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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 
Síðustu 3 - 4 áratugi hefur mikil barátta verið háð gegn fituinnihaldi í lambakjöti og 

hafa ræktunarmarkmið í sauðfjárrækt miðað að því að minnka hlutfall fitu á móti 

vöðvahlutfalli í lambaskrokkum. Áhrif þessa úrvals gegn fitusöfnun á fullorðnar ær 

hafa lítið verið könnuð hérlendis, en þessari rannsókn er ætlað að feta fyrstu skrefin í 

þá átt. Gögnin sem notuð voru komu úr skýrsluhaldi Hestsbúsins frá 

framleiðsluárunum 2002-2013. Skoðuð voru tengsl ómfitumælinga 1.668 áa 

gimbrahaustið við afurðastig þeirra, holdastigun og fullorðinsþunga á 2., 3. og 4.-6. 

aldursári. Um leið voru skoðaðir aðrir mögulegir áhrifaþættir eins og ómvöðvaþykkt 

og haustþungi lamba.  

 Ómfitumæling ásetningshaustið hefur afar lítil og ómarktæk áhrif (b=-0,0168; 

p=0,445) á afurðaeinkunn fullorðinna áa. Að sama skapi hefur fitan óveruleg áhrif á 

holdastig áa í nóvember (b=-0,0302; p=0,0018). Aftur á móti hefur ómfitumæling 

gimbra marktæk, neikvæð áhrif á fullorðinsþunga áa í nóvember (b=-0,716; p<0,0001) 

og janúar (b=-0,602; p<0,0001). Ómvöðvamæling gimbra hefur óverulega jákvæða 

fylgni við holdastig fullorðinna áa og óveruleg neikvæð áhrif á fullorðinsþunga, en 

áhrifin voru öll marktæk.  

 Haustþungi gimbra reyndist hafa jákvæð áhrif á fullorðinsþunga í nóvember 

(b=0,712; p<0,0001) og janúar (b=0,774; p<0,0001), og jákvæð línuleg  áhrif á 

afurðaeinkunn áa (b=0,044; p<0,0001) 

 Úrval gegn fitu í sauðfé er því líklegt til að stækka ærnar en að öðru leiti 

virðast áhrif þess á fullorðna gripi takmörkuð.  

 

 

 

Lykilorð: Sauðfé, fita, ómfita, afurðastig, holdastig, fullorðinsþungi. 
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1. Inngangur 
Síðustu áratugi hafa verðmæti sauðfjárafurða fyrst og fremst komið frá 

dilkakjötsframleiðslunni. Val fyrir bættu vaxtarlagi hefur hins vegar verið veigamikill þáttur í 

ræktunarstarfinu hérlendis allt frá því að bændur hófu skipulega ræktun á sauðfé (Sigurgeir 

Þorgeirsson & Stefán Sch. Thorsteinsson, 1991).  

Til að byrja með var fyrst og fremst lögð áhersla á að auka holdfyllingu skrokksins og 

minnka beinahlutfallið án þess að gerður væri greinarmunur á vöðva- og fitusöfnun 

(Sigurgeir Þorgeirsson & Stefán Sch. Thorsteinsson, 1991). Þarna voru kröfur markaðarins 

ekki þær sömu og þær urðu seinna, en í kringum 1980 fer umræða um óhollustu fitu af 

jórturdýrum og hættuleg áhrif hennar á kransæðakerfið að verða hávær. Í framhaldinu fóru 

neytendur að gera kröfu um magrara dilkakjöt hérlendis sem og erlendis (Stefán Sch. 

Thorsteinsson, 2002; Daniel, Cross, Koebnick & Sinha, 2011). 

Vegna kröfu neytenda um magrara kjöt hefur á síðustu árum verið háð mikil barátta 

gegn fituhlutfalli í lambaskrokkum (Jón Viðar Jónmundsson Emma Eyþórsdóttir og Árni 

Brynjar Bragason, 2013; Eyjólfur Kristinn Örnólfsson, Jón Viðar Jónmundsson, Sigurgeir 

Þorgeirsson & Emma Eyþórsdóttir, 2007). Þessi barátta gegn fitunni hefur skilað töluverðum 

árangri hérlendis og sést það glögglega á kjötmatsskýrslu frá árinu 1998 til 2016 að hlutfall 

vöðva á móti fitumagni sláturlamba hefur aukist jafnt og þétt á landsvísu á þessum tíma 

(Eyjólfur Ingvi Bjarnason, 2017).  

1.1. Hjálpartæki í úrvali gegn fitusöfnun 

1.1.1. EUROP kjötmat og kynbótamat 
Hjálpartæki ræktunarstarfsins í baráttunni gegn fitusöfnun hafa verið af fleiri en einum toga. 

EUROP kjötmatið var tekið í notkun hérlendis 1998 og hafa skrokkar verið metnir í flokka 

eftir vöðvafyllingu og fitumagni samkvæmt því síðan. Þremur árum síðar var farið að reikna 

BLUP kynbótamat fyrir holdfyllingu (gerð) og fitu og voru niðurstöður EUROP kjötmatsins 

nýttar til þeirra útreikninga (Eyjólfur Kristinn Örnólfsson o.fl., 2007). Á árunum 2002 til 

2014 hafði fituþátturinn 60% vægi í skrokkgæðahluta BLUP kynbótamatsins á móti 40% 

vægi gerðar. Eftir það var hins vegar ákveðið að slaka aðeins á ólinni gegn fitusöfnun svo að 

hvor þáttur fyrir sig, fita og gerð, hefur nú helmings vægi í BLUP kynbótamati fyrir 

skrokkgæði (Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarsins, 2015).  
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1.1.2. Ómmælingar 
Ómmælingar á bakvöðva sauðfjár byggjast á tækni þar sem hljóðbylgjur eru sendar niður í 

gegnum hrygginn og nemur endurkast þeirra sem verður við hver vefjaskil í hryggnum. 

Endurkastið kemur svo fram sem þverskurðarmynd af hryggnum sem nota má til að mæla 

bæði dýpt vöðvans (ómvöðvi) og þykkt fitulagsins sem ofan á honum er (ómfita) (Sigurgeir 

Þorgeirsson og Stefán Sch. Thorsteinsson, 1991).  

Fyrsta ómsjáin til notkunar í búfjárrækt var keypt hingað til lands sumarið 1990 og 

var tekin í notkun á fjárræktarbúinu á Hesti strax þá um haustið. Þá þegar höfðu skoskar 

rannsóknir sýnt fram á að góðum árangri mætti ná í úrvali fyrir auknum vöðvavexti og minni 

fitusöfnun með ómmælingu á þriðja spjaldhryggjarlið lifandi lamba, og það á tiltölulega 

ódýran og skjótan hátt. Sú reyndist einnig raunin á Hesti en eftir að ómsjáin var tekin í notkun 

og hægt var að velja markvissar fyrir auknum vöðvavexti og hlutfallslega minni fitusöfnun 

urðu framfarir í þessum eiginleikum hraðari en áður (Stefán Sch. Thorsteinsson, 2002).  

Strax árið 1991 voru 6 ómsjár keyptar til viðbótar og voru það fjárræktarfélög og 

búnaðarsambönd víða um landið sem stóðu að kaupunum (Ólafur G. Vagnsson, 1992). 

Fljótlega var tæknin nýtt í afkvæmarannsóknum um land allt, en þó fyrst aðeins með 

mælingum á hrútlömbum. Frá 1996 voru gimbrar einnig ómmældar auk þess sem farið var að 

nýta mælingarnar við val lífgimbra (Afkvæmasýningar hrúta haustið 1997, 1998). Alla tíð 

síðan hafa ómmælingar víða leikið stórt hlutverk í vali ásetningsgripa.  

1.2. Erfðir eiginleikanna 
Ástæðan fyrir því að ómmælingar og EUROP flokkunarkerfið hafa skilað jafn góðum árangri 

í úrvali gegn fitu og raun ber vitni er að með þeim er hægt að mæla eiginleika sem erfast að 

verulegu leyti eins og arfgengi eiginleikanna segir til um. Um leið og þykkt fitulags ofan á 

bakvöðva erfist að stórum hluta er erfðabreytileiki þess töluverður (Maxa, Norberg, Berg & 

Milerski, 2006; Larsgard & Olsen, 1998; Jones, Lewis, Young & Simm, 2004). Því ættu 

ásetningsgripirnir, sem væntanlega eru bestu gripir hjarðarinnar, að geta sýnt nokkuð útslag 

frá meðaltali búsins að því gefnu að ásetningshlutfallið sé ekki þeim mun hærra (Bourdon, 

2000).  

1.2.1. Arfgengi EUROP kjötmats 
Arfgengi fyrir mat á fitu skrokka hefur fengist á bilinu 0,10 til 0,25 í erlendum rannsóknum 

(Conington, Bishop, Waterhouse & Simm, 1998; Karamichou, Merrell, Murray, Simm & 

Bishop, 2007; Maxa, Norberg, Berg & Pedersen, 2007; Rius-Vilarrasa, o.fl., 2010). Arfgengi 

fitumats skrokka á Íslandi hefur hins vegar reiknast nokkuð hærra, eða 0,27 (Sigurbjörn Óli 
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Sævarsson, 1999) og 0,31 (Eyþór Einarsson, 2011; Jón Hjalti Eiríksson, 2014). Taka skal 

fram að EUROP kjötmatið hafði aðeins verið í notkun í eitt ár hérlendis þegar Sigurbjörn Óli 

Sævarsson (1999) gerði sína rannsókn.  

Erlendis hefur niðurstöðum rannsókna ekki borið saman um arfgengi holdfyllingar út 

frá EUROP kerfinu, en það hefur reiknast á bilinu 0,08 til 0,45 (Conington o.fl., 1998; 

Karamichou o.fl, 2007; Maxa o.fl., 2007; Rius-Vilarrasa, o.fl., 2010; Safari, Fogarty & 

Gilmour, 2005). Í íslensku fé hefur þetta arfgengi reiknast nokkuð hátt eða 0,40 (Sigurbjörn 

Óli Sævarsson, 1999; Jón Hjalti Eiríksson, 2014) og 0,35 (Eyþór Einarsson, 2011).   

1.2.2. Arfgengi ómmælinga 
Arfgengi ómfitumælinga hefur reynst nokkuð breytilegt milli erlendra rannsókna, eða frá 

0,12 til 0,54. Um leið hefur arfgengi bakvöðvaþykktar samkvæmt ómmælingu reiknast á 

bilinu 0,22 til 0,46 í nokkrum rannsóknum (Kvame & Vangen, 2007; Maniatis & Pollott, 

2002; Maxa o.fl., 2007; Maximini, Brown, Baumung & Fuerst-Waltl, 2012; Puntila, Mäki & 

Rintala, 2002; Safari o.fl., 2005; Roden, Merrell, Murray & Haresign, 2003). Í íslensku fé 

hefur arfgengi ómmælinga mælst fremur hátt. Arfgengi ómfitu hefur í nýlegum rannsóknum 

reiknast sem 0,42 (Eyþór Einarsson, 2011) og 0,36 (Jón Hjalti Eiríksson, 2014), en arfgengi 

ómvöðva 0,42 (Eyþór Einarsson, 2011) og 0,39 (Jón Hjalti Eiríksson, 2014). Slíkt arfgengi 

gefur til kynna að val fyrir gripum með djúpan bakvöðva og litla fituhulu sé líklegt til að skila 

slíkum gripum í framræktun.  

1.3. Hestsbúið  
Fjárræktarbúið á Hesti í Andakíl var stofnað árið 1943 fyrir tilstilli dr. Halldórs Pálssonar 

sem þá var forstjóri Búnaðardeildar Atvinnudeilda Háskólans. Búinu var ætlað að vera 

alhliða tilraunabú í sauðfjárrækt auk þess að stunda kynbætur sauðfjár, hvort tveggja með það 

að markmiði að vera sauðfjárrækt landsmanna til hagsbóta (Stefán Sch. Thorsteinsson, 2002).  

  Fyrsta verkefni búsins var að rannsaka hvort misnæmi væri milli fjárstofna fyrir 

mæðiveikinni sem var í hámarki á fyrstu árum starfseminnar en eftir fjárskiptin 1951 beindust 

spjót tilraunastarfsins fyrst og fremst að haustbötun lamba með notkun grænfóðurs sem þá 

var ný af nálinni hérlendis (Stefán Sch. Thorsteinsson, 2002).  

Árið 1957 hefjast svo skipulegar afkvæmarannsóknir og með tilkomu þeirra var 

komið á kerfisbundnum rannsóknum og kynbótum fyrir vaxtarlagi og vefjaþroska auk 

annarra eiginleika. Það voru þessar rannsóknir sem hafa í gegnum tíðina vakið hvað mestan 

áhuga sauðfjárbænda á starfsemi búsins (Stefán Sch. Thorsteinsson, 2002).  
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 Um það leiti sem markaðurinn fór að gera kröfu um magrara dilkakjöt var 

kynbótamarkmiðinu breytt og megináhersla lögð á að framleiða vöðvaþykka dilka með 

hóflegri fitu og varð Hestsbúið strax leiðandi í þeirri herferð. Fyrsti hrúturinn sem sameinaði 

kröfur um djúpan bakvöðva og litla fituhulu, auk þess að vera lágfættur, var Strammi 83-833 

frá Hesti (Stefán Sch. Thorsteinsson, 2002). Afkvæmi Stramma (nr. 811) sýndu mikla 

yfirburði yfir aðra afkvæmahópa rannsóknarinnar hvað varðaði dýpt bakvöðva en mældust 

um leið með minnsta fitu sem á þessum tíma var mæld á síðu lambskrokka þar sem ómtæknin 

var ekki komin til sögunnar (Sigurgeir Thorgeirsson & Stefán Sch. Thorsteinsson, 1989). 

Segja má að Strammi hafi valdið tímamótum í ræktun fjárins á Hesti sem og 

sauðfjárrækt allra landsmanna, en út af honum hafa tugir hrúta verið afkvæmaprófaðir og 

margir þeirra sýna sömu yfirburði og forfaðirinn (Stefán Sch. Thorsteinsson, 2002). Í gegnum 

tíðina hafa margir hrútar frá Hesti farið á sæðingastöðvar, en einkennandi fyrir þessa hrúta er 

að þeir skila vöðvamiklum og vel byggðum lömbum sem jafnframt hafa litla fitusöfnun 

(Eyjólfur Kristinn Örnólfsson & Sigvaldi Jónsson, 2006).  

1.4. Holdastigun 
Holdastigunartæknin var þróuð á sjöunda áratug síðustu aldar. Hún gerir mönnum kleift að 

meta lífeðlisfræðilegt ástand ánna með tilliti til holdafars og hefur það fram yfir beinar 

þungamælingar að þættir eins og beinabygging, vambarfylli og ullarþungi hafa ekki áhrif á 

niðurstöðuna, auk þess að engan sérhæfðan búnað þarf til matsins. Í holdastigun er holdafar 

gripa metið með þreifingu á skalanum 0-5, þar sem 0 stendur fyrir mjög horaðan grip og 5 

fyrir mjög feitan grip með nákvæmni upp á 0,5 eða 0,25. Vanir menn geta því greint með 

töluverðri nákvæmni lítinn mun á holdafari sem ekki er merkjanlegur af ytra útliti ánna 

(Kenyon, Maloney & Blache, 2014). Þreifingin á sér stað yfir spjaldhrygg gripsins, en sá hluti 

skepnunnar þroskast síðast. Þar af leiðandi er hann síðastur til að safna fitu og sá fyrsti sem 

rýrnar og missir fituvef sinn þurfi skepnan að ganga á orkubirgðir líkamans (Kenyon, 

Thompson & Morris, 2014; Jeffries, 1961).  

1.5. Hæfileiki áa til að mjólka af sér hold 
Á þeim tíma sem lömbin ganga undir mæðrum sínum stýrist vöxtur þeirra að stórum hluta af 

mjólkurlagni ánna og þá sérstaklega fyrstu vikurnar. Orkuþarfir ánna eru aldrei meiri en á 

fyrstu vikum mjaltaskeiðsins ef horft er til framleiðsluferils þeirra (Treacher & Caja, 2002), 

en rannsóknir sýna að á fyrstu fjórum vikunum eftir burð fer fram um 38% af heildar 

mjólkramleiðslu mjaltaskeiðsins sé miðað við að það vari í 16 vikur (McDonald, Edwards, 
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Greenhalgh & Morgan, 2002). Þessar fyrstu vikur eftir burð getur ær sem mjólkar tveimur 

eða fleiri lömbum ekki uppfyllt orkuþarfir sínar jafnvel þó að sauðburðarfóðrið og vorbeitin 

sé í hæsta gæðaflokki (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013). Þar koma til sögunnar líkamsbirgðir 

ærinnar en þó svo að öll næringarefni komi upphaflega úr fóðri er ekki þar með sagt að í 

fóðrinu sé eina tiltæka næringin sem hún hefur aðgang að. Hluti af aðgengilegri orku er 

geymd í líkamsvefjum ærinnar sjálfrar og þá sérstaklega á formi fitu. Ljóst er að þegar fóðrið 

uppfyllir ekki orkuþarfir gripsins nýtir hann þessar birgðir líkamans í tilraun til að mæta 

þörfum sínum (Kenyon, Maloney o.fl., 2014). Til að ná að mjólka eins og þarfir lambanna og 

eðli ærinnar til mjólkurframleiðslu segja til umm brýtur hún því niður eigin líkamsbirgðir að 

því gefnu að þær séu til staðar (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013).   

 Kenyon o.fl. (2012) gerðu rannsókn þar sem þeir athuguðu áhrif mismunandi 

holdastigs tvílemba (2,0, 2,5 og 3,0)  á lömb ánna. Niðurstaðan var sú að þó svo að holdafar 

ánna hefðu engin áhrif á fæðingarþunga lambanna voru afkvæmi áa með 2,0 í holdastig 

tveimur kílóum léttari við fráfærur en afkvæmi áa með 2,5 eða 3,0 í holdastig. Þetta gæti bent 

til minni mjólkurframleiðslu áa sem eru undir meðal holdum (Kenyon o.fl., 2012). Fleiri 

rannsóknir hafa greint frá tengslum holdastigs áa við mjólkurframleiðslu, vöxt og lífþunga 

lamba og gefa til kynna að ær sem eru magrari fyrir mjaltaskeiðið eru líklegri til að mjólka 

minna og skila léttari lömbum (Mathias-Davis, Shackell, Greer & Everett-Hincks, 2011; Gibb 

& Treache, 1980; Kenyon, Morel & Morris, 2004; Corner-Thomas o.fl., 2015; Stefán Sch. 

Thorsteinsson & Sigurgeir Thorgeirsson, 1989). Þar að auki hafa rannsóknir í Ástralíu bent til 

þess að val fyrir aukinni ómfitu gimbra ætti að leiða af sér meiri fitusöfnun og hærra 

holdastig áa og þar með meiri framleiðni ánna, hvort heldur sem er með meiri vaxtarhraða 

lamba, eða minni fóðurkostnaðar (Walkom, Brien, Hebert & Pitchford, 2015).  

1.6. Afurðaeinkunn 
Afurðastig eða afurðaeinkunn áa hefur verið reiknað frá því um 1970 og er mælikvarði á 

mjólkurlagni þeirra (Jón Viðar Jómundsson & Emma Eyþórsdóttir, 2013). Þar sem 

haustþungi sláturlamba ræðst af stórum hluta af mjólkurlagni ánna, er afurðaeinkunn þeirra 

reiknuð út frá fallþunga lambanna sem þá hefur verið leiðréttur fyrir hinum ýmsu 

umhverfisáhrifum. Afurðaeinkunnin er reiknuð fyrir allar skýrslufærðar ær sem skila lömbum 

að hausti og er á bilinu 0,1-9,9 en meðalærin fær einkunnina 5,0. Staðalfrávik afurðaeinkunna 

er 1,43 sem þýðir að 68,6% áa fá einkunn á bilinu 3,6 til 6,4 og 98,98% frá 0 til 10. 

Einkunnirnar eru reiknaðar innan bús og árs og því er samanburður á milli búa ekki 

mögulegur (Sigurgeir Þorgeirsson & Stefán Sch. Thorsteinsson, 1991).  
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 Leiðréttingarnar sem gerðar eru á fallþunga lambanna eru hugsaðar til þess að 

afurðaeinkunnin gefi hvað skýrasta mynd af mjólkurlagni ærinnar (Sigurgeir Þorgeirsson & 

Stefán Sch. Thorsteinsson, 1991). Allur samanburður lamba fer fram innan samanburðarhópa 

sem skipað er í eftir þungadagsetningu, sem oftast er sláturdagur, og eftir því hvort um er að 

ræða tvílembingsgimbrar, tvílembingshrútar eða einlembinga. Marglembingar eru svo 

reiknaðir að tvílembingum og hjá einlembingum er leiðrétt fyrir kyni. Með þessum hætti eru 

aldrei borin saman lömb þar sem 10 dagar eða meira líða á milli vigtana og um leið er komist 

hjá leiðréttingum vegna þungamismunar sem verður vegna þess hvernig lömbin ganga undir 

ánum (Jón Viðar Jónmundsson & Emma Eyþórsdóttir, 2013).  

 Innan hvers samanburðarhóps fyrir sig eru aldursáhrif á fallþunga metin og leiðrétt 

fyrir þeim. Einnig er leiðrétt fyrir aldri mæðra svo að lömb undan tveggja og þriggja vetra ám 

fá viðbót auk þess að fallþungi gemlingslamba er leiðréttur sérstaklega svo að þau verði gerð 

hvað best samanburðarhæf við tvílembingshrúta undan miðaldra ám. Út frá leiðréttum 

fallþunga lambanna er svo reiknað fallþungafrávik út frá meðalfallþunga búsins og því 

varpað yfir á afurðaeinkunnarskalann. Með þessum hætti á frjósemi ærinnar ekki að hafa 

áhrif á afurðaeinkunnina (Jón Viðar Jónmundsson & Emma Eyþórsdóttir, 2013). Sú virðist 

vera raunin, en erfða- og umhverfisfylgni milli fjölda fæddra lamba og afurðaeinkunnar sama 

ár er almennt lág (Þorvaldur Árnason & Jón Viðar Jónmundsson, 2007). 

1.7. Fitusöfnun og fullorðinsþungi 
Erlendar rannsóknarniðurstöður benda til þess að úrval gegn fitusöfnun geti leitt til þess að 

gripirnir stækki og fullorðinsþungi aukist. Í tilraun sem gerð var á Coopworth fé á árunum 

1981 til 1994 var unnið með þrjá mismunandi erfðahópa í úrvalstilraun. Í einum erfðahópnum 

var valið fyrir fitusöfnun (F), í öðrum var valið gegn fitusöfnun og auknum vöðvavexti (L) og 

þriðji hópurinn var viðmiðunarhópur (C). Við 7 mánaða aldur voru L ærnar 2,2 kg þyngri að 

meðaltali og F ærnar 4,0 kílóum léttari en meðalþyngd C hópsins yfir tilraunina. Munurinn á 

þyngd F og L ánna var enn til staðar og marktækur hjá fullþroska ám, en allt tilraunatímabilið 

voru L ærnar að meðaltali 5% þyngri en F ærnar. Auk þess að verða að lokum þyngri, 

þroskuðust L gripirnir hraðar en F gripirnir. Niðurstöðurnar bentu þó til þess að val fyrir 

auknu fituhlutfalli væri líklegra til að hafa meiri áhrif á fullorðnisþunga áa heldur en val gegn 

fitu (McEwan o.fl., 2001). Aðrar rannsóknarniðurstöður gefa til kynna að val gegn ómfitu 

hafi ekki áhrif á fullorðinsþunga áa (Larsgard & Kolstad, 2002; Solis-Ramirez, Blair & 

Purchas, 1993).  
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1.8. Markmið  
Þrátt fyrir að meira en 30 ár séu síðan að áhersla var lögð á að minnka fituhlutfall í dilkakjöti 

hafa lífeðlisfræðileg áhrif þessa úrvals á fullorðnar ær ekki verið könnuð hérlendis. Hér 

verður leitast við að feta fyrstu skrefin í þá átt.  

 Eftir því sem sauðféð býr yfir meiri eðlislægri afurðagetu, því hagkvæmari verður 

búfjárframleiðslan (Sigurgeir Þorgeirsson & Stefán Sch. Thorsteinsson, 1991). Því er góð 

mjólkurlagni og mikil vaxtargeta verðmætir eiginleikar í búskap (Jón Viðar Jónmundsson & 

Sigurgeir Þorgeirsson, 1997), en taka verður tillit til þess að eftir því sem gripirnir eru stærri 

þurfa þeir meira viðhaldsfóður. Því er það annars vegar afurðasemi og hins vegar stærð og 

þroski fullorðinna gripa sem hér verður horft til.  

 Vegna vísbendinga erlendis frá um að val gegn fitu leiði til aukins fullorðinsþunga áa 

verður hér leitast við að kanna samhengi ómmælinga á fitu lambgimbra að hausti við þunga 

og holdastig þeirra á 2. – 6. vetri.  

 Þar sem vitað er að ær geta sótt orku í fituforða líkamans á mjaltaskeiði til að uppfylla 

orkuþarfir verður einnig leitast við að meta samhengi ómmælinga á lambgimbrum við 

afurðaeinkunn þeirra á 2. – 6. afurðaári.  

 Notuð verða skýrsluhaldsgögn frá tilraunabúinu á Hesti sem hefur verið í fararbroddi í 

úrvali gegn fitu frá upphafi og er fjárstofninn á Hesti því tilvalinn til þessarar athugunar.  
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2. Efni og aðferðir  

2.1. Gögn  
Gögnin sem notuð eru í rannsókninni koma úr skýrsluhaldi tilraunabúsins á Hesti og eru frá 

framleiðsluárunum 2002 til 2013. Gagnaskráin náði til 5.286 mælinga á 1.668 ám sem á 

þessum árum voru á 2. til 6. aldursári, en mælingar á ánum voru enduteknar á milli ára. Því 

voru alls í gagnaskránni 1.604 mælingar á tveggja vetra ám, 1.348 mælingar á þriggja vetra 

ám, 1.065 mælingar á fjögurra vetra ám, 772 mælingar á fimm vetra ám og 497 mælingar á 

sex vetra ám. Gagnaskráin innihélt stóran hluta af öllum skýrslufærðum upplýsingum um 

ærnar á tilgreindu framleiðsluári, en þó ekki upplýsingar um fallþunga og flokkun lamba. 

Notaðar voru niðurstöður ómmælinga ánna lambshaustið, þ.e. þykkt bakvöðva og þykkt 

fitulags yfir bakvöðva, auk upplýsinga um lífþunga gimbranna að hausti. Fyrir hvert 

framleiðsluár voru upplýsingar um afurðaeinkunn ánna ásamt lífþunga og holdastigun í 

október, nóvember, desember, janúar, febrúar, mars og maí. Jafnframt voru 

einstaklingsupplýsingar um ánna, þ.e. einstaklingsnúmer, fæðingarár, framleiðsluár og aldur á 

umræddu framleiðsluári.  

Í undirbúningi gagna var öllum ám eldri en 6 vetra hent út úr gagnaskránni, auk áa af 

forystukyni. Einnig var óþarfa breytum sem ekki kæmu til með að nýtast þessari rannsókn 

fleygt út úr gagnasránni. Könnun á gögnunum sýndi að hæstu og lægstu ómfitumælingarnar 

sýndu óeðlilega mikið vægi í mati á aðhvarfsstuðlum, en mjög fáir gripir voru á bak við 

þessar mælingar. Því var ákveðið að líta á þá sem útlaga og sleppa þeim í frekari 

útreikningum. Er þar um að ræða ær sem höfðu mælst með ómfitu upp á 1,1 mm og lægra og 

5,5 mm ómfitu og hærra. Eftir þann niðurskurð stóðu eftir í gagnskránni 1.654 ær og 5.207 

mælingar.  

2.2. Tölfræðileg úrvinnsla  
Frumvinnsla gagna fór fram í Microsoft Excel 2011 þar sem þau voru búin undir tölfræðilega 

úrvinnslu, auk þess að Excel var notað við gerð mynda og taflna.  

Tölfræðilegir útreikningar voru gerðir í forritinu SAS Enterprise Guide 7.1.  

Möguleg áhrif ómfitu á afurðastig, holdastig og fullorðinsþunga voru skoðuð hvert fyrir sig, 

annars vegar með fervikagreiningu fyrir ójafnan fjölda með línulegu módeli (GLM) og hins 

vegar með blönduðu líkani (mixed model) þar sem leiðrétt var fyrir einstaklingsbreytileika 

ánna. Í öllum tilfellum voru mismunandi mögulegir áhrifaþættir athugaðir og hefðu þeir 

marktæk áhrif á niðurstöðuna voru þeir hafðir inni í jöfnunni og þar með leiðrétt fyrir þeim. 
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Þeir þættir sem ekki höfðu marktæk áhrif á niðurstöðuna, að ómfitumælingu gimbra 

undanskildri, voru ekki hafðir með í loka útreikningunum. Þar sem útreikningar blönduðu 

líkananna báru með sér minni skekkju en GLM útreikningarnir er stuðst við þá í 

niðurstöðukaflanum nema annað sé tekið fram. Skýringarhlutfallið (R2) sem birt er í töflum er 

fengið úr GLM útreikningum og á við um föst hrif án einstaklingsáhrifa ánna. Ávallt var 

miðað við 95% öryggismörk við marktekt niðurstaðna.  

 Líkan fyrir tengsl ómfitumælinga gimbra við afurðastig á fullorðinsaldri innihélt 

aldursflokk áa (2. vetra, 3. vetra og 4.-6. vetra) ásamt haustþunga gimbranna í október.  

Ákveðið var að nota tvær af sjö árlegum þunga- og holdastigsmælingum sem háðar 

breytur til að skoða tengsl ómfitumælinga gimbrahaustið við holdastig og fullorðinsþunga áa. 

Annars vegar nóvember- og hins vegar janúarmælinguna. Ekki þótti ráðlegt að nota mælingar 

þar sem lengra var liðið á veturinn, enda líklegra að umhverfisþættir eins og fóðrun fari að 

skyggja á eðlisholdafar og þunga ánna eftir því sem ærnar hafa verið lengur á vetrarfóðrun og 

nær dregur burði. Í þessum útreikningum voru breyturnar aldursflokkur áa, framleiðsluár og 

ómvöðvamæling gimbrahaustið hafðar með í útreikningunum auk ómfitumælingar.  
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3. Niðurstöður 

3.1 Lýsandi tölfræði  
Í 1. töflu má sjá lýsandi tölfræði fyrir alla helstu eiginleikana sem notaðir voru í útreikninga 

þessarar rannsóknar, bæði háðar breytur og áhrifaþætti. Ef horft er til afurðastigsins má sjá að 

hér er meðaltal þess 5,03 og staðalfrávikið 1,66, en eins og fram hefur komið er afurðastig 

innan bús og árs reiknað þannig að meðalærin fái 5,0 og staðalfrávikið sé 1,43. Mismunurinn 

kemur að öllum líkindum til vegna þess að ekki eru allar ær innan búsins sem fengu reiknað 

afurðastig viðkomandi framleiðsluár inni í gagnaskránni, ýmist vegna aldurs eða skorts á 

upplýsingum.  

 

1. tafla. Lýsandi tölfræði þeirra mældu eiginleika sem hér er notast við.  

  Meðaltal 

Staðal-

frávik 

Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi 

Fjöldi 

mælinga 

Ómfita (mm) 2,95 0,88 0,20 6,80 5286 

Ómvöðvi (mm) 28,28 2,57 18,10 39,00 5286 

Haustvigt gimbra (kg) 40,65 3,44 30,00 55,00 5000 

Fullorðinsþungi nóvember (kg) 64,97 6,62 43,00 95,00 5221 

Fullorðinsþungi janúar (kg) 70,21 7,48 45,60 98,00 5239 

Holdastigun nóvember 3,28 0,61 0,50 5,00 4932 

Holdastigun janúar 3,60 0,51 1,50 5,00 5242 

Afurðastig 5,03 1,66 -0,78 10,87 4734 

 

 

Þessi samantekt á lýsandi tölfræði nær yfir öll gögn áður en 14 ær og mælingar þeirra voru 

teknar út úr gagnasafninu vegna óeðlilega mikils vægis í mati á aðhvarfsstuðlum, en þessar 

ær voru með lægstu og hæstu ómfitumælingarnar. Þær ær sem standa eftir í gagnaskránni 

mældust með ómfitu upp á 1,2-5,4 mm.   
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Á 1. og 2. mynd má sjá dreifingu mælinga ómfitu annars vegar og ómvöðva hins 

vegar. Gögnin eru nokkuð normaldreifð, en þó afar fáar mælingar á sitthvorum enda skalans. 

Það ber að hafa í huga við túlkun niðurstaðna rannsóknar.  
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1. mynd. Dreifing ómfitumælinga í gagnaskrá.  

2. mynd. Dreifing ómvöðvamælinga í gagnaskrá.  
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3.2. Tengsl ómfitu við afurðastig 
Ómfitumæling ásetningshaustið hefur afar lítil og ómarktæk áhrif á afurðaeinkunn áa á 2. til 

6. vetri eins og sjá má í 1. töflu. Hins vegar hefur haustvigt ánna gimbrarárið jákvæð, 

marktæk áhrif á afurðaeinkunnina og munar þar 0,044 stigum fyrir hvert kíló sem gimbrin er 

þyngri að hausti.  

 

2. tafla. Aðhvarfsstuðlar (b) fyrir ómfitu og haustþunga gimbra á afurðaeinkunn ásamt 

skekkju, skýringarhlutfalli og p-gildum (N=4409). Leiðrétt er fyrir aldursflokki áa. 

Aðhvarfsstuðlar og skýringarhlutfall eru fengnir úr GLM en skekkja og p-gildi úr blönduðu 

líkani.  

  Ómfita Haustþungi gimbra     

  b1 p1 b2 p2 MSE  R2 % 

Afurðaeinkunn -0,0168 0,4453 0,0442 <0,0001 1,822 4,54 

 

 

  
 

 

 

Meðaltöl afurðaeinkunna ánna eftir ómfitmælingum eru hér sýnd á 3. mynd. Myndin sýnir að 

ekki er hægt að merkja samhengi ómfitumælinga við afurðastig.  
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3. mynd. Meðaltöl minnstu kvaðrata (LS means) afurðaeinkunnar eftir 

ómfitumælingum gimbra, leiðrétt fyrir haustþunga gimbra og aldursflokki áa.  
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Meðaltöl afurðaeinkunnar eftir haustþunga gimbra eru sýnd hér á 4. mynd. Afurðaeinkunn 

virðist hækka aðeins upp að vissu marki eftir haustþunga gimbra og lækka svo aftur en 

einungis línulegt samband þar á milli (2. tafla).  

Hvað aldursflokka áa varðar, þá var leiðrétt fyrir þeim í þessum útreikningum þar sem 

þeir höfðu marktæk áhrif á niðurstöðurnar. Yngstu ærnar (2. vetra) höfðu að jafnaði lægsta 

afurðastigið en elstu ærnar (4.-6. vetra) það hæsta.  

3.3. Tengsl ómfitu við holdastig  
Ómfitumæling gimbra hefur marktæk, neikvæð áhrif á holdastig áa í nóvember en áhrif 

ómfitumælinga á holdastig áa í janúar eru ekki marktæk. Í báðum tilfellum eru áhrifin hins 

vegar óveruleg. Ómvöðvamæling gimbra hefur sömu jákvæðu áhrifin á holdastig áa í bæði 

nóvember og janúar. Í báðum tilfellum stýra þessar breytur, auk aldursflokks áa og 

framleiðsluárs, yfir 40% af breytileika holdastigs. Holdastig áa lækkaði eftir því sem þær 

urðu eldri og að sama skapi lækkaði holdastig á milli ára.  
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4. mynd. Meðaltöl minnstu kvaðrata afurðaeinkunnar eftir haustþunga 

ásetningsgimbra, leiðrétt fyrir ómfitumælingum gimbra og aldursflokki áa.  
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3. tafla. Aðhvarfsstuðlar (b) fyrir ómfitu og ómvöðva á holdastig áa í nóvember (N=4865) 

og janúar (N=5167) ásamt skekkju, skýringarhlutfalli og p-gildum. Leiðrétt er fyrir 

aldursflokki áa og framleiðsluári. Aðhvarfsstuðlar og skýringarhlutfall eru fengnir úr 

GLM en skekkja og p-gildi úr blönduðu líkani.  

  Ómfita Ómvöðvi     

  b1 p1 b2 p2 MSE R2 % 

Nóvember -0,0302 0,0018 0,0337 <0,0001 0,140 42,6 

Janúar -0,0024 0,7491 0,0446 <0,0001 0,093 38,3 

 

 

  
 

 

 

 

Meðaltöl holdastigs í nóvember eftir ómfitumælingum gimbra eru hér sýnd á 5. mynd. 

Myndin sýnir að þau neikvæðu áhrif sem ómfita hefur á holdastig áa eru afar lítil. Sveiflurnar 

til hærri enda mælingaskalans gætu að einhverju leiti verið vegna fárra mælinga.   

 Eftir því sem gimbrarnar hafa mælst með þykkari ómvöðva, því líklegri eru þær til að 

stigast hærra á holdastigsskalanum sem fullorðnar ær. Sveiflur til endanna á 6. mynd eru 

líklega vegna fárra mælinga á sitthvorum enda skalans. Áhrif ómvöðva á holdastig áa í janúar 

eru áþekk því sem hér sést en meðalholdastig um 0,3 stigum hærra.  
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5. mynd. Meðaltöl minnstu kvaðrata holdastigs áa í nóvember eftir 

ómfitumælingum ásetningsgimbra, leiðrétt fyrir ómvöðva, aldursflokki og 

framleiðsluári.   
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3.4. Tengsl ómfitu við fullorðinsþunga 
Samspil margra þátta þegar kemur að mælingum ásetningsgimbra virðist hafa áhrif á 

fullorðinsþunga áa en ómfitumæling, ómvöðvamæling og haustvigt gimbranna hafa hvert um 

sig marktæk áhrif á hann. Þessir þættir stjórna þó stærri hluta breytileika fullorðinsþunga í 

janúar heldur en að hausti.  

 

4. tafla. Aðhvarfsstuðlar (b) fyrir ómfitu, ómvöðva og haustvigt gimbra á fullorðinsþunga áa í nóvember 

(N=4876) og janúar (N=4886) ásamt skekkju, skýringarhlutfalli og p-gildum. Leiðrétt er fyrir aldursflokki 

áa og framleiðsluári. Aðhvarfsstuðlar og skýringarhlutfall eru fengnir úr GLM en skekkja og p-gildi úr 

blönduðu líkani.        

  Ómfita Ómvöðvi Haustvigt gimbra     

  b1 p1 b2 p2 b3 p3 MSE R2 % 

Nóvember -0,716 <0,0001 -0,091 0,0139 0,712 <0,0001 12,904 26,9 

Janúar -0,702 <0,0001 -0,082 <0,0001 0,774 <0,0001 8,019 45,6 

 

Eftir því sem gimbrarnar mælast með þykkara lag ómfitu að hausti, því léttari verða þær sem 

ær. Munar þar um um það bil 700 grömm fyrir hvern millimeter ómfitu. Hver millimeter 

ómvöðva hefur heldur minni neikvæð áhrif á fullorðinsþunga en haustvigt gimbra hefur 

töluverð jákvæð áhrif á fullorðinsþunga áa.  
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6. mynd. Meðaltöl minnstu kvaðrata holdastigs áa í nóvember eftir 

ómvöðvamælingum gimbra, leiðrétt fyrir ómfitu, aldursflokki og framleiðsluári.   
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Meðaltöl fullorðinsþunga í nóvember eftir ómfitumælingum gimbra eru sýnd hér á 7. mynd 

og á henni má greina lækkun fullorðinsþunga með vaxandi ómfitu. Áhrif ómfitu á 

fullorðinsþunga áa í janúar voru mjög áþekk, en ærnar almennt um 5 kg þyngri að meðaltali.  
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7. mynd. Meðaltöl minnstu kvaðrata fullorðinsþunga áa í nóvember eftir ómfitumælingum 

ásetningsgimbra, leiðrétt fyrir ómvöðva, haustþunga gimbra, aldursflokki og 

framleiðsluári.   

8. mynd. Meðaltöl minnstu kvaðrata fullorðinsþunga áa í nóvember eftir ómvöðvamælingum 

ásetningsgimbra, leiðrétt fyrir ómvöðva, haustþunga gimbra, aldursflokki og framleiðsluári.  
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Á 8. mynd má vart greina hið litla línulega samband sem er á milli ómvöðvamælinga gimbra 

og fullorðinsþunga áa, en eftir því sem ærnar hafa mælst með þykkari ómvöðva sem gimbrar 

verða þær lítillega léttari ær.  

	 	

	

 

Á 9. mynd má sjá greinilegt, línulegt samband milli haustþunga áa gimbrahaustið og 

fullorðinsþunga þeirra. Áþekkt línulegt samband má sjá við fullorðinsþunga í janúar, en að 

meðaltali þyngri ær.  

3.5. Samanburður fervikagreiningar fyrir ójafnan fjölda og blandaðs líkans 
Mismunur skekkju úr hinum mismunandi tölfræðilíkunum sem notuð voru í tölfræðiúrvinnslu 

gagna má sjá í 5. töflu.  

5. tafla. Skekkja útreikninga úr fervikagreiningu fyrir 

ójafnan fjölda (GLM) og blönduðu líkani (mixed model). 

Mismunur skekkju endurspeglar einstaklingsbreytileika áa.  

  Skekkja (MSE) 

  GLM  Mixed Model  

Afurðaeinkunn  2,61 1,82 

Holdastig nóvember 0,216 0,140 

Holdastig janúar 0,159 0,092 

Fullorðinsþungi nóvember (kg) 31,8 12,9 

Fullorðinsþungi janúar (kg) 30,4 8,02 
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9. mynd. Meðaltöl minnstu kvaðrata fullorðinsþunga áa í nóvember eftir haustvigt 

þeirra gimbrarhaustið, leiðrétt fyrir ómfitu, ómvöðva, aldursflokki og framleiðsluári.   
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Almennt er skekkja útreikninganna lægri í blandaða líkaninu, enda þar leiðrétt fyrir 

einstaklingsbreytileika áa. Munar þar sérstaklega um í útreikningum fyrir fullorðinsþunga þar 

sem skekkjan er um þrefalt hærri í GLM heldur en blandaða líkaninu og sú skekkja sem má 

rekja til einstaklingsáhrifa ánna því meiri hluti heildar skekkjunnar. Það gefur til kynna að 

einstaklingsáhrif ánna, það er að segja erfða- og umhverfisáhrif sem henni fylgja, skipti miklu 

máli. Sömu sögu má segja með tilliti til holdastigs og afurðaeinkunnar þó svo að 

hlutfallslegur mismunur skekkju sé ekki eins hár.  

Niðurstöðum tölfræðilíkananna ber alveg saman um hvaða áhrif eru marktæk og hver 

ekki.  

 

  



19 
 

4.	Umræður 

4.1. Áhrif ómfitu á afurðaeinkunn 
Ómfitumæling gimbra hefur ekki marktæk áhrif á afurðaeinkunn þeirra sem fullorðinna áa. 

Þau litlu áhrif sem mælast eru þannig að með hverjum auka millimeter ómfitu gimbra væri 

afurðaeinkunn áa líklegra til að lækka heldur en hitt (0,0168 stig).  

 Haustþungi ánna gimbrahaustið hefur hins vegar marktæk áhrif á afurðaeinkunn 

þeirra. Sé horft til 4. myndar virðist það samband þó ekki vera línulegt. Afurðaeinkunn 

hækkar til að byrja með með auknum þunga gimbranna og nær hámarki í 48 kg. Með 

áframhaldandi aukningu dalar afurðastigið hins vegar. Vísbendingar eru um ólínulegt 

samband þarna á milli sem ekki byggja á marktækum niðurstöðum. Þarna má þó hafa í huga 

möguleika á áhrifum fárra mælinga á sitthvorum enda skalans, þó svo að mestu útlagarnir 

hafi verið teknir út úr gagnasafninu. Einnig kom fram að haustþungi gimbra hefur skýr 

línuleg áhrif á fullorðinsþunga áa og það veltir upp þeim möguleika að þessir þættir tengist að 

einhverju leiti. Erlendar rannsóknarniðurstöður styðja við þá tillögu, en sýnt hefur verið fram 

á að jákvæð erfðafylgni sé á milli ærþunga og mæðraáhrifa á vöxt lamba (Näsholm & Danell, 

1996; Borg, Notter & Kott, 2009; Walkom & Brown, 2017). Sú fylgni reiknaðist á bilinu 

0,36-0,85 eftir aldri lamba hjá Näsholm & Danell (1996) en nokkuð lægri hjá Borg o.fl. 

(2009) eða 0,29-0,53 þar sem fylgnin minnkar með auknum aldri lamba. Um leið gefa 

niðurstöðurnar til kynna að val fyrir þyngri lömbum til ásetnings skili sér ekki aðeins í þyngri 

ám, heldur einnig betri mæðraeiginleikum áa (Näsholm & Danell, 1996).  

Saman skýra ómfitu- og ómvöðvamælingar, auk aldursflokks áa, þó óverulegan hluta 

af breytileika afurðastigs, eða um 4,54% eins og skýringarhlutfallið segir til um. Þetta vekur 

upp spurningar um hvar breytileikinn liggur. Einhver hluti hans liggur í 

einstaklingsbreytileika milli áa, þ.e.a.s. erfðabreytileika. Má það merkja á því að um leið og 

leiðrétt var fyrir þessum einstaklingsbreytileika í blandaða líkaninu lækkaði skekkja 

útreikninganna (MSE) um 0,79, eða um 30%.  

  Einnig má velta upp þeirri spurningu hvort afurðaeinkunn sé besti mögulegi 

mælikvarðinn á mjólkurlagni áa til að nota í þessu samhengi, enda líklegt að lambið hafi að 

stórum hluta nærst á gróðri síðustu vikurnar fram að þungamælingum sem afurðastigið er 

byggt á, og að mun minna leiti á móðurmjólkinni. Þó svo að leiðrétt sé fyrir hinum ýmsu 

umhverfisþáttum í útreikningum afurðastigs, nær það ekki til þessa þáttar (Jón Viðar 

Jónmundsson & Emma Eyþórsdóttir, 2013). Þar sem þekkt er að áhrif móður á vöxt lamba 

minnki eftir því sem þau eldast (Näholm & Danell, 1996), gæti verið ráðlegt að nota lífþunga 
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6-8 vikna lamba sem mælikvarða á mjólkurlagni ærinnar í þessu samhengi, en það eru 

upplýsingar sem eru til á tilraunabúinu á Hesti og væri áhugavert að skoða.  

4.2. Áhrif ómfitu á holdastig áa 
Holdastig áa í nóvember hækkar um 0,030 stig fyrir hvern millimeter sem fitulag yfir 

bakvöðva þynnist. Í janúar hækkar holdastigið hins vegar aðeins um 0,002 stig fyrir hvern 

millimeter sem ómfitan er þynnri, en þau áhrif eru ekki marktæk. Þessi áhrif eru þó óveruleg, 

en breyting á ómfitulagi þyrfti að nema rúmum 8 millimetrum til þess að breyta holdafari áa í 

nóvember svo nemi fjórðungi af holdastigi. Þar sem breytileiki ómfitumælinga er ekki svo 

mikill, en í þessari rannsókn eru ómfitumælingar frá 0,2 – 6,8 mm, eru slík áhrif óraunhæf. 

Með tilliti til þess verður skýringarhlutfallið (R2) að teljast nokkuð hátt.  

 Ómvöðvamæling gimbra hefur jákvæð áhrif á holdastig í nóvember og janúar, en fyrir 

hvern millimeter sem ómvöðvinn er þykkari hækkar holdastig áa í nóvember um 0,034 stig 

og 0,45 stig í janúar. Gimbur sem mælist með 7,3 millimetrum þykkari ómvöðva ein önnur 

ætti því að holdastigast 0,25 stigum hærra en hin sem fullorðin ær í nóvember. Hér hefur 

holdfylling gimbranna því meiri áhrif en fitusöfnun á holdastig þeirra sem fullorðnar ær. 

Þessar niðurstöður gefa því vísbendingar um að holdfylling hafi bein áhrif á holdastig áa sem 

þó er upphaflega ætlað að meta fóðrunarástand þeirra. 

 Niðurstöðurnar haldast þó í hendur við niðurstöður um áhrif ómfitu á afurðastig áa. 

Eins og kom fram í inngangskafla hefur verið sýnt fram á tengsl holdastigs áa við 

mjólkurframleiðslu þeirra og vöxt lamba þar sem magrari ær eru líklegri til að mjólka minna 

og skila léttari lömbum (Mathias-Davis o.fl., 2011; Gibb & Treache, 1980; Kenyon o.fl., 

2004; Corner-Thomas o.fl., 2015). Miðað við þá kenningu að mögulegt samhengi gæti verið 

milli ómfitu og afurðastigs í gegnum holdafar, er því rökrétt að sé ekki hægt að kalla fram 

breytingar á holdafari fullorðinna áa með breytingum á ómfituþykkt, sé ekki heldur hægt að 

hafa áhrif á afurðasemi þeirra á þann hátt.   

4.3. Áhrif ómfitu á fullorðinsþunga  
Tengsl eru á milli ómfituþykktar gimbra og fullorðinsþunga þeirra, en eftir því sem 

gimbrarnar eru fituminni því líklegri eru þær til að verða þyngri ær. Samkvæmt þeim 

niðurstöðum sem hér fengust munar þar um 716 grömmum á nóvembervigt fyrir hvern 

millimeter sem ómfitan er minni, en 702 grömmum á janúarvigt. Þetta styður þær 

vísbendingar sem erlendar rannsóknir hafa gefið um að val gegn fitu í sauðfé stuðli að 

auknum fullorðinsþunga þess, eins og getið var um í inngangi.  
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 Þekkt er að eftir því sem lömb þroskast breytist samsetning vefjavaxtar. Til að byrja 

með samanstendur vöxturinn fyrst og fremst af vexti beina og vöðva, en með áframhaldandi 

vexti og þroska eykst fitusöfnun um leið og hægir á beina- og vöðvasöfnun (McDonald o.fl., 

2002). Því er mögulegt að þær gimbrar sem mælast með þykkari ómfitu séu búnar að taka út 

hærra hlutfall af þroska sínum heldur en þær sem mælast með þynnri ómfitu. Þar af leiðandi 

væru þroskameiri gimbrarnar búnar að taka út stærri hluta af heildarvexti sínum en magrari 

gimbrarnar, sem þá ættu stærri hluta af heildarvexti sínum inni. Sé þetta tilfellið getur verið 

að val fyrir fitulitlum gimbrum sé einnig val fyrir hægari þroska, en gimbur sem hefur tekið 

út lægra hlutfall af heildarþroska sínum en er þó svipuð að þyngd og aðrar þroskameiri 

gimbrar, mun sennilega koma til með að verða stærri og þyngri ær.  

 Þó geta einnig verið aðrar skýringar. Í Nýsjálenskri rannsókn sem gerð var á 

Southdown hrútum hafði val fyrir minnkaðri ómfitu áhrif á þunga innri líffæra (lifur, milta og 

hjarta), sem voru þyngri í hrútum sem komu af fitulitlum ættlínum (Abdullah, Purchas & 

Davies, 1998). Sé þetta almennt tilfellið getur verið að það skipti máli í áhrifum ómfitu á 

fullorðinsþunga.  

 Niðurstöðurnar sýna einnig marktæk áhrif ómvöðva og haustvigtar gimbra á 

fullorðinsþunga áa, en með hverjum millimeter sem ómvöðvinn breikkar lækkar 

fullorðinsþungi áa um 87 grömm í nóvember og 66 grömm í janúar. Eðlilegt er að áhrifin séu 

minni af ómvöðvanum heldur en ómfitunni, þar sem breyting um einn millimeter ómvöðva er 

hlutfallslega minni breyting heldur en af einum millimetra ómfitu vegna mismunandi skala. 

Þegar tekið er tillit til þessa má líta á það sem svo að áhrif ómvöðvaþykktar á fullorðinsþunga 

séu áþekk áhrifum ómfituþykktar, og því óveruleg.  

 Skýra línulega sambandið sem er á milli haustþunga gimbra og fullorðinsþunga áa 

gefur til kynna að val stórra og þungra gimbra til ásetnings er líklegt til að skila stærra og 

þyngra fé. Munar þar 700-800 grömmum fullorðinsþunga fyrir hvert kíló sem 

ásetningsgimbrarnar eru þyngri. Áhrifin eru því þónokkur en þó ekki úrslitaþátturinn, en 

samtals skýra haustvigt gimbra, ómfita og ómvöðvi auk aldursflokki áa og framleiðsluárs 

tæplega helming alls breytileika fullorðinsþunga í janúar, og aðeins um 27% breytileikans í 

nóvember.  

Ómvöðva, ómfitu og haustþunga gimbra er þó hægt að nota sem tæki til að hafa áhrif 

á fullorðinsþunga hjarðarinnar. Hvort æskilegt er að stækka gripina er aftur annað mál. Eins 

og fram hefur komið eru þyngri ær líklegri til að skila þyngri lömbum (Näsholm & Danell, 

1996; Borg, Notter & Kott, 2009). Stærri ær þurfa hins vegar líka meira fóður til viðhalds. 

Hlutfallslegar orkuþarfir á þungaeiningu fara þó minnkandi með stærri gripum, enda yfirborð 
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þeirra miðað við þunga lægra og uppgufum orku á formi hita því minni (Corbett & Ball, 

2002), sem gerir þá að vissu leiti hagstæðari til fóðrunar. Enn eitt sem hafa ber í huga er að 

stórir og þungir gripir taka meira pláss en léttari gripir sem getur skipt máli þar sem sauðfé er 

haldið innandyra stóran hluta ársins eins og raunin er hérlendis. Ræktunarmarkmið íslenska 

sauðfjárstofnsins miðað að því að gæta þess að ræktun á afurðamiklu fé leiði ekki af sér 

stækkun á fullorðnum gripum (Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, 2017).  

4.4. Möguleg sérstaða gagnasafns 
Eins og fram hefur komið, koma gögnin sem nýtt eru í þessa rannsókn öll frá tilraunabúinu á 

Hesti í Andakíl, sem hefur verið leiðandi í úrvali gegn fitusöfnun allt frá því að ástæða þótti 

til að hefja slíkt úrval. Umræðan síðustu ár hefur verið sú að Hestsféð sé almennt fitulítið og 

kannski undir meðaltali og gæti verið ástæða til að hafa það í huga í sambandi við þessa 

rannsókn. Ómfitumælingar í gögnum þessarar rannsóknar voru á bilinu 0,2-6,8, með meðaltal 

upp á 2,95 millimetra og staðalfrávikið 0,88 millimetra. 95,5% mælinga var því á bilinu 1,17-

4,73 mm og því lítið af mælingum utan við þau mörk, en í útreikningana voru aðeins notaðar 

ómfitumælingar á bilinu 1,2-5,4 mm. Þessar tölur taka ekki tillit til breytileika eða 

erfðaframfara á milli ára.  
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5. Ályktanir 
Ómfitumæling áa gimbrarhaustið hefur ekki teljandi áhrif á afurðaeinkunn og holdafar þeirra 

á 2. til 6. vetri. Áhrif ómfitumælinga á holdastig áa eru einnig óveruleg. Hins vegar styðja 

þær niðurstöður sem hér koma fram niðurstöður erlendra rannsókna sem gáfu vísbendingar 

um að val gegn ómfitu skilaði sér í stærri ám. Hvað áhrif fitu á fullorðnar ær varðar ætti 

bændum því að vera óhætt að velja gegn fitu í ásetningi sínum, séu þeir á annað borð tilbúnir 

að stækka gripina en það myndi stríða gegn ræktunarmarkmiði íslenska sauðfjárstofnsins.   

 Ef til vill er helst hægt að velja fyrir aukinni afurðasemi í vali ásetnings með vali fyrir 

auknum haustþunga gimbra þegar horft er til beinna mælinga. Líklegt er að aukinn 

fullorðinsþungi myndi tenginguna þar á milli en greinilegt jákvætt, línulegt samband fannst á 

milli haustþunga gimbra og fullorðinsþunga. Þannig ættu þyngri gimbrar að geta orðið þyngri 

ær sem síðan koma til með að skila þyngri lömbum, sem enn og aftur myndi stangast á við 

ræktunarmarkmið íslenska sauðfjárstofnsins.  

 Þar sem val gegn ómfitu hefur tilhneigingu til að skila stærri ám, og stærri ær ættu að 

skila stærri lömbum samkvæmt erlendum tilraunum, væri forvitnileg viðbót við þessa 

rannsókn að athuga tengsl ómfitu gimbra við mjólkurlagni áa, en með lífþunga 6-8 vikna 

lamba sem mælikvarða á mjólkurlagni. Þannig væri hægt að útiloka hin ýmsu umhverfisáhrif 

sem ágerast um leið og lambið eldist.  
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