nýfæddra lamba (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2001). Eins er 

hægt að grípa til ýmissa fyrirbyggjandi aðgerða til að draga úr vanhöldum af sökum 

sjúkdóma sem geta lagst á lömb, t.a.m.fékk Guðrún Hildur Gunnarsdóttir (2013) þá 

niðurstöðu að allt benti til þess að betra væri að gefa nýfæddum lömbum AB mjólk 

fyrirbyggjandi gegn slefsýki frekar en að gera ekki neitt. Fóðrun áa skiptir máli fyrir 

fæðingarþunga lamba og mjólkurlagni áa, vanfóðrun hefur neikvæð áhrif á þessa tvo 

þætti (Ólafur Guðmundsson, Emma Eyþórsdóttir og Ólafur G. Vagnsson, 1997). 

Heygæði skipta hér mestu máli og ef þau eru slök þarf að gefa ánum kjarnfóður til að 

þær fullnægi næringarþörf sinni. 

Algengt er að bændur kjósi að láta fullorðnar ær eingöngu ganga með tvö lömb yfir 

sumarið og gemlinga aðeins eitt, það er því töluvert um að verið sé að venja 

þrílembinga eða tvílembinga undan gemlingum undir einlembur. Fjöldi lamba sem 

ganga undir fósturmóður getur því verið töluverður á sumum búum. 

1.3 Vorbeit	  

Algengast er að bændur setji lambfé út u.þ.b. viku eftir burð, en veðurfar og spretta 

hefur áhrif á hvort það sé gerlegt (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013). Oftast er lambfé 

sleppt á tún og haft þar í 2-4 vikur eða þar til úthagi er nægjanlega sprottinn, en slík 

vorbeit á túni er mikilvæg fyrir ærnar til að koma til móts við aukna næringarþörf 

lambanna þar sem nýgræðingurinn hefur jákvæð áhrif á nyt ánna. Til að tryggja að 

ærnar fái nóg gefa flestir hey með vorbeitinni en það þarf að vera lystugt til að þær 

vilji það. Hvernig vorbeitinni er háttað getur haft áhrif á vanhöld lamba í 

sumarhögum, en norsk rannsókn sýnir fram á að vorbeit á eingöngu ræktað land hefur 

aukin vanhöld í för með sér í samanburði við vorbeit á blöndu af ræktarlandi og 

óræktuðu (Vatn, Simensen & Valle, 2002). Ástæðan fyrir þessu er talin vera aukin 

hætta á sníkjudýrasmiti, en hægt er að nota fyrirbyggjandi aðgerðir gegn því en þá er 

mikilvægt að meðhöndla bæði lamb og móður, ekki bara annað hvort. Einnig er 
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æskilegt að skipta fénu í hópa á vorbeit eftir aldri og fjölda lamba með hverri á, 

þannig að sem einsleitum hópum sé sleppt í sumarhagann saman, annars er hætta á að 

yngstu lömbin villist undan (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013). 

1.4 Sumarhagar	  

Bændur á Íslandi hafa flestir aðgang að víðlendum sumarhaga sem ýmist er úthagi 

margra samliggjandi lögbýla eða afréttur sem er þá svæði utan landamerkja lögbýla 

(Árni B. Bragason, 2013b). Hreinleiki íslenskrar náttúru er eitt af því sem við getum 

státað af í sauðfjárrækt en á móti kemur að landið er víða illa farið vegna 

jarðvegseyðingar og sum staðar vegna ofbeitar. Með aukinni vakningu á ástandi 

landsins hafa margir bændur tekið upp samstarf við Landgræðslu ríkisins til að vinna 

gegn hnignun úthagans. Ef sleppt er of snemma í sumarhaga getur það haft neikvæð 

áhrif á sprettuna það sem eftir er sumars en það getur líka haft neikvæð áhrif á afurðir 

ánna, því ef ekki er nægur gróður getur fóðurbreytingin haft þau áhrif að ærnar geldist 

upp (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013). Það er því mikilvægt að gefa úthaganum tíma 

til að ná góðri sprettu áður en sleppt er.  

Á hverju ári er töluvert hlutfall lamba sem ekki skilar sér af fjalli, og var samkvæmt 

skýrsluhaldi sauðfjárræktarinnar fyrir árin 2008-2011 3,0-3,1% á landsvísu (Eyjólfur 

Ingvi Bjarnason, munnlegar upplýsingar). Lambavanhöld í sumarhögum eru þó lítil 

hérlendis miðað við víða annars staðar í heiminum þar sem fleiri sjúkdómar eru 

landlægir og rándýrategundir fleiri  (Eikje, Steinheim, Klemetsdal & Ødegård, 2009)  

1.5 Staða	  þekkingar	  á	  vanhöldum	  lamba	  	  

1.5.1 Erlendar	  rannsóknir	  
Arfgengi vanhalda lamba er mjög lágt og er því ljóst að umhverfisáhrif er stærsti 

orsakaþátturinn (Eikje o.fl., 2009) en sumir vilja meina að hægt sé að velja fyrir minni 

vanhöldum en það taki langan tíma (Boujenane, Chikhi, Lakcher & Ibnelbachyr, 

2013). Margar rannsóknir hafa verið gerðar erlendis á vanhöldum lamba í 

sumarhögum enda vanhaldahlutfallið mun hærra en hér þekkist eða t.d. 22,9% á 

ákveðnu svæði í Noregi 2001 (Hansen & Bjøru, 2006; Jón Viðar Jónmundsson, 2009). 

Í þarlendum rannsóknum hefur m.a. verið notast við GPS tæki til að geta fylgst með 

lömbunum, þannig gátu þeir strax farið og freistað þess að finna lamb/hræ ef engin 

hreyfing var merkjanleg í ákveðinn tíma. Í þessum rannsóknum sem gerðar voru á 
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nokkrum svæðum í Noregi kemur fram að helstu dánarorsakir eru sjúkdómar, slys og 

rándýr, en í einhverjum tilfellum var ekki hægt að greina orsök. Hlutfallið á milli 

orsakavalda var mjög breytilegt sem skýrist sjálfsagt af ólíkum svæðum en hlutfall 

þeirra sem urðu rándýrum að bráð var á bilinu 21,5%-75%, sjúkdómar tóku um 22% 

lambanna og slys voru skráð hæst 33% á einu svæði (Hansen & Bjøru, 2006; Hansen, 

Hansen & Trondsen, 2008; Warren, Mysterud & Lynnebakken, 2001). Á fyrri hluta 

sumars voru sjúkdómar og refir helstu dánarorsakir en seinni hluta sumars voru það 

stærri rándýr eins og t.d. úlfar (Warren o.fl., 2001). Ekki hefur verið gerð rannsókn á 

því hérlendis hverjir séu helstu orsakavaldar þess að lömb skili sér ekki af fjalli, enda 

erfitt að meta þar sem aðeins örfá dýr finnast.  

Vanhöld lamba eru tengd fleiri þáttum eins og kyni lambs, aldur móður, burðarstærð 

og fæðingarþunga (Eikje o.fl., 2009; Turkson & Sualisu, 2005; Binns, Cox, Rizvi & 

Green, 2002). 

Aukinn fæðingarþungi minnkar vanhöld lamba í sumarhögum þar til 

meðalfæðingarþunga er náð, eftir það eru ekki marktæk áhrif, en eitt af því sem getur 

aukið fæðingarþunga lamba er rúningur á meðgöngu (Corner, Kenyon, Stafford, West 

& Oliver, 2006; Hansen & Bjøru, 2006; Eikje o.fl., 2009). Í rannsókn sem gerð var á 

Nýja Sjálandi var þó ekki hægt að greina minni vanhöld lamba þó ær séu rúnar á 

meðgöngu en þeir fengu engu að síður aukinn fæðingarþunga tvílembinga en ekki 

reyndist vera maktækur munur á fæðingarþunga einlembinga né þrílembinga 

(Kenyon, Morris & McCutcheon, 2002). Lélegur vaxtarhraði frá fæðingu fram að 

sleppingu og þyngd við sleppingu höfðu einnig marktæk áhrif á vanhöld. Warren o.fl. 

(2001) fengu marktækt meiri vanhöld hjá eldri lömbum og telja ástæðuna vera þá að 

þau eru sjálfstæðari og fari lengra frá mæðrum sínum sem gerir þau að auðveldari 

bráð fyrir rándýr.  

Einnig hefur verið sýnt fram á að kyn lamba hefur áhrif á vanhöld þeirra í 

sumarhögum, í norskri rannsókn sem Eikje o.fl (2009) gerðu fengu þeir að marktækt 

fleiri lambhrútar drepast eða yfir 10% á móti tæplega 9% gimbra. Telja þeir ástæðuna 

vera þá sömu og fékkst með eldri lömbin, hrútar séu einfaldlega sjálfstæðari.  

Aldur áa og burðarstærð hafa áhrif, en marktækt meiri vanhöld eru undan 

veturgömlum ám en þeim sem eldri eru (Steinheim, Eikje, Klemetsdal & Adnoy, 

2008; Warren o.fl., 2001) og marktækt meiri vanhöld eru á tvílembingum og 

fleirlembingum heldur en einlembingum, því til stuðnings þá fengust marktækt minni 

vanhöld með því að skilja að þrílembinga (Eikje o.fl., 2009; Steinheim o.fl., 2008; 
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Vatn o.fl, 2002).  Hansen og Bjøru (2006) fengu reyndar allt aðrar niðurstöður en hér 

að ofan, þeir fengu ekki marktæk áhrif af kyni lambs, aldri móður eða burðarstærð en 

fleiri rannsóknir styðja þó að svo sé, önnur rannsókn komst að sambærilegri 

niðurstöðu en þar hafði kyn þó áhrif á öllum tímabilum sem voru skoðuð en hvorki 

aldur móður né burðarstærð (Sawalha, Conington, Brotherstone &Villanueva, 2007). 

Mest vanhöld lamba eru fyrstu 10 daga ævi þeirra eða 85,9%  heildarvanhalda, í 

þessari rannsókn fengust ekki marktæk áhrif af aldri áa né kyni lamba, heldur 

eingöngu af burðarstærð (Boujenane o.fl., 2013) 

1.5.2 Íslenskar	  rannsóknir	  
Á Íslandi hafa verið gerðar tiltölulega fáar rannsóknir sem snúa að vanhöldum lamba.  

Páll Zophóníasson birti fyrstur ítarlega umfjöllun um vanhöld árið 1938 og gerir þá 

ráð fyrir að þau séu 20-30% frá fæðingu fram á haust (Jón Viðar Jónmundsson, 1975).  

Það var síðan ekki fyrr en árið 1971 sem Stefán Aðalsteinsson og fleiri skoða þetta 

aftur, niðurstöður þeirra eru þær að heildarvanhöld lamba tvævetra og eldri áa sé um 

5,7%, en frá rúningi fram á haust 1,7%. Tímabilið sem um ræðir eftir rúning er því 

líklega frá mánaðarmótum júní/júlí fram á haust, en fram undir 1970 var yfirleitt rúið 

um mitt sumar, hér er því í fyrsta sinn fjallað um vanhöld í sumarhögum (Árni B. 

Bragason o.fl., 2013). Jón Viðar Jónmundsson (1975) fékk að heildarvanhöld fyrir 

árin 1970-1971 væru 4,93% og fékk hann marktækan mun á milli búa, ekki reyndist 

þó vera marktækur munur milli búa eftir fjölda lamba. 

Árið 2009 birti Jón Viðar Jónmundsson (2009) rannsókn sem þar sem hann tók saman 

breytingar sem hafa orðið á vanhöldum lamba frá 1954- 2005. Þar er stuðst við 

skýrslur fjárræktarfélaganna þar sem metinn er munurinn á fjölda lamba sem fæðast 

og síðan það sem kemur til nytja að hausti. Samkvæmt þessari rannsókn hafa 

heildarvanhöld lamba farið vaxandi, frá því að vera 5-6% í kringum 1954 upp í 9% 

árið 2005. Í þessari rannsókn greinir hann einnig vanhöld eftir tímabilum og virðist 

sem vanhöld í sumarhaga aukist með árunum og mælist hæst 2,26% síðustu tvö árin 

sem þessi rannsókn tekur til. Þessi rannsókn var unnin úr gögnum frá búum sem höfðu 

verið hvað lengst í skýrsluhaldi og með nokkuð góðar skráningar. Einnig skoðaði 

hann nytjahlutfallið milli landssvæða og þegar skoðuð eru þau svæði sem einnig verða 

til skoðunar í þessari rannsókn þá fengust eftirfarandi niðurstöður á nytjahlutfalli: 

Borgarfjörður 91,47%, Snæfellsnes 92%, Dalir 92,26% og Strandir 92,88% 
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(Kolbeinsstaðahreppur tilheyrði Snæfellsnesi en sameinaðist Borgarbyggð 2006 því 

eru bæði svæðin tekin með hér).   

Hvað varðar þætti eins og aldur móður, burðarstærð, kyn og annað sem reyndust hafa 

áhrif á vanhöld samkvæmt erlendu rannsóknunum þá fengust sambærilegar 

niðurstöður í þeim íslensku. Aldur móður hefur áhrif, vanhöld mældust marktækt 

meiri hjá veturgömlum ám en þeim sem eldri voru (Jón Viðar Jónmundsson, 1975; 

Steinheim o.fl., 2008; Warren o.fl., 2001). Jón Viðar fékk þó líka marktæk neikvæð 

áhrif hjá elstu ánum.  Hvað kynjamun varðar þá er nokkuð jafnt kynjahlutfall við 

fæðingu en marktækt meiri vanhöld eru síðan á hrútlömbum en gimbralömbum.  

Skoðuð voru afdrif og þrif fósturlamba í BS verkefni við LBHÍ árið 2013, þar fékkst 

að marktækt meiri vanhöld eru á lömbum sem ganga undir fósturmóður en þeirra sem 

ganga undir mæðrum sínum (Antonía Hermannsdóttir, 2013).  

1.6 Markmið	  rannsóknar	  	  

Hérlendis hefur verið tekið saman hlutfall lamba sem ferst í sumarhögum, en ekki 

verið skoðað nákvæmlega hvað veldur. Menn telja þó að sjúkdómar, slys og rándýr 

hafi áhrif eins og þekkist erlendis en ekki er vitað í hvaða hlutföllum. Þetta er 

eingöngu hægt að rannsaka með því að notast við GPS senda eins og gert hefur verið 

erlendis og væri það áhugavert verkefni þó ekki verði farið í það í þessari rannsókn. 

Munur getur verið á vanhöldum milli svæða sem ef til vill má rekja til ólíks landslags 

eða mismunandi fjölda refa en það skýrir ekki mun á milli búa innan sama svæðis. 

Það er því markmið þessa verkefnis að skoða aðbúnað og meðferð lambfjár áður en 

því er sleppt í sumarhagann sérstaklega. Með því er vonast til að komast eitthvað nær 

hvort aðbúnaður og meðferð fjár geti haft áhrif á vanhöld sem verða á lömbum í 

sumarhaga.   
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2 Efni og aðferðir 

2.1 Skipulag	  rannsóknar	  

Valið var að skoða þrjú svæði með ólíkt vanhaldahlutfall í sumarhaga, Haft var 

samband við sauðfjárbændur á svæðunum og þeim boðið að taka þátt í rannsókninni.  

Alls samþykktu 19 bændur að vera með: 9 í Kolbeinsstaðahreppi, 7 á Ströndum og 3 í 

Hörðudal. Fengin voru skýrsluhaldsgögn frá þeim búum sem samþykktu að vera með 

og farið á bæina með spurningalista sem fylltur var út á staðnum. 

2.2 Gögn	  

2.2.1 Skýrsluhaldsgögn	  
Gögn úr skýrsluhaldi búanna fengust úr skýrsluhaldsgrunni Bændasamtaka Íslands 

fyrir árin 2007-2014. Gögnin innihéldu upplýsingar fyrir hvert lamb sem fæddist á 

þessu tímabili, kyn þess, fjölda í burði foreldra og fósturmóður ef það átti við, einnig 

voru upplýsingar um afdrif þess bæði að vori og hausti. Heildarfjöldi fæddra lamba á 

svæðunum þremur á þessu 8 ára tímabili var 114.277. Tvö bú sameinuðust 

tímabundið á tímabilinu og vantar því gögn fyrir annað þeirra í 3 ár.  

Við grunnúrvinnlsu skýrsluhaldsgagna var tekin saman tíðnitafla með flokkunum sem 

gefnir eru upp í töflu 1 fyrir hvert bú fyrir sig, til þess var notast við Excel.  

Tafla 1. Grunnflokkun skýrsluhaldsgagna. 

Grunnflokkun skýrsluhaldsgagna 
Ár 

Fjöldi lamba 
Kyn 

Fædd dauð 
Drepast í burði 

Dauð á sauðburði 
Drapst um sumarið 

Vantar af fjalli 
Fórst um haust 
Bíður slátrunar 

Slátrað, sett á eða selt 
 

Út frá þessum upplýsingum var síðan fundið hlutfall vanhalda í hverjum flokk fyrir 

sig út frá heildarfjölda fæddra lamba flokkað eftir árum. Upplýsingar fyrir öll búin sett 
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saman í eina töflu sem síðan var notuð við tölfræðiúrvinnslu með SAS Enterprise 

Guide 7.1.  

Tafla 2. Flokkar skýrsluhaldsgagna notaðir við tölfræðiúrvinnslu. 

Flokkar Innihald flokka 
Svæði Kolbeinsstaðahreppur, Hörðudalur, Strandir 
Bú 19 bú sem fengu bókstafina A-S 
Ár 2007-2014 
Fjöldi lamba Samanlagður fjöldi lamba sem fæddist 

Vanhöld vor Dauðfædd lömb, þau sem drepast í burði og á sauðburði fram 
að sleppingu. 

Vanhöld sumar Drepast um sumar og vantar af fjalli. 
Vanhöld haust Drepast um haust eftir smölun. 
Heildarvanhöld Vanhöld vor, sumar og haust. 

Hlutfall kynja Hlutfall kynja af heildarfjölda fæddra lamba, hlutfall kynja 
sem drepst: vor, sumar og haust. 

 

2.2.2 Gögn	  úr	  spurningalista	  
Spurningalistanum er skipt niður í kafla eftir innihaldi. Í hverjum kafla eru mis 

mikilvægar spurningar, höfuðspurningarnar eru þær sem strax er unnið með, síðan 

fylgja þeim í sumum tilfellum framhalds spurningar eftir því hvert svarið er til að geta 

gripið til ef kafa þyrfti dýpra í efnið. Af þessari ástæða verða ekki birta niðurstöður 

allra spurninga. Til útskýringar má nefna að kaflinn um stíur innihélt spurningar um 

fleiri stærðir af stíum, hversu lengi lambfé er haft í hverri fyrir sig og hvernig þessu er 

háttað, þ.e.a.s hvernig ferlið er. Við úrvinnslu þá var eingöngu skoðuð áhrif þess að 

setja lambfé í 2-6 kinda stíu eða stærri hópstíu. Þar sem ekki fékkst marktæk 

niðurstaða eftir stærð stía þá var ekki farið nánar í þetta. Spurningalistann í heild sinni 

má sjá í viðauka 1. Svör bænda voru skráð í Excel og síðan teknar þær spurningar sem 

skiptu mestu máli og svörunin úr þeim sett upp í eina heildstæða töflu fyrir hvert bú 

fyrir sig flokkað eftir árum. Þessari töflu og töflunni úr skýrsluhaldinu síðan skeytt 

saman í eina og notuð við tölfræðiúrvinnslu. Þegar farið var af stað með 

tölfræðiúrvinnsluna kom í ljós að svarmöguleikar einstakra spurninga voru í sumum 

tilfellum óþarflega margir þannig að tíðni svara varð of lág til að hægt væri að keyra 

tölvfræðipróf. Svarmöguleikum var því fækkað með því að sameina þá.  

Kaflaskipting spurningalistans er ekki alveg í samræmi við kaflaskiptingu 

úrvinnslunnar en hana má sjá í töflu 2. Einstaka kaflar voru sameinaðir og eins voru 

spurningar færðar á milli kafla þar sem ástæða þótti til. Eins reyndist í einhverjum 
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tilfellum spurningarnar ekki nógu skýrar og/eða svarmöguleikarnir of flóknir í vinnslu 

að ákveðið var að sleppa þeim 

Tafla 3. Kaflaskipting verkefnis og það helsta sem var tekið fyrir í hverjum kafla fyrir sig. 

Kaflar Efni til umfjöllunar 
Almennir þættir Húsagerð, gjafaaðstaða og burðartími 
Fyrirbyggjandi aðgerðir Bólusetningar, lyfjagjöf t.d.gegn skitu og slefsýki 
Sjúkdómar Áætluð meðaltíðni einstakra sjúkdóma 
Rúningur Rúningstími 
Fósturlömb Fósturtalning, aðferðir við að venja undir 
Stíur á sauðburði Burðarstaður, fjöldi í stíu, þrif stía 
Hreinlæti og mörkun Heitt vatn, hvenær markað 
Eftirlit Fjöldi sem kemur að sauðburði, eftirlit 
Fóðrun Kjarnfóðurgjöf, saltsteinar, heygjöf úti 
Val á líflömbum Hvaða lömb koma til greina 
Sumarhaginn Fjarlægð sumarhaga, hættuleg svæði 

 

2.3 Úrvinnsla	  gagna	  

Við úrvinnslu gagna var notað tölfræðiforritið SAS Enterprise Guide 7.1 (© 2012, 

SAS Institute Inc), hér var einkum notuð lýsandi tölfræði, fervikagreining ( linear 

models), kji-kvaðrat próf og t-próf.  Fervikagreining var notuð til að greina mun á 

vanhöldum bæði í sumarhögum og á sauðburði eftir svörum bænda, stöku sinnum 

þurfti að útiloka eitt svæði ef allir bændur á því svæði svöruðu eins, en breytileiki var 

á hinum svæðunum. Það var gert til að útiloka skekkju sem mikill munur á vanhöldum 

milli svæða hefði skapað og því reyndist nauðsynlegt að skoða vel breytileika innan 

svæða. Athugað var með samspilsáhrif milli breyta þar sem ástæða þótti til. Notað var 

t-próf til að bera saman vanhöld kynja á sauðburði og í sumarhögum. Uppsetning 

gagna úr spurningalista, grunnvinna úr skýrsluhaldi, gerð mynda og taflna var gerð í 

Microsoft Excel for Mac 2011.  
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3 Niðurstöður 

3.1 Skýrsluhald	  

3.1.1 Vanhöld	  eftir	  	  búum	  
Ekki er marktækur munur á vanhöldum eftir svæðum á sauðburði né á haustin en það 

reynist vera marktækur munur á vanhöldum í sumarhaga eftir svæðum (p<0,05) sem 

e.t.v. skýrist að einhverju leiti af ólíkum sumarhaga. Meðalvanhöld í sumarhaga í 

Kolbeinsstaðahreppi er 4,3%, 2,8% í Hörðudal og 1,7% á Ströndum.  Mynd 1 sýnir 

hvernig skiptingin er eftir svæðum fyrir hvert tímabil fyrir sig. 

 
Mynd  1. Vanhöld eftir búum flokkuð eftir svæði og tímabili. 

Marktækur munur er á heildarvanhöldum milli búa (p<0,05) og mikill munur er á 

milli þess bús sem er með mest heildarvanhöld (15,7%) og þess sem er með minnst 

(5,8%). Á mynd 2 má sjá heildarvanhöld hvers bús fyrir sig flokkað eftir tímabilum. 
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Mynd  2. Heildarvanhöld eftir búum, sundurliðað eftir tímabilum. 

Mesti munur er á milli búa innan Kolbeinsstaðahrepps þar munar 9 prósentustigum á 

því búi sem er með mest heildarvanhöld og þess sem er með minnst, í Hörðudal er 

munurinn 2,7 og 4,8 á Ströndum. Þeir fjórir bæir (C,E,L,M)  sem eru með minnst 

heildarvanhöld dreifast á öll þrjú svæðin sem er áhugavert m.t.t. þess að mikill munur 

er á vanhöldum í sumarhaga eftir svæðum. Meðalheildarvanhöld eru 11,3% í 

Kolbeinsstaðahreppi, 9,2% í Hörðudal og 8,7% á Ströndum.  

Þegar vanhöld eru skoðuð eftir tímabilum fæst að marktækur munur (p<0,001) er á 

vanhöldum á sauðburði milli búa í Kolbeinsstaðahreppi og Ströndum. Á fyrrnefnda 

svæðinu eru minnst vanhöld 3,9% en mest 7,7%, á Ströndum er það minnst 4,4% og 

mest 7,9%. Marktækur munur er á vanhöldum í sumarhögum (p<0,001) á milli búa á 

öllum svæðum, sjá má í töflu 4 muninn milli búa sem eru með mest vanhöld og 

minnst innan hvers svæðis fyrir sig.  

Tafla 4. Bú með mest og minnst vanhöld í sumarhaga eftir svæðum. 

 

Svæði 

 

 

Minnst vanhöld í 

sumarhaga 

 

Mest vanhöld í 

sumarhaga 

Kolbeinsst.hr. 2,5% 7,6% 

Hörðudalur 1,8% 3,4% 
Strandir 0,9% 2,4% 
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3.1.2 Kynjahlutfall	  
Ekki reynist vera marktækur munur á hlutfalli kynja sem fæðist, eitthvað er um að 

dauðfædd lömb séu skráð viðrini sem skýrir hátt hlutfall þeirra í vanhöldum á 

sauðburði. Á mynd 3 má sjá hvernig kynjaskiptingin er eftir tímabilum. Marktækt 

fleiri hrútlömb drepast á sauðburði og í sumarhaga en gimbralömb (p<0,05), ekki er 

marktækur munur á vanhöldum kynja á haustin 

 
Mynd  3. Kynjahlutfall fæddra lamba og þeirra sem drepast á skilgreindum tímabilum.  

3.1.3 Fósturlömb	  
Á hverju ári eru að meðaltali 5,2% lamba sem fæðast á þessum búum látin ganga 

undir fósturmóður. Marktækur munur eru á hlutfalli fósturlamba milli búa innan 

svæða (p<0,01) og milli svæða (p<0,01) en hæst hlutfall fósturlamba eru á Ströndum. 

Það bú sem er með lægst hlutfall fósturlamba venur 2,3% fæddra lamba undir 

fósturmóður, það bú sem gerir mest af því venur að meðaltali 9% fæddra lamba undir 

fósturmóður. Meðaltal lamba sem eru vanin undir fósturmóður á hverju búi fyrir sig 

má sjá á mynd 4 þar sem það er gefið upp sem hlutfall af fæddum lömbum. 
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Mynd  4. Meðalhlutfall lamba sem eru vanin undir fósturmóður á hverju búi. 

Marktækt meiri vanhöld eru á fósturlömbum í sumarhögum (p<0,01) og haustin 

(p<0,01) en þeim sem ganga undir mæðrum sínum. Hvernig þetta skiptist eftir 

tímabilum má sjá á mynd 5.  

 
Mynd  5. Vanhöld fósturlamba eftir tímabilum samanborið við vanhöld lamba sem ganga 

undir móður sinni. 

3.1.4 Vanhöld	  eftir	  árum	  
Ekki er marktækur munur á vanhöldum í sumarhögum milli ára, en mest vanhöld voru 

árið 2011 bæði í Kolbeinsstaðahreppi og í Hörðudal en árið 2009 á Ströndum.  

0%	  

1%	  

2%	  

3%	  

4%	  

5%	  

6%	  

7%	  

8%	  

9%	  

10%	  

A	   B	   C	   D	   E	   F	   G	   H	   I	   J	   K	   L	   M	   N	   O	   P	   Q	   R	   S	  

H
lu
tf
al
l	  

Bú	  

0%	  

1%	  

2%	  

3%	  

4%	  

Drápust	  á	  
sauðburði	  

Vantar	  af	  Vjalli	   Drapst	  um	  
sumar	  

Drapst	  um	  
haust	  

Va
nh
öl
d	  

Tímabil	  

Móður	  

Fósturmóður	  



14 

 
Mynd  6. Vanhöld í sumarhögum eftir árum og svæðum.  

3.2 Spurningalistinn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

3.2.1 	  Almennt	  um	  búin	  
Svörin við spurningunum eru sýnd hér á myndrænu formi þar sem einnig kemur fram 

hvort þau flokkast í hóp með búum sem eru með 3% eða minni meðalvanhöld í 

sumarhaga eða í flokk með búum með yfir 3% meðalvanhöld í sumarhaga, sama er 

gert þegar vanhöld á sauðburði eru skoðuð en þá er miðað við undir eða yfir 6% 

meðalvanhöld. Á mynd 7 má sjá fjölda búa eftir svæðum eftir því í hvorn 

vanhaldaflokkinn þau lenda fyrir vanhöld á sauðburði (<6% eða >6%). Á mynd 8 er 

þetta síðan skoðað fyrir vanhöld í sumarhögum, allir bæir á Ströndum lenda þar undir 

3% meðalvanhöld, hin tvö svæðin eru með breytilegra vanhaldahlutfall. 
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Mynd  7. Fjöldi búa innan svæða skipt eftir tíðni vanhalda á sauðburði.  
 

 
Mynd  8. Fjöldi búa innan svæða skipt eftir tíðni vanhalda í sumarhögum.  
Breytingar urðu á bústærð einstakra búa á því tímabili sem rannsóknin nær yfir, til að 

mynda sameinuðust tvö bú tímabundið og er því eingöngu skráð gögn fyrir annað 

búið í þau ár. Þar sem gögnin eru unnin fyrir hvert ár þá leiðréttist sú skekkja sem 

annars hefði myndast. Ekki reyndist vera marktækur munur á vanhöldum efir bústærð 

hvorki á sauðburði né í sumarhaga. Það bú sem er með minnst heildarvanhöld er eitt 

stærsta búið sem heimsótt var og er staðsett í Kolbeinsstaðahreppi.  

Húsagerð og gjafaaðstaða var einnig til skoðunar, spurt var um þrenns konar 

húsagerð: taðhús, grindahús og blönduð hús (þ.e.a.s báðir fyrrgreindir valmöguleikar 

til staðar) og þrenns konar gjafaaðstaða: gjafagrind, jata eða blanda af þessu tvennu. 
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Eingöngu einn bær er með ærnar á taði og því ekki hægt að meta áhrif þess í 

samanburði við hina möguleikana. Ekki reyndist vera marktækur munur á vanhöldum 

á sauðburði eftir húsagerð en skoða þurfti vanhöld í sumarhögum með því að taka út 

búin á Ströndum þar sem þau eru öll með grindahús og vanhöld þar eru marktækt 

minni en á hinum svæðunum og hefði því skekkt niðurstöðuna. Þegar það var gert 

fékkst að ekki er marktæk áhrif af húsagerð á vanhöld í sumarhögum. Hvernig 

gjafaaðstaða er í húsunum hefur ekki marktæk áhrif á lifun lamba hvorki á sauðburði 

né í sumarhögum. Hvenær sauðburður hefst var einnig til skoðunar og voru 

valmöguleikarnir þrír: fyrir 1.maí, 1-6 maí eða 7.maí eða síðar. Ekki fékkst marktækur 

munur á vanhöldum lamba eftir því hvenær sauðburður hefst. Á mynd 9 má sjá 

hvernig svarhlutfallið skiptist yfir ofangreind atriði eftir því hvort búin eru með meira 

eða minna en 3%  meðalvanhöld um sumar. Hlutfall búa sem er með á bilinu 200-399 

fjár á vetrarfóðrum er 52% og sama hlutfall hefur féð á grindum, gjafaaðstaðan er 

aftur á móti mjög breytileg milli búa. Algengast er að sauðburður hefjist á bilinu 1-

6.maí eða á 52% búa, sjaldgæfast er að hann byrji fyrir þann tíma eða eingöngu á 15% 

búa 

 
Mynd  9. Fjöldi búa eftir stærð þeirra, upphafi sauðburðar, húsagerð og gjafaaðstöðu 

flokkað eftir tíðni vanhalda í sumarhögum. 

3.2.2 Fyrirbyggjandi	  aðgerðir	  
Á öllum búum nema þremur eru ær bólusettar ýmist með þrígildu eða fjórgildu 

bóluefni. Ekki var marktækur munur á vanhöldum búa á sauðburði hvort þar var gert 

eða ekki en marktækt (p<0,01) betri lifun var í sumarhögum á þeim búum sem 
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bólusetja (3,12%) en þar sem það er ekki gert (6,05%). Öll bú á Ströndum bólusetja 

og fæst enn marktækur munur þó það svæði sé tekið út.  

Á 68% búa er gefið fyrirbyggjandi lyf gegn slefsýki og skitu en sama lyfið er gefið 

við þessu tvennu, á þeim búum eru marktækt (p<0,05) minni vanhöld á sauðburði en 

þar sem það er ekki gert. Ekki var marktækur munur á lifun lamba í sumarhögum á 

milli búa sem gefa fyrirbyggjandi gegn slefsýki og skitu og þeirra sem gera það ekki.  

Á 57% búa er lömbum gefið selen fyrirbyggjandi gegn stíuskjögri, á einstaka búum fá 

þó eingöngu þau lömb sem hafa verið lengst inni selen. Ekki var marktækur munur á 

lifun lamba hvort selen er gefið eða ekki hvorki á sauðburði né í sumarhögum. Svörun 

á búum má sjá á mynd 10 fyrir ofantalin atriði og einnig hvernig svarhlutfallið er eftir 

vanhöldum á búunum.  

Joð er notað fyrirbyggjandi gegn joðskort en einnig til sótthreinsunar, ekki var 

marktækur munur á vanhöldum búa hvorki á sauðburði né í sumarhögum hvort joð er  

notað eða ekki. 

 
Mynd  10. Tíðni fyrirbyggjandi aðgerða flokkað eftir tíðni vanhalda á sauðburði og tíðni   

vanhalda í sumarhaga. 

3.2.3 	  Sjúkdómar	  
Til að hafa einhverja hugmynd um tíðni sjúkdóma á bæjum voru bændur beðnir um að 

meta hvað þeir teldu vera meðalfjölda gripa sem fá algengustu sjúkdóma sem leggjast 

á lömb og ær. Valmöguleikarnir voru: mjög sjaldgæfir/þekkjast ekki, færri en 5, milli 

5 og 10, 10-15 og fleiri en 15. 
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Við skoðun á tíðni sjúkdóma í lömbum í samanburði við hlutfall vanhalda bæði á 

sauðburði og í sumarhaga fékkst ekkert augljóst mynstur. Þar sem eingöngu var um 

áætlaðan fjölda að ræða þá er var ekki hægt að keyra prófanir fyrir það auk þess sem 

tíðni sjúkdóma er eflaust mjög breytileg milli ára. Nákvæma sjúkdómaskrá þarf til að 

hægt sé að beita tölfræðiprófi á niðurstöðurnar. Á myndum 11, 12 og 13 má sjá 

hvernig bændur svöruðu og þar má einnig sjá hvernig svörunin er eftir því hvort tíðni 

vanhalda í sumarhaga  er undir eða yfir 3% á búunum og á sauðburði eftir því hvort 

tíðni vanhalda á búum sé undir eða yfir 6%. Sjúkdómum í lömbum er skipt í tvennt 

hér, á mynd 11 og 12 eru sjúkdómar sem eru tíðari inni en á mynd 13 sjúkdómar tíðari 

úti. 

  
Mynd  11. Tíðni lambasjúkdóma sem algengir eru í innistöðu á sauðburði, flokkað eftir tíðni 

vanhalda á sauðburði. 
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Mynd  12. Tíðni lambasjúkdóma sem algengir eru í innistöðu á sauðburði, flokkað eftir tíðni 

vanhalda í sumarhaga. 
 

 
Mynd  13. Tíðni lambasjúkdóma sem algengir eru eftir að inniveru lýkur og á haustin, 

flokkað eftir tíðni vanhalda í sumarhaga. 
Tíðni kramarlamba virðist vera í samræmi við vanhöld á sauðburði, þar sem svarað er 

að þau þekkist varla er tíðni vanhalda minni en þar sem einhver lömb greinast árlega. 

Liðabólga og liðastirðnun eru sjúkdómar sem greinast í einhverjum lömbum árlega, 

þó eru tveir bæir sem svara að þeir þekkist varla og þar eru líka vanhöld í sumarhaga 

mjög lítil.  
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Eingöngu voru skoðaðir þeir tveir sjúkdómar í ám sem geta haft mest áhrif á lömb 

eftir að þau eru fædd, það eru júgurbólga og öndunarfærasjúkdómar (lungnapest, 

lungnakregða og barkabólga). Öndunarfærasjúkdómar þekkjast á flestum búum í 

Kolbeinsstaðahreppi og í Hörðudal en mjög lítið um þá á Ströndum.  

 
Mynd  14. Tíðni sjúkdóma í ám flokkað eftir tíðni vanhalda á sauðburði og tíðni vanhalda í 

sumarhaga.  

3.2.4 Rúningur	  
Algengast er að ærnar séu haust- og vetrarúnar, á tveimur búum er eingöngu 

haustrúið. Á þessum tveimur búum eru marktækt meiri vanhöld í sumarhaga en þar 

sem bæði er haust- og vetrarrúið. Sama niðurstaða fæst þó Strandir séu teknar út en 

þar er rúið tvisvar á öllum búum. 

3.2.5 Að	  venja	  undir	  
Spurt var um nokkra þætti sem tengjast því að venja lömb undir fósturmæður. Það 

fyrsta sem var skoðað var hvort bændur létu telja fóstur í ánum. Ástæðan fyrir því er 

sú að þá eru menn oft tilbúnir með lömb sem þurfa nýja móður þegar von er á 

einlembingi. Fósturtalning í ám getur því auðveldað alla vinnu við að venja undir 

verulega og aukið líkurnar á hún heppnist og sýna niðurstöður þessarar rannsóknar að 

marktækt minni vanhöld eru bæði á sauðburði og í sumarhögum (p<0,05) á búum sem 

láta fósturtelja. Hvaða aðferðir menn nota við að venja undir fósturmóður er afar 

misjafnt, sumir víxla alveg lömbum undan ánum, þ.e.a.s. láta einlembu t.d. hafa báða 

tvílembingana undan tvílembdum gemling og láta gemlinginn fá einlembinginn undan 

einlembunni. Ef lamb drepst og það á að freista þess að venja annað undir ána nota 
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sumir þá aðferð að flá dauða lambið og klæða svo það sem á að venja undir í skinnið. 

Flestir bændur baða lömbin sem á að venja undir upp úr vatni áður en þau eru böðuð 

upp úr legvatni sem flestir bændur safna á sauðburði til að grípa til. Sumir setja salt í 

baðvatnið, og er misjafnt hvort menn séu að baða þau upp úr köldu eða volgu vatni. 

Sumir baða stór og aðeins sprækari lömb upp úr köldu vatni til að gefa þeim smá 

sjokk til að auka líkurnar á að fósturmóðir taki þeim. Af ofantöldum aðferðum er 

eingöngu ein sem hefur marktæk áhrif á lifun lamba en það er böðun lamba. Það eru 

marktækt (p<0,01) mest vanhöld á þeim bæjum sem lömb eru ekki böðuð upp úr vatni 

áður en þau eru vanin undir, þetta á bæði við um á sauðburði og í sumarhaga. Á 

sauðburði eru einnig marktækt minni vanhöld þar sem baðað er upp úr volgu vatni 

frekar en köldu. Hitastig baðvatns skiptir ekki máli hvað varðar vanhöld í 

sumarhögum. 

 
Mynd  15. Aðferðir við að venja undir og tíðni búa sem notar þær flokkað eftir tíðni vanhalda 

á sauðburði og tíðni vanhalda í sumarhaga. 

3.2.6 	  Stíur	  í	  sauðburði	  
Algengast er að bændur láti ærnar bera í krónni hjá hinum ánum og setji þær síðan í 

einstaklingsstíu, tveir bændur láta ærnar bera í einstaklingsstíunni og tveir frammmi á 

gangi. Ekki var marktækur munur milli búa eftir því hvar ærnar eru látnar bera en 
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tíminn sem þær eru hafðar í einstaklingsstíu hafði áhrif. Marktækt minni vanhöld er á 

búum þar sem lambfé er haft í þrjá sólarhringa eða lengur í einstaklingsstíu bæði á 

sauðburði (p<0,01) og í sumarhaga (p<0,01), sama niðurstaða fékkst þó Strandir séu 

teknar út þar sem allir bændur svara eins þar.  

Einnig var spurt um þrif á einstaklingsstíum, en þar sem undirlagið er mismunandi þá 

er aðstaðan til þrifa einnig mismunandi. Flestir þeir sem eru með lambfé á einhverjum 

undirburði setja hreint undir þær reglulega, en þeir sem eru með ærnar á grindum setja 

síður undirburð. Hér er sérstaklega skoðað hvort menn séu að sótthreinsa stíurnar með 

Staldren eða einhverju sambærilegu og eru eingöngu 6 bændur að gera það, það var 

ekki marktækur munur á milli búa sem sótthreinsa og þeirra sem gera það ekki á 

vanhöld á sauðburði en það voru marktækt minni vanhöld í sumarhögum (p<0,05) á 

búum sem sótthreinsa en hjá þeim sem gera það ekki. 

 
Mynd  16. Fjöldi búa eftir burðarstað og sótthreinsun einstaklingsstíu flokkað eftir tíðni 

vanhalda á sauðburði og í sumarhaga.  
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Mynd  17. Fjöldi búa eftir þeim tíma sem lambfé er haft í einstaklingsstíu ásamt því hvert það 

fer næst eftir einstaklingsstíu, þetta er flokkað eftir tíðni vanhalda á sauðburði og tíðni 

vanhalda í sumarhaga.  

Verklag á sauðburði er mjög mismunandi milli búa og spilar þar stórt hlutverk hversu 

rúma aðstöðu bændur hafa til að setja upp einstaklingsstíur og hópstíur og hvernig 

skipulaginu er háttað. Eins og áður kom fram setja allir bændur sem rætt var við ærnar 

í einstaklingsstíu eftir burð og er mismunandi hversu lengi þær eru hafðar þar. Eftir 

einstaklingsstíuna setja flestir bændur lambféð í litlar hópstíur með 2-6 ám, á einstaka 

búum er þetta gert í mörgum þrepum eins og t.d að setja fyrst í tveggja kinda stíu 

síðan fjögurra kinda og að lokum í stóra hópstíu. En þar sem þetta er afskaplega 

mismunandi var þetta einfaldað hér og eingöngu skoðað hvert þær fari næst eftir 

einstaklingsstíu. Marktækt meiri vanhöld eru í sumarhögum þar sem lambfé er sett 

beint út (p<0,05) heldur en þar sem það sem það er fyrst sett í stíur með öðru lambfé. 

Tíminn sem ærnar eru inni er mjög mismunandi og ræðst af sprettu og veðurfari og 

því erfitt að skoða þann þátt svo vel sé. Hvert lambfé er sett eftir inniveruna hefur 

aftur á móti áhrif á lifun lamba í sumarhaga en marktækt minni vanhöld (p<0,01) eru 

þar sem lambfé er fyrst sett í útigerði heldur en þar sem það er sett beint á tún.  

Bændur voru spurðir hvort lambavar væri í hópstíunum og voru valmöguleikarnir 3: 

já, nei eða sum staðar. Ekki er marktækur munur á lifun lamba á sauðburði á búum 
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Út	  

Vanhöld	  sumar	  
Tími	  í	  einstaklingstíu:	  

≤	  1	  sólarhring	  
2	  sólahringa	  

≥	  3	  sólarhringa	  
Hvert	  næst:	  

2-‐6	  kinda	  stíu	  
>	  6	  kinda	  stíu	  

Út	  

Fjöldi	  búa	  

<6%	  vor	   >6%	  vor	   <3%	  sumar	   >3%	  sumar	  
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sem hafa lambavar og þeirra sem hafa það ekki eða sum staðar. En á þeim búum þar 

sem það er lambavar eru marktækt minni vanhöld í sumarhögum (p<0,01). 

Lambavarið sjálft nýtist ekki í sumarhaga og því er þetta líklega tengt öðrum þáttum. 

 
Mynd  18. Fjöldi búa eftir því hvort lambavar sé að finna í húsunum eða ekki og hvert það 

fer eftir inniveruna, flokkað eftir tíðni vanhalda á sauðburði og í sumarhaga.  

3.2.7 Hreinlæti	  og	  mörkun	  
Marktækt (p<0,05) minni vanhöld eru í sumarhögum á búum þar sem heitt vatn er í 

útihúsunum en ekki mældust marktæk áhrif á lifun á sauðburði. Ekki er markað og 

merkt á sama tíma á öllum búum, eins er mismunandi hvenær lömbin eru mörkuð. Á 

Ströndum eru flest lömb merkt meðan þau eru inni en á hinum svæðunum er 

algengara að þau sé mörkuð þegar þau fara út. Ekki var því hægt að skoða þennan þátt 

nánar þar sem munurinn milli svæða er of mikill. Fjögur bú marka og merkja lömbin 

ekki á sama tíma og var ekki hægt að greina marktækan mun á milli þeirra og hinna 

sem það gera. Hvernig svörunin var milli búa má sjá á mynd 18 sem auk þess gefur 

upplýsingar um hvort búin flokkist með mikil eða lítil vanhöld. 
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Sum	  staðar	  lambavar	  

Útigerði	  

Afgirtan	  úthaga	  

Tún	  

Fjöldi	  búa	  

<3%	  sumar	   >3%	  sumar	  
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Mynd  19. Fjöldi búa sem hafa heitt vatn, nota merkisprey/merkikrít  auk upplýsinga um 

venjur við að marka flokkað eftir tíðni vanhalda í sumarhaga. 

3.2.8 Eftirlit	  á	  sauðburði	  
Mjög misjafnt er hversu margir koma að sauðburði á þeim búum sem heimsótt voru, 

ekki reynist vera fylgni milli bústærðar og fjölda starfsmanna, en hvernig þetta skiptist 

má sjá á mynd 19. Í framhaldi af því var spurt hvernig boðum væri komið á milli 

vakta og var um 3 möguleika að ræða: munnleg, skrifleg eða bæði munnleg og 

skrifleg. Ekki var hægt að greina marktækan mun á búum eftir því hvernig þessu er 

háttað en sjá má hvernig svörunin var á mynd 20. Að lokum var spurt hversu oft á 

sólarhring menn teldu að skipulegt eftirlit með bornu ánum færi fram, algengast var 

að að það væri gert þegar gripunum er vatnað eða gefið, ekki er marktækur munur á 

búum eftir því hvernig þeir svöruðu þessari spurningu. 
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Fjöldi	  búa	  

<3%	  sumar	   >3%	  sumar	  
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Mynd  20. Fjöldi starfsmanna á sauðburði eftir stærð búa. 

 

 

 
Mynd  21. Hversu oft eftirlit fer fram á sauðburði og hvernig boðum er komið milli vakta 

flokkað eftir tíðni vanhalda í sumarhaga. 

3.2.9 Fóðrun	  
Allir bændur nema einn láta ærnar hafa aðgang að saltsteini alla inniveruna. Á búinu  

sem er ekki með aðgang að saltsteini alla inniveruna þar eru mest vanhöld á sauðburði 

af þeim búum sem til skoðunar voru en hins vegar er vanhaldahlutfall í sumarhaga þar 

mjög lágt. Kjarnfóður er gefið á 13 búum í einhverjum mæli fyrir burð, sumir gefa 

eingöngu ákveðnum hópum kjarnfóður meðan aðrir gefa öllum ánum. Marktækt betri 

lifun lamba er í sumarhaga á þeim búum sem gefa kjarnfóður (p<0,05) heldur en þar 

sem það er ekki gert, ekki er marktækur munur á lifun lamba á sauðburði hvort það 

fær kjarnfóður eða ekki. Mismunandi er hvenær kjarnfóðurgjöf hefst og er svæðaskipt 
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hvernig þessu er háttað. Á Ströndum er byrjað að gefa kjarnfóður innan við 3 vikum 

fyrir burð en öll bú á hinum svæðunum nema eitt byrja að gefa ánum fyrr. Ekki er því 

hægt að gera frekari prófanir hér þar sem munurinn á milli svæða er of mikill, á mynd 

21 má sjá hvernig þetta skiptist eftir vanhaldaflokkunum tveimur. Fleiri bú bætast við 

þegar spurt er hvort gefið sé kjarnfóður eftir burð, en öll nema tvö gefa kjarnfóður 

eftir burð. Marktækt meiri vanhöld eru á sauðburði á þessum tveim bæjum sem ekki 

gefa kjarnfóður eftir burð (p<0,05)heldur en hinna sem það gera, en ekki er 

marktækur munur á milli búa fyrir vanhöld í sumarhögum.  

 
Mynd  22. Fjöldi búa sem gefa kjarnfóður fyrir og eftir burð flokkað eftir tíðni vanhalda á 

sauðburði og tíðni vanhalda í sumarhaga. 
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Vanhöld	  vor	  
Fá	  kjarnf.	  fyrir	  burð	  

Ekki	  kjarnf.fyrir	  burð	  
Kjarnf.eftir	  burð	  

Ekki	  kjarnf.eftir	  burð	  

Vanhöld	  sumar	  
Fá	  kjarnf.	  fyrir	  burð	  

Ekki	  kjarnf.fyrir	  burð	  
Kjarnf.eftir	  burð	  

Ekki	  kjarnf.eftir	  burð	  

Fjöldi	  búa	  

<6%	  vor	   >6%	  vor	   <3%	  sumar	   >3%	  sumar	  
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Mynd  23. Fjöldi búa flokkað eftir því hvenær kjarnfóðurgjöf hefst fyrir burð flokkað eftir 

tíðni vanhalda á sauðburði og tíðni vanhalda í sumarhaga. 

Á öllum búum er ánum gefið hey út eftir að inniverunni lýkur, hvernig því háttað er 

aftur á móti mismunandi. Hér er sérstaklega skoðað hvort rúllurnar séu settar í grindur 

og hvort plastið sé haft á eða tekið af. Hér er einnig um svæðaskipta svörun að ræða 

en allir bændur á Ströndum hafa plastið á og skera göt á það meðan algengara er að 

það sé tekið af á hinum svæðunum tveimur. Á þremur bæjum hafa ærnar aðgang að 

saltsteini í útiverunni en sjá má á mynd 25 hvernig skiptingin er eftir vanhöldum í 

sumarhaga ásamt upplýsingum um mismunandi fyrirkomulag við heygjöf úti. 

 
Mynd  24. Hvernig útigjöf er háttað flokkað eftir tíðni vanhalda í sumarhaga. 
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3.2.10 Val	  á	  líflömbum	  
Þeir þættir sem spurt var um höfðu ekki nein áhrif á vanhöld almennt. Sumar 

spurningarnar voru aðeins villandi og því ekki tilefni til nánari túlkunar. Sú spurning 

sem var sem skýrust var hvort valið væri fyrir legglengd og var svörunin eins og sést á 

mynd 24.  

 
Mynd  25. Fjöldi búa sem velja fyrir legglengd flokkað eftir tíðni vanhalda í sumarhögum. 

3.2.11 Sumarhaginn	  
Sumarhaginn hjá flestum eru heimalönd sem liggja saman, á þremur búum er sumt 

rekið á afmarkaðan afrétt en ekki allt og því erfitt að vinna nánar úr því. Fjarlægð 

sumarhaga er í langflestum tilfellum í innan við 5 km fjarlægð frá búinu og því nóg að 

opna hlið til að koma fénu á fjall, sumir hafa opið allan tímann þannig að fé getur 

farið í sumarhagann þegar það vill. Ekki var unnt að vinna neitt nánar með þetta. 

Menn voru spurðir hvort það væru einhver þekkt hættuleg svæði innan sumarhagans, 

11 svöruðu að svo væri og voru marktækt meiri vanhöld á þeim búum en þar sem 

svarað var neitandi. Í því samhengi nefndu flestir á Ströndum gjótur, pytti og falda 

árfarvegi sem helstu ógnina. Í Hörðudal var minnst á gili, skurði og vegi sem 

hættulegustu svæðin. Í Kolbeinsstaðahreppi svara fæstir að hættuleg svæði séu í 

sumarhaganum, þeir sem svöruðu þessu þó játandi nefndu að eitthvað væri um dý, 

mógrafir og hraungjótur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	  

Valið	  fyrir	  legglengd	  
Ekki	  valið	  fyrir	  legglengd	  

Fjöldi	  búa	  

<3%	  sumar	   >3%	  sumar	  



30 

4 Umræður 

4.1 Skýrsluhaldið	  

Marktækur munur er á vanhöldum lamba í sumarhaga milli svæðanna þriggja sem hér 

eru til skoðunar. Kolbeinsstaðahreppur er með mest vanhöld (4,3%) sem er töluvert 

yfir landsmeðaltalinu fyrir árin 2008-2011 (3,0%-3,1%), Strandir (1,7%) er með 

minnst og Hörðudalur (2,8%) fylgir nokkurn veginn landsmeðaltalinu (Eyjólfur Ingvi 

Bjarnason, munnlegar upplýsingar). Marktækur munur er einnig milli bæja innan 

svæða, þessar niðurstöður eru í samræmi við þær sem Jón Viðar Jónmundsson (1975) 

fékk þegar hann skoðaði vanhöld milli svæða og búa.  

Þegar kynjahlutfallið er skoðað þá reynist ekki marktækur munur á því við fæðingu, 

en síðan eru marktækt meiri vanhöld á hrútum bæði á sauðburði og í sumarhaga. Þetta 

er í samræmi við bæði íslenskar og erlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið 

(Jónmundsson, 1975; Sawalha o.fl., 2007; Eikje o.fl., 2009; Turkson & Sualisu, 

2005). Skýringin á meiri vanhöldum lambhrúta á sauðburði má í einhverjum tilfellum 

rekja til erfiðari burðar, en varðandi aukin vanhöld þeirra í sumarhaga telja menn að 

geti stafað af því að þeir séu sjálfstæðari og hætti sér lengra frá mæðrum sínum  

Marktækt fleiri fósturlömb drepast í sumarhaga en lömb sem ganga undir móður sinni, 

þetta er í samræmi við niðurstöður Antoníu Hermannsdóttur (2013). Antonía hafði 

upplýsingar um fæðingarþunga lamba og telur hún ástæðuna liggja að einhverju leiti í 

því að léttari lömb séu frekar vanin undir og því má kannski áætla sem svo að hér sé 

fæðingarþungi að hafa áhrif í einhverjum tilfellum. En rannsóknir hafa sýnt fram á að 

fæðingarþungi hefur áhrif á vanhöld lamba í sumhaga, því léttari lömb því meiri 

vanhöld (Hansen & Bjøru, 2006; Eikje o.fl., 2009).	  	  
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4.2 Spurningalistinn	  

Svör bænda voru frekar svæðaskipt, t.a.m.svöruðu flestir bændur eins á Ströndum 

hvað helstu þætti varðar og má sjá samantekt á því í töflu 5. Meiri breytileiki var á 

svörum bænda á hinum svæðunum tveimur.. 

Tafla 5. Samantekt yfir svör bænda á Ströndum.  

 Spurningar Svör bænda á Ströndum 

Bólusetja ærnar Allir 
Fyrirbyggjandi gegn 
slefs./skitu Allir 

Fósturtalning Allir 
Safna legvatni Allir nema einn 
Baðað Allir en hitastig er mismunandi 
Burðarstaður Allir láta bera í krónni hjá hinum ánum 
Eftir einstaklingsstíu Allir setja lambfé næst í 2-6 kinda stíu 
Heitt vatn Á öllum búum 

Mörkun lamba Allir marka á inniverunni og þau eru öll merkt 
á sama tíma 

Kjarnfóður fyrir burð Allir, flestir byrja að gefa kjarnfóður innan við 
mánuði fyrir burð 

Kjarnfóður eftir burð Allir 
Heygjöf út Allir hafa plastið á rúllunni og sker göt á þaðþ 
Rúið tvisvar Allir 
Hættuleg svæði Allir nema tveir svara þessu játandi 
Val eftir legglengd Allir nema einn 

 

Hvenær lömb eru mörkuð er algjörlega svæðaskipt, á Ströndum er það gert á flestum 

búum meðan lömb eru inni en á hinum svæðunum tveimur er það gert þegar þau fara 

út. Eins er algengt í Kolbeinsstaðahreppi að marka og merkja lömbin ekki á sama tíma 

en á hinum svæðunum er það gert á sama tíma.  

Við samantekt á svörum þeirra bænda sem eru með mest og minnst vanhöld lamba í 

sumarhögum í Kolbeinsstaðahreppi má sjá að margt er ólíkt. Samantektina má sjá í 

töflu 6.  
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Tafla 6. Samanburður á svörum þeirra tveggja búa í Kolbeinsstaðahreppi sem eru með 

minnst og mest vanhöld í sumarhaga.  

 Minnst vanhöld Mest vanhöld 

Stærð bús 800 fjár eða meira 200-300 fjár 

Upphaf sauðburðar Viku fyrir 1.maí 7. maí eða síðar 

Fyrirbyggjandi aðg (utan joð) Já Nei 

Fósturtalning Já Nei 

Klæða í skinn, safna legvatni Já Já 

Baðað Volgu  Ekki baðað 

Þrif einstaklingsstíu Daglega Notar undirburð  

Lambavar Já  Sum staðar 

Burðarstaður Helst í einstaklings Krónni hjá hinum 

Eftir einstaklingsstíu Útigerði 6-7 daga gömul 

helst ekki hópstíu 

Stóra hópstíu > 30 saman 

1-2 daga gömul en helst út 

Heitt vatn nei nei 

Merkisprey Já  Nei 

Markvisst eftirlit inni Já Nei 

Fjöldi sem kemur að 

sauðburði 

2-3 2-3 

Kjarnfóður fyrir burð  Já  nei 

Kjarnfóður eftir burð Já Já 

Aðgangur að saltstein Alla inniveruna Mánuð fyrir burð 

Rúið tvisvar Já Nei 

Hættuleg svæði Nei Já 

Val legglengd Já  Nei 

 

Mikill munur er á vanhöldum lamba í sumarhögum milli þessara tveggja búa, annað 

er með 2,5% meðalvanhöld en hitt 7,6%. Ekki er sambærilegur munur á milli þess bús 

sem er með minnst (0,9%) og mest (2,4%) lambavanhöld í sumarhaga á Ströndum. 

Svör bænda á Ströndum voru mjög lík og þegar það bú sem er með minnst vanhöld er 

borið saman við það sem er með mest lambavanhöld í sumarhaga á því svæði þá eru 

það helst fjögur atriði sem ekki eru eins af þeim sem til skoðunar voru í samanburði 

búa í Kolbeinsstaðahreppi. Munur var á bústærð, upphafi sauðburðar, hitastigi 
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baðvatns og hvert lambfé fer eftir inniveruna. Ekkert af ofantöldum atriðum er að hafa 

áhrif á vanhöld í sumarhögum nema hvert lambfé er sett eftir útiveruna.  

Það sem er áhugavert við samanburðinn á búunum tveimur í Kolbeinsstaðahreppi er 

að þetta eru bú af mjög ólíkri stærðargráðu, annað er með yfir 800 fjár en hitt á bilinu 

200-399 fjár og er það stærra búið sem er með minnst vanhöld. Búast hefði mátt við 

að meiri vanhöld væri á stærra búinu en eins og niðurstöður þessarar rannsóknar gefa 

til kynna og þær sem Jón Viðar Jónmundsson ( 2009) fékk þá virðist ekki vera munur 

á vanhöldum lamba í sumarhögum eftir bústærð. Flest það sem gert er ólíkt á þessum 

tveimur búum er að hafa áhrif á lifun lamba í sumarhögum í þessari rannsókn. Ef svör 

bóndans sem er með mest vanhöld eru skoðuð þá er hann ekki með neinar 

fyrirbyggjandi aðgerðir en bólusetning áa skilar betri lifun í sumarhaga samkvæmt 

þessari rannsókn og fyrirbyggjandi aðgerðir gegn slefsýki/skitu skilar betri lifun á 

sauðburði og er í samræmi við þær niðurstöður sem Guðrún Hildur Gunnarsdóttir 

(2013) fékk. Á því er búi er hvorki fósturtalið né gefið kjarnfóður fyrir burð, en þessir 

tveir þættir haldast í hendur, þar sem fósturtalning áa auðveldar flokkun áa eftir 

fóðurþörf. Vanfóðrun áa getur leitt til minni fæðingarþunga lamba sem síðan getur 

haft neikvæð áhrif á lifun lamba í sumarhaga (Hansen & Bjøru, 2006; Eikje o.fl., 

2009; Ólafur Guðmundsson o.fl,1997). En niðurstöður þessarar rannsóknar benda 

einmitt til þess að kjarnfóðurgjöf fyrir burð og fósturtalning áa hafi jákvæð áhrif á 

lifun lamba í sumarhögum. Annar þáttur sem getur haft jákvæð áhrif á fæðingaþunga 

lamba er vetrarrúningur áa (Corner o.fl, 2006), og gæti það verið skýringin á því að 

betri lifun fékkst í þessari rannsókn á búum þar sem ær eru bæði haust- og vetrarrúnar. 

Kenyon o.fl (2002) fengu ekki marktæk áhrif á vanhöld lamba hvort ærnar voru rúnar 

á meðgöngu eða ekki þó að meiri fæðingarþungi hafi fengist á tvílembingum. 

Rannsókn Antoníu Hermannsdótttur (2013) bendir til þess að vanhöld fósturlamba séu 

meiri en þeirra sem ganga undir móður sinni og er sama niðurstaða og fékkst í þessari 

rannsókn. Það er því mikilvægt að vel takist til við að venja undir fósturmæður og þar 

getur fósturtalning áa mögulega skilað betri árangri ásamt því að baða lömbin áður en 

þau eru vanin undir fósturmóður samkvæmt niðurstöðu þessarar rannsóknar en ekki 

fundust heimildir til samanburðar um böðun lamba. 

Þegar verklag á búunum tveimur er borið saman með tilliti til þeirra þátta sem höfðu 

áhrif á vanhöld í sumarhögum er einnig ólík svörun þar. Í þessari rannsókn fékkst 

betri lifun lamba þar sem þau eru höfð í þrjá daga eða lengur í eintstaklingsstíu sem er 

einmitt það sem búið með minnst vanhöld gerir en hitt ekki. Á báðum búum er síðan 
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kosið að setja lömb út eftir einstaklingsstíu sé þess kostur en í þessari rannsókn eru 

meiri vanhöld á búum sem það gera en þeirra sem setja fyrst í hópstíu, sama af hvaða 

stærð hún er. Búið með minnst vanhöld kýs að setja lambfé í útigerði eftir að inniveru 

lýkur en hitt beint á tún. Þetta verklag ásamt þeim tíma sem lambfé er haft í 

einstaklingsstíu gæti haft einhver áhrif á muninn á milli þessara búa. Ekki fundust 

heimildir sem tengjast ofantöldum þáttum til samanburðar.  

Þegar hreinlæti er skoðað þá er betri lifun lamba í sumarhögum á búum sem hafa heitt 

vatn í húsnum og einnig þar sem einstaklingsstíur eru sótthreinsaðar reglulega. Ekki er 

heitt vatn á búunum tveimur en sá sem er með minni vanhöld sótthreinsar daglega.  

Eingöngu var unnið úr gögnum frá 19 búum sem koma frá þrem ólíkum svæðum hvað 

vanhaldahlutfall snertir, áhugavert væri að sjá sambærilega rannsókn fyrir fleiri svæði 

með meiri breytileika á vanhaldahlutfalli þar sem einnig væri meiri breytileiki á 

meðferð og aðbúnaði fjár. En helstu annmarkar þessarar rannsóknar var að á 

Ströndum svöruðu allir bændur eins í sumum tilfellum og þurfti þá að taka það svæði 

út. Það var gert til að draga úr skekkju sem mikill munur á vanhöldum í sumarhögum 

milli svæða hefði valdið en við það varð úrtakið of lítið. Þar sem í þessari rannsókn er 

stiklað á stóru hvað varðar meðferð og aðbúnað sauðfjár á vanhöld lamba í 

sumarhögum, þá væri áhugavert verkefni að vinna sérstaklega í stökum köflum sem 

gáfu vísbendinar um að gætu haft áhrif á vanhöld lamba. Ýmislegt hefði mátt gera 

öðruvísi við gerð þessa verkefnis eins og t.d. uppsetning á spurningalista, en sumar 

spurningarnar voru villandi og sumir svarmöguleikarnir ekki nógu vel úthugsaðir 

þannig að erfitt reyndist að vinna úr þeim.  
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5 Ályktanir  

Hreinlæti, fyrirbyggjandi aðgerðir, vel fóðraðar og snoðrúnar ær og þrepaskipt 

aðlögun lambs fyrstu dagana er það sem hvað helst virðist skipta máli til að draga úr 

vanhöldum lamba í sumarhögum. En einnig hefur fósturtalning og böðun lamba áður 

en þau eru vanin undir marktækt jákvæð áhrif á lifun lamba samkvæmt niðurstöðum 

þessarar rannsóknar. Þó ber að taka niðurstöður um að bólusetningu áa, vetrarrúning, 

tíma í einstaklingsstíu og böðun lamba með fyrirvara þar sem eingöngu 2-3 bú svara 

neikvætt og taka þurfti út heilt svæði þar sem allir bændur þar svöruðu jákvætt og því 

er úrtakið of lítið. Niðurstöður af áhrifum vetrarrúnings er þó í samræmi við aðrar 

rannsóknir sem hafa verið gerðar. Það sem kemur helst á óvart eru þættir sem snúa að 

hreinlæti eins og að heitt vatn í húsum og sótthreinsun einstaklingsstía er að hafa 

marktæk áhrif á vanhöld í sumarhögum en ekki á sauðburði, þetta væri áhugavert að 

skoða með stærra úrtaki. Svo virðist sem fósturtalning sé að skipta töluverðu máli 

fyrir vanhöld lamba bæði á sauðburði og í sumarhaga. Ástæðan fyrir því er líklega sú 

að þá er hægt að stjórna fóðrun ánna betur auk þess sem það stuðlar líklega að betri 

árangri við að venja lömb undir fósturmóður. Hvað varðar þrepaskipta aðlögun lamba 

þá er marktækt betra að setja þau í hópstíu (stærð skiptir ekki máli) eftir 

einstaklingsstíu og síðan í útigerði áður en þeim er sleppt á tún.  

Helstu annmarkar þessarar rannsóknar er að úrtakið er heldur lítið og breytileiki lítill 

innan sumra svæða. Fleiri svæði með meiri breytileika í vanhöldum og verklagi gæfi 

betri mynd af áhrifum aðbúnaðar og meðferðar lambfjár á vanhöld í sumarhögum.  
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Viðaukar 

1.Spurningalistinn	  
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Vanhöld lamba í sumarhaga 

1. Helstu upplýsingar um bú. 
a. Heiti	  bús:	  _________________________________________________________	  
b. Staðsetning:	  _________________________________________________________	  
c. Fjöldi	  fjár:	  _________________________________________________________	  

d. Sauðburður	  stendur	  oftast	  frá	  ca.	  	  

_______________til	  _______________________	  

e. Er	  féð	  hyrnt,kollótt	  eða	  hvort	  tveggja?	  
o Hyrnt	  
o Kollótt	  
o Hvort	  tveggja	  

2. Húsagerð 

a. Hvers	  konar	  húsagerð?	  
o Taðhús	   	  
o Grindahús	   	  
o Blandað/hvort	  tveggja	  

b. Gjafaaðstaða	  
o Gefið	  á	  garðann/jötu	  
o Gjafagrindur	  
o Blandað/hvort	  tveggja	  

3. Sjúkdómar og forvarnir 

a. Fyrirbyggjandi	  lyfjagjöf	  áa	  (rita	  fyrir	  aftan	  lyf	  hvenær	  
gefið):	  

o Þrígilt	  íslenskt	  bóluefni	  (lambablóðsótt,	  flosnýrnaveiki	  og	  
bráðapest)	  

o Fjórgilt	  erlent	  bóluefni	  (lambablóðasótt,	  flosnýrnaveiki,	  
stífkrampa)	  

o Aðgerðir	  gegn	  joðskorti	  opið	  glas	  t.d.	  
o Annað	  (hvað)	  

b. Fyrirbyggjandi	  lyfjagjöf	  fyrir	  lömb	  (rita	  fyrir	  aftan	  lyf	  
hvenær	  gefið):	  

o Selen	  gegn	  stíuskjögri	  
o Joð	  á	  naflastreng	  	  
o Skitutöflur	  	  
o Slefsýkitöflur	  	  
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c. Hefur	  borið	  á	  eftirtöldum	  sjúkdómum	  í	  ám	  síðustu	  ár?	  
o Júgurbólga	  

– Færri	  en	  5	  
– Milli	  5-‐10	  
– Milli	  10-‐15	  
– Fleiri	  en	  15	  

o Lungnapest	  eða	  aðrir	  öndunarsjúkdómar	  
– Færri	  en	  5	  
– Milli	  5-‐10	  
– Milli	  10-‐15	  
– Fleiri	  en	  15	  

d. Hefur	  borið	  á	  eftirtöldum	  sjúkdómum	  í	  lömbum	  
síðustu	  ár?	  Rita	  fyrir	  aftan	  	  fjölda	  á	  bilinu	  0-‐5,	  5-‐10	  
o.s.frv)	  

o Slefsýki	  
o Skita	  
o Kramarlömb	  
o Orf	  	  (munnangur)	  
o Stíuskjögur	  
o Liðabólga/Liðastiðnun	  
o Naflasýking	  
o Joðskortur	  
o Bráðapest	  
o Annað:_____________________________________	  

e. Annað:	  

4. Rúningur  

a. Hvenær	  er	  rúið?	  
o Haustrúið	  
o Snoðrúið	  
o Vetrarull	  (rúið	  um	  sumar	  fyrir	  sleppingu)	  

b. Eru	  allar	  ær	  alrúnar	  að	  hausti?	  
o Já	  	  
o Nei	  

c. Eftirfarandi	  spurningar	  eiga	  við	  ef	  svarið	  við	  b-‐lið	  er	  
neikvætt.	  

i. Hvaða	  ær	  eru	  ekki	  alrúnar?	  
o Allar	  
o Eldri	  ær	  
o Marglembur	  (3	  eða	  fleiri)	  
o Veikburða	  ær	  
o Annað	  

_____________________________________________________________	  
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ii. Hvað	  er	  skilið	  eftir:	  
o Kviður	  	  
o Afturpartur	  

d. Eru	  allar	  ær	  alrúnar	  við	  snoðrúning/sumarrúning?	  
o Já	  	  
o Nei	  

e. Eftirfarandi	  spurningar	  eiga	  við	  ef	  svarið	  við	  d-‐lið	  er	  
neikvætt.	  

i. Hvaða	  ær	  eru	  ekki	  alrúnar?	  
o Allar	  
o Eldri	  ær	  
o Marglembur	  (3	  eða	  fleiri)	  
o Veikburða	  ær	  
o Annað	  _____________________________________________	  

ii. Hvað	  er	  skilið	  eftir?	  
o Kviður	  skilinn	  eftir	  eingöngu	  	  
o Afturpartur	  

f. Annað:	  
_______________________________________________________________	  

5. Vinnulag á sauðburði: 

a. Eru	  talin	  fóstur	  í	  ánum?	  	  
o Já	  	  
o Nei	  

b. Hvenær	  er	  valið	  að	  taka	  undan	  móður	  og	  venja	  undir	  
fóstru?	  

o Þrílembingur	  
o Tvílembingur	  undan	  gemling	  	  
o Misstórir	  tvílembingar	  	  
o Annað:	  ________________________________________________	  

c. Hvernig	  er	  staðið	  að	  því	  ?	  	  

i. Ef	  ær	  missir	  lamb	  þá	  eru	  eftirfarandi	  aðferðir	  
notaðar:	  

o Lambið	  sem	  á	  að	  venja	  undir	  hana	  er	  klætt	  í	  
skinn	  dauða	  lambsins.	  

o Baða	  lamb	  upp	  úr	  ísköldu	  vatni	  áður	  	  
o Nota	  ilmvatn	  
o Hormónalyf	  (oft	  kallað	  móðurást)	  
o Annað	  
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ii. Hvaða	  aðferðir	  eru	  notaðar	  í	  öðrum	  tilfellum,	  ef	  
upplýsingar	  liggja	  ekki	  fyrir	  áður	  (t.d.	  ekki	  
fósturtalið)?	  
o Baða	  lamb	  upp	  úr	  ísköldu	  vatni	  áður	  	  
o Nota	  ilmvatn	  
o Hormónalyf	  (oft	  kallað	  móðurást)	  
o Annað	  

iii. Hvaða	  aðferðir	  eru	  notaðar	  þegar	  búið	  er	  að	  
ákveða	  fyrirfram,	  t.d	  vegna	  upplýsinga	  úr	  
fósturtalningu?	  
o Lamb	  sem	  á	  að	  venja	  undir	  er	  haft	  nálægt	  meðan	  á	  burði	  

stendur	  og	  það	  síðan	  baðað	  upp	  úr	  legvatni	  sem	  kemur	  
frá	  ánni	  

o Baða	  lamb	  upp	  úr	  ísköldu	  vatni	  áður	  	  
o Nota	  ilmvatn	  
o Hormónalyf	  (oft	  kallað	  móðurást)	  
o Annað	  

d. Hvar	  bera	  ærnar	  oftast	  
o Í	  einstaklingsstíu	  
o Í	  krónni	  með	  óbornum	  ám	  
o Annað	  ________________________________________________	  

e. Einstaklingsstía:	  
o Undirburður	  (	  ef	  já	  hvað	  er	  notað)?	  

______________________________________________________	  
o Hversu	  lengi	  eru	  þær	  hafðar	  (Klst/dagar)	  

______________________________________________________	  
o Þrif	  eða	  annað	  milli	  einstaklinga	  (ef	  já	  hvað	  er	  notað)	  

______________________________________________________	  
o Hvert	  fara	  þær	  næst_____________________________________	  
o Annað	  _______________________________________________	  

f. Hópstíur	  minni	  (<6)	  :	  
o Undirburður	  (ef	  já	  hvað	  er	  notað)?	  

______________________________________________________	  
o Hversu	  margar	  eru	  saman	  

– 2-‐3	  
– 3-‐4	  
– 4-‐5	  

o Hvernig	  hópar	  
– Með	  jafnmörg	  lömb	  
– Svipuð	  stærð	  á	  lömbum	  
– Þær	  sem	  eru	  undir	  sérstöku	  eftirliti	  
– Ekki	  flokkað	  sérstaklega	  heldur	  eru	  þær	  settar	  þar	  

sem	  er	  pláss	  
– Annað:	  	  	  	  	  
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o Þrif	  eða	  annað	  milli	  hópa	  
______________________________________________________	  

o Hversu	  lengi	  eru	  þær	  hafðar	  í	  hópstíu	  (dagar)	  
______________________________________________________	  

o Hvert	  fara	  þær	  næst	  
______________________________________________________	  

o Annað	  ______________________________________________________	  

g. Hópstíur	  miðlungs	  (6-‐15)	  :	  
o Undirburður	  (ef	  já	  hvað	  er	  notað)?	  

______________________________________________________	  
o Hversu	  margar	  eru	  saman	  

– 6-‐8	  
– 8-‐10	  
– 10-‐12	  
– 12-‐14	  

o Hvernig	  hópar	  
– Með	  jafnmörg	  lömb	  
– Svipuð	  stærð	  á	  lömbum	  
– Þær	  sem	  eru	  undir	  sérstöku	  eftirliti	  
– Ekki	  flokkað	  sérstaklega	  heldur	  eru	  þær	  settar	  þar	  

sem	  er	  pláss	  
– Annað:	  	  	  	  	  

	  
o Þrif	  eða	  annað	  milli	  hópa	  

______________________________________________________	  
o Hversu	  lengi	  eru	  þær	  hafðar	  í	  hópstíu	  (dagar)	  

______________________________________________________	  
o Hvert	  fara	  þær	  næst	  

______________________________________________________	  
o Annað	  ______________________________________________________	  

h. Hópstíur	  stórar	  (>15)	  :	  
o Undirburður	  (ef	  já	  hvað	  er	  notað)?	  

______________________________________________________	  
o Hversu	  margar	  eru	  saman	  

– 15-‐20	  
– 20-‐25	  
– 25-‐30	  
– >	  30	  

o Hvernig	  hópar	  
– Með	  jafnmörg	  lömb	  
– Svipuð	  stærð	  á	  lömbum	  
– Þær	  sem	  eru	  undir	  sérstöku	  eftirliti	  
– Ekki	  flokkað	  sérstaklega	  heldur	  eru	  þær	  settar	  þar	  

sem	  er	  pláss	  
– Annað:	  	  	  	  	  
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o Þrif	  eða	  annað	  milli	  hópa	  
______________________________________________________	  

o Hversu	  lengi	  eru	  þær	  hafðar	  í	  hópstíu	  (dagar)	  
______________________________________________________	  

o Hvert	  fara	  þær	  næst	  
______________________________________________________	  

o Annað	  ______________________________________________________	  

i. Hvað	  tekur	  við	  eftir	  inniveruna?	  
o Fara	  í	  útigerði	  
o Afgirtan	  úthaga	  
o Tún	  
o Beint	  á	  fjall	  

j. Annað	  sem	  þarf	  að	  koma	  fram:	  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________	  

6. Útiveran  

a. Útigerði	  
o Er	  það	  hólfað	  niður?	  

______________________________________________________	  
o Ef	  svo	  er	  hversum	  margar	  saman?	  
o ______________________________________________________	  
o Er	  einhver	  regla	  hverjar	  eru	  settar	  saman	  

______________________________________________________	  
o Jarðvegur	  ______________________________________________________	  
o Vatnsaðstaða	  

______________________________________________________	  
o Hvers	  konar	  gjafafyrirkomulag?	  

______________________________________________________	  
o Hversu	  lengi	  eru	  þær	  hafðar	  í	  útigerðinu	  (klst/dagar)	  

______________________________________________________	  
o Hvert	  fara	  þær	  næst	  ?	  

______________________________________________________	  
o Staðsetning	  útigerðis?	  

______________________________________________________	  

b. Tún:	  
o Hvernig	  eru	  þær	  fluttar	  á	  túnið	  	  

______________________________________________________	  
o Hverjar	  fara	  á	  tún	  	  

o Þrílembur	  
o Tvílembur	  
o Einlembur	  
o Annað:	  

o Vatnsaðstaða	  
______________________________________________________	  
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o Er	  gefið	  hey	  með	  túnbeitinni?	  	  
o Já	  	  
o Nei	  

o Hversu	  lengi	  eru	  þær	  hafðar	  á	  túninu	  	  (klst/dagar)	  
______________________________________________________	  

o Hvert	  fara	  þær	  næst	  
______________________________________________________	  

c. Er	  einhverjar	  hafðar	  heima	  við	  yfir	  sumarið?	  	  

o Já	  
o nei	  

d. Ef	  svarað	  var	  jákvætt	  í	  c-‐lið	  á	  eftirfarandi	  spurning	  
við.	  

i. Hverjar	  eru	  hafðar	  heima?	  
o Veikburða	  ær	  
o Ær	  sem	  vanið	  var	  undir	  og	  ekki	  gekk	  sem	  skyldi	  
o Ær	  sem	  gengur	  með	  þjú	  eða	  fleiri	  lömb	  
o Annað:	  

e. Hvar	  er	  sumarhaginn?	  
o Heimalandi	  
o Sumarhagi	  þar	  sem	  heimalönd	  liggja	  saman	  
o Afmörkuðum	  afrétt	  
o Sumarhagi	  sem	  inniheldur	  heimalönd	  sem	  liggja	  sama	  og	  

sameiginlegan	  afrétt.	  	  

f. Þessi	  spurning	  á	  eingöngu	  við	  þar	  sem	  sleppt	  er	  á	  
afmörkuðum	  afrétt.	  Hvað	  af	  eftirfarandi	  á	  við	  með	  
sleppingu	  bænda	  á	  svæðinu?	  	  

i. Bændur	  eru	  almennt	  að	  sleppa	  á:	  
o sama	  tíma	  en	  á	  mismunandi	  stöðum	  
o sama	  stað	  en	  á	  mismunandi	  tíma	  
o sama	  tíma	  og	  sama	  stað	  
o ólíkum	  tíma	  og	  ólíkum	  stöðum	  

g. Í	  hvaða	  fjarlægð	  frá	  fjárhúsi	  er	  fénu	  sleppt	  í	  
sumarhaga?	  	  

o <	  5	  km	  
o 5-‐10	  km	  
o 10-‐15	  km	  
o 15-‐20	  km	  
o >	  20	  km	  
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h. Hvernig	  er	  staðið	  að	  því	  að	  koma	  fénu	  í	  sumarhaga?	  
o Opnað	  hlið	  við	  fjárhús/	  heimagirðingar	  
o Ekið	  	  
o Rekið	  

i. Hvernig	  er	  staðið	  að	  sleppingu	  á	  afrétt?	  	  

o Sleppt	  á	  sama	  stað	  og	  aðrir	  
o Sleppt	  á	  svæði	  þar	  sem	  fáir	  sleppa	  
o Sleppt	  einhvers	  staðar,	  engin	  regla	  á	  því	  
o Annað:	  ______________________________________________________	  

j. Er	  öllu	  fé	  sleppt	  á	  sama	  stað?	  	  

o Já	  
o Nei	  

k. Ef	  svarað	  var	  neitandi	  í	  j-‐lið	  á	  eftirfarandi	  spurning	  
við.	  

i. Gildir	  einhver	  regla?	  	  

o Já	  
o Nei	  

ii. Hvaða	  regla	  gildir	  ef	  svarað	  var	  játandi?	  
o Fer	  eftir	  fjölda	  lamba	  sem	  þær	  ganga	  með	  (ein-‐,	  tví-‐	  

eða	  þrílembur)	  
o Fer	  eftir	  því	  hvenær	  þeim	  er	  sleppt	  (snemma	  eða	  

seint)	  
o Annað:	  

 

l. Er	  staðið	  yfr	  hópnum	  þar	  til	  allar	  ær	  hafa	  lembt	  sig?	  
o Já	  
o Nei	  	  

m. Annað	  _________________________________________________________	  

7. Eftirlit með lambfé 

a. Hversu	  margir	  koma	  að	  sauðburði	  á	  bænum?	  
o 2-‐3	  
o 3-‐4	  
o 4-‐5	  
o 5-‐6	  
o 	  >6	  
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b. Hverjir	  aðrir	  starfa	  við	  sauðburðinn?	  
o Börn	  
o Frændfólk	  
o Vinir	  
o Keypt	  vinnuafl	  
o Annað:	  	  

c. Hvernig	  er	  eftirliti	  háttað	  meðan	  lambfé	  er	  enn	  inni?	  	  
o Ekkert	  sérstakt	  eftirlit	  
o Gengið	  um	  húsin	  daglega	  eftir	  ákveðnu	  kerfi	  	  
o Gengið	  um	  húsin	  daglega	  en	  ekki	  eftir	  sérstöku	  kerfi	  
o Hvert	  lamb	  skoðað	  daglega	  
o Allar	  bornar	  ær	  skoðaðar	  daglega	  
o Annað:	  	  

d. Hversu	  oft	  yfir	  daginn	  fer	  eftirlit	  fram?	  
o 1-‐2	  
o 2-‐3	  
o 3-‐4	  
o >	  4	  

e. Er	  notast	  við	  einhvers	  konar	  merkjakerfi	  til	  að	  koma	  
boðum	  áleiðis	  til	  þeirra	  sem	  eru	  á	  næstu	  vakt?	  	  

o Ekkert	  sérstakt	  merkjakerfi	  
o Notast	  við	  töflu	  þar	  sem	  athugasemdir	  eru	  skráðar	  
o Allt	  skráð	  í	  bók	  
o Munnleg	  skilaboð	  
o Annað:	  

f. Hvernig	  er	  eftirliti	  háttað	  með	  lambfé	  á	  túnbeit?	  	  
o Gengið	  um	  túnin	  
o Notast	  við	  sjónauka	  	  
o Ekkert	  eftirlit	  
o Annað:	  

g. Hversu	  oft	  	  er	  litið	  eftir	  fénu?	  
o Daglega	  
o 4-‐5	  sinnum	  í	  viku	  
o 2-‐3	  sinnum	  í	  viku	  	  
o Vikulega	  	  
o Sjaldnar	  
o Aldrei	  

h. Hvernig	  er	  eftirliti	  háttað	  með	  lambfé	  í	  úthaga?	  	  
o Farið	  um	  svæðið	  gangandi/ríðandi	  
o Notast	  við	  sjónauka	  	  
o Ekkert	  eftirlit	  
o Annað:	  
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i. Hversu	  oft	  	  er	  litið	  eftir	  fénu?	  
o Daglega	  
o 4-‐5	  sinnum	  í	  viku	  
o 2-‐3	  sinnum	  í	  viku	  	  
o Vikulega	  	  
o Sjaldnar	  
o Aldrei	  

8. Fóðrun 

a. Hvernig	  er	  fóðrið	  verkað?	  
o Stórböggum/rúllum	  
o Smáböggum	  
o Laust	  	  
o Stæðu	  

b. Hafa	  ærnar	  aðgang	  að	  saltsteinum	  og	  
steinefnablöndum?	  

o Já	  	  
o Nei	  

c. Eftirfarandi	  spurningar	  eiga	  við	  ef	  b-‐lið	  var	  svarað	  
játandi	  

i. Hvaða	  steina	  hafa	  þær	  aðgang	  að?	  
___________________________________________________	  

ii. Á	  hvaða	  tíma	  hafa	  þær	  aðgang	  að	  þessum	  steinum?	  
o Alla	  inniveruna	  
o Á	  fengitíma	  
o Í	  lok	  meðgöngu	  
o Eftir	  burð	  
o Með	  vorbeit	  
o Alla	  inniveru	  og	  með	  vorbeit	  	  

d. Hvernig	  eru	  ærnar	  fóðraðar	  á	  ca.	  síðustu	  2	  vikum	  
meðgöngu?	  	  

i. Heygerð:	  
o A	  flokks	  hey	  (ca	  0,85	  FEm/kg	  þe)	  
o B	  flokks	  hey	  (ca	  0,80	  FEm/kg	  þe)	  
o C	  flokks	  hey	  (ca	  0,75	  FEm/kg	  þe)	  
o Ekki	  vitað	  

e. Er	  gefið	  kjarnfóður	  fyrir	  burð?	  
o Já	  	  
o Nei	  
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f. Eftirfarandi	  spurningar	  eiga	  við	  ef	  d-‐lið	  var	  svarað	  
játandi	  

i. Hvaða	  kjarnfóður	  er	  gefið?	  
_________________________________________________________ 

ii. Hvaða	  magn	  er	  gefið?	  
_________________________________________________________ 

iii. Hvenær	  er	  byrjað	  að	  gefa	  ánum	  kjarnfóður	  á	  
meðgöngu?	  
o Innan	  við	  viku	  fyrir	  burð	  
o Viku	  fyrir	  burð	  	  
o 1,5	  viku	  fyrir	  burð	  
o 2	  vikum	  fyrir	  burð	  
o 2,5	  vikum	  fyrir	  burð	  
o Annað:	  	  

g. Fóðrun	  ánna	  eftir	  burð?	  

i. Heygerð:	  
o A	  flokks	  hey	  
o B	  flokks	  hey	  
o C	  flokks	  hey	  
o Ekki	  vitað	  

h. Er	  gefið	  kjarnfóðurfyrir	  eftir	  burð?	  
o Já	  	  
o Nei	  

i. Eftirfarandi	  spurningar	  eiga	  við	  ef	  h-‐lið	  var	  svarað	  
játandi	  

i. Hvaða	  kjarnfóður	  er	  gefið?	  
_________________________________________________________ 

ii. Hvaða	  magn	  er	  gefið?	  
_________________________________________________________ 

iii. Hversu	  lengi	  er	  ánum	  gefið	  kjarnfóður	  eftir	  
burð?	  

o 1-‐2	  daga	  
o 3-‐4	  daga	  
o 5-‐7	  daga	  
o 8-‐10	  daga	  
o 11-‐14	  daga	  
o Annað.	  	  
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j. Fóðrun	  úti?	  	  
o Gefin	  rúlla	  í	  grind,	  plast	  tekið	  af	  
o Gefin	  rúlla,	  plast	  tekið	  af	  
o Gefin	  rúlla	  plast	  haft	  á,	  skorin	  göt	  til	  að	  éta	  úr	  
o Ekki	  gefið	  út	  
o Annað:	  

i. Heygerð	  ef	  gefið	  úti:	  
o A	  flokks	  hey	  
o B	  flokks	  hey	  
o C	  flokks	  hey	  
o Ekki	  vitað	  

9. Val til ásetnings: 

a. Koma	  eftirfarandi	  lömb	  til	  greina:	  
o Einlembingur	  undan	  fullorðinni	  á	  
o Einlembingur	  undan	  gemling	  
o Tvílembingur	  undan	  gemling	  

b. Er	  skoðuð	  saga	  móður	  með	  tilliti	  til	  vanhalda	  lamba?	  	  
o Já	  
o Nei	  

c. Eru	  móðureiginleikar	  ánna	  skoðaðir	  sérstaklega?	  	  
o Já	  
o Nei	  

 

d. Er	  valið	  fyrir	  legglengd?	  	  
o Já	  
o Nei	  

i. Ef	  svo	  er	  hvað	  finnst	  ykkur	  æskileg	  legglengd	  
vera?	  ___________________________________________________	  

e. Annað	  sem	  þið	  teljið	  skipta	  máli?	  
_________________________________________________________	  

10.  Afréttur/ sumarhagi 

a. Eru	  þekkt	  svæði	  innan	  sumarhaga	  sem	  eru	  hættuleg	  
fyrir	  sauðfé	  s.s	  gjótur,	  pyttir,	  skurðir/gil,	  sýki,	  
þverhnípi	  o.s.frv?	  	  

o Já	  
o Nei	  
o Ekki	  vitað	  
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b. Eftirfarandi	  spurninga	  eiga	  við	  ef	  a-‐lið	  var	  svarað	  
játandi?	  

i. Hvers	  konar	  hætta?	  
o Gjótur	  
o Pyttir	  
o Skurðir	  
o Gil	  
o Sýki	  
o Þverhnípi	  
o Annað?	  	  	  

ii. Er	  skilgreint	  hættulegt	  	  svæði	  skoðað	  
sérstaklega	  yfir	  sumarið?	  

o Já	  
o Nei	  

c. Er	  vitað	  til	  þess	  að	  mikið	  sé	  um	  ref	  á	  svæðinu?	  	  
o Já	  
o Nei	  

11. Haustvinna 

a. Hvenær	  eru	  fyrstu	  réttir?	  
_________________________________________________________	  

b. Hvenær	  eru	  lömb	  aðskilin	  frá	  mæðrum	  sínum?	  
o Eftir	  fyrstu	  réttir	  
o Þegar	  lömb	  eru	  send	  til	  slátrunar	  

c. Eru	  lömb	  sett	  á	  grænfóður	  til	  bötunar?	  
o Já	  
o Nei	  

d. Eftirfarandi	  spurningar	  eiga	  eingöngu	  við	  ef	  c-‐lið	  var	  
svarað	  játandi.	  

i. Hvaða	  lömb	  fara	  á	  grænfóður?	  
o Öll	  lömb	  
o Lömb	  undir	  ákveðinni	  þyngd	  
o Þrílembingar	  
o Tvílembingar	  
o Eingöngu	  gimbrar	  
o Eingöngu	  hrútar	  
o Annað:	  	  

ii. Er	  aðgangur	  að	  túni	  og/eða	  úthaga	  með?	  	  
o Já	  
o Nei	  
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e. Eru	  lömb	  sett	  á	  túnbeit?	  
o Já	  
o Nei	  

f. Eftirfarandi	  spurningar	  eiga	  eingöngu	  við	  ef	  c-‐lið	  var	  
svarað	  játandi.	  

i. Hvaða	  lömb	  eru	  sett	  á	  túnbeit?	  
o Öll	  lömb	  
o Lömb	  undir	  ákveðinni	  þyngd	  
o Þrílembingar	  
o Tvílembingar	  
o Eingöngu	  gimbrar	  
o Eingöngu	  hrútar	  

g. Hvenær	  eru	  lömb	  send	  til	  slátrunar?	  	  
o Strax	  eftir	  fyrstu	  réttir	  	  
o Eftir	  seinni	  réttir	  	  
o Eftir	  bötun	  á	  grænfóðri	  
o Eftir	  túnbeit	  


