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Ágrip 

 

Þróun í skyldleikarækt var metin í íslenska kúakyninu, ásamt áhrifum skyldleikaræktar á 

valda eiginleika. Notuð voru ætternisgögn frá Bændasamtökum Íslands þar sem elsti gripur 

var fæddur árið 1911 og afurðagögn úr skýrsluhaldskerfinu Huppu sem náði yfir gripi fædda 

árið 1993 og til vorra daga sem mjólkað höfðu eitt mjaltaskeið eða fleiri. Gæði ætternisgagna 

hafa aukist mikið á undanförnum árum. Meðal PEC5 stuðull árgangs 2017 er 0,86 en meðal 

PEC5 stuðull árgangs 2003 er 0,52. Gripum með lakari ættfærslur fækkar með tímanum en 

gripum á skýrslum í heild fjölgar og ætternisfærslur þeirra eru almennt betri. Skyldleikarækt 

eykst einnig en sennilega ekki alveg jafn hratt og mætti halda sökum þess að vanmat á 

skyldleikarækt minnkar með bættum ættfærslum. Skyldleikaræktaraukning yfir ár mældist 

0,077% á árabilinu 1993-2014 hjá flokki kúa með PEC5 ≥ 0,8. Aukning skyldleikaræktar 

sæðinganauta á árabilinu 1990-2016 mældist 0,097% á ári og meðal PEC5 gildi þeirra 0,93.  

 Metin voru áhrif skyldleikaræktar á fjóra eiginleika. Eiginleikarnir voru mjólkur-, fitu-

, próteinmagn yfir 305 daga mjaltaskeið og meðalfrumutöluskor yfir mjaltaskeið. Fyrstu þrjú 

mjaltaskeiðin í ævi hverrar kýr voru til rannsóknar. Samkvæmt rannsókninni reyndist 

skyldleikarækt hafa marktæk neikvæð áhrif á mjólkurmagn, fitumagn og próteinmagn en 

engin greinanleg áhrif fundust á frumutöluskor. Áhrif 1% skyldleikaræktaraukningar reyndust 

eftirfarandi: Mjólkurmagn á 305 daga mjaltaskeiði minnkar um 10,97, 12,64 og 11,51 kg, 

fitumagn um 0,43, 0,48 og 0,60 kg og próteinmagn um 0,34, 0,38 og 0,49 kg fyrir fyrsta, 

annað og þriðja mjaltaskeið.  

Lagt er til að skyldleikarækt sé stillt í hóf bæði vegna beinna neikvæðra áhrifa hennar 

og eins til að viðhalda erfðabreytileika til lengri tíma. Einnig er lagt til að rannsökuð verði 

áhrif skyldleikaræktar á eiginleika tengda lifun og frjósemi.  

 

Lykilorð: Skyldleikarækt, skyldleikaræktarhnignun, afurðir, nautgripir, íslenskar kýr. 
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1. Inngangur 

 

1.1. Íslenska kúakynið 

Maðurinn hefur haldið nautgripi í árþúsundir. Tamdir nautgripir (Bos taurus og Bos indicus) 

eru taldir rekja uppruna sinn til úruxa (Bos primigenius) við lok síðasta jökulskeiðs fyrir um 

12.000 til 14.000 árum. Ákveðnar vísbendingar þykja benda til að nautgripir hafi verið tamdir 

um svipað leyti á fleiri en einum stað í heiminum enda er talsverður breytileiki til staðar innan 

stærstu tömdu tegundanna, B. taurus og B. indicus (Felius o.fl., 2014). 

Íslenska kúakynið er eitt af gömlu kúakynjum Norður-Evrópu. Það kom til Íslands 

með landnámsmönnum fyrir um 1100 árum og á því mögulega uppruna að rekja að mestu 

leyti til þeirra heimaslóða í Noregi (Jón Torfason & Jón Viðar Jónmundsson, 2001).  

Ritaðar heimildir frá 18. og 19. öld benda til að eitthvað hafi verið flutt inn af 

erlendum nautgripum á þeim tíma en þessir innfluttu gripir eru taldir hafa verið mjög fáir og 

áhrif þeirra hverfandi. Því má með nokkurri vissu segja að íslenska kúakynið hafi verið 

einangrað að mestu erfðafræðilega síðan á landnámsöld (Jón Torfason & Jón Viðar 

Jónmundsson, 2001). Blóðflokkarannsóknir benda til þess að íslenskar kýr hafi lifað aðskildar 

frá sínum skyldustu kynsystrum í Þrændalögum og Norðurlandi í Noregi í ríflega 220 

kynslóðir eða á bilinu 1105 til 1326 ár. Rennir það því nokkuð styrkum stoðum undir 

hugmyndir manna um ræktunarlega sérstöðu íslenska kúakynsins (Kantanen o.fl., 2000). 

Nýlegar erfðarannsóknir þykja hinsvegar benda til annars uppruna en áður hefur verið talið. 

Samkvæmt þeim eru íslensku kýrnar mun skyldari kúakynjum á Bretlandseyjum og í norður 

héruðum Frakklands, með einna mestan skyldleika við Hereford holdakynið. Þó ber að taka 

fram að skyldleiki kynjanna er fjarlægur og er það í samræmi við fyrri hugmyndir um 

einangrun stofnsins um aldir (Guldbrandtsen, 2017).  

Stofnstærð nautgripa á Íslandi hefur að öllum líkindum verið mjög misjöfn í gegnum 

tíðina. Getgátur eru um mun meiri fjölda nautgripa framan af Íslandsbyggð en heimildir þar 

um eru af skornum skammti. Hins vegar eru tölur um búfjárfjölda nokkuð skýrari frá árinu 

1703 og talið fullvíst að fjöldi nautgripa hafi verið í sögulegu lágmarki í Móðuharðindunum 

við lok 18. aldar og talið þá mjög fáa gripi, sennilega innan við 10.000 (Jón Torfason & Jón 

Viðar Jónmundsson, 2001). Stofnstærðarlegir flöskuhálsar líkt og Móðuharðindin geta haft 

talsverð áhrif á erfðabreytileika í stofnum með þeim afleiðingum að breytileiki minnkar. 

Almennt er það talið óæskilegt vegna minni þróunarmöguleika hjá viðkomandi stofni í 

kjölfarið (Frankham o.fl., 1999). Það má því gera því skóna að íslenska kúakynið hafi orðið 

einsleitara í kjölfar Móðuharðindanna en það var. Í því sambandi komu athyglisverðar 
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niðurstöður fram í nýlegri erfðarannsókn á íslenskum nautgripum þar sem erfðafjölbreytileiki 

íslenskra nautgripa virðist vera á pari við önnur ræktuð kyn og arfblendni ekki marktækt lægri 

en í stærri kynjunum sem íslensku nautgripirnir voru bornir saman við (Guldbrandtsen, 2017).  

 

1.1.1. Ræktunarsaga 

Skipulögð nautgriparækt hefst á Íslandi upp úr árinu 1902 með stofnun fyrstu 

nautgriparæktarfélaganna í Hrunamannahreppi og Dyrhólahreppi. Tilgangur þeirra var 

tvíþættur, annarsvegar að halda utan um skýrslur félagsmanna sem innihéldu upplýsingar um 

ættir og afurðir skýrslufærðra kúa og hinsvegar sameiginlegt nautahald (Jón Torfason & Jón 

Viðar Jónmundsson, 2001). Áður en sæðingar komu til sögunnar voru áhrif hvers og eins 

kynbótagrips nokkuð takmörkuð miðað við það sem síðar varð, kýrin Huppa 12 er  á vissan 

hátt undantekning í þessu sambandi (Jón Viðar Jónmundsson, Þorvaldur Kristjánsson & 

Baldur Helgi Benjamínsson, 2007) því ákveðin þáttaskil í íslenskri nautgriparækt verða í 

Skollagróf í Hrunamannahreppi þann 3. nóvember 1926. Þann dag fæðist þar brandhuppóttur 

kvígukálfur undan félagsnautinu Birni frá Birnustöðum á Skeiðum. Þessi kvígukálfur hlaut 

nafnið Huppa, og átti eftir að verða mikil afurðakýr og einkar kynsæl. Ung fluttist hún með 

húsmóður sinni að Kluftum í sömu sveit og var jafnan kennd við þann bæ (Helgi Haraldsson, 

1973). Undan Huppu voru alin 7 kynbótanaut og 4 kýr. Þekktust þessara afkvæma voru Máni 

sem lengi var félagsnaut í Hrunamannahreppi og Suðri sem seldur var ungur norður í 

Mývatnssveit. Einnig má geta Repps, dóttursonar Huppu, sem var félagsnaut í 

Hraungerðishreppi og talinn einn mesti kynbótagripur síns tíma (Jón Torfason & Jón Viðar 

Jónmundsson, 2001). Núorðið virðist Huppa hafa ríflega 7% erfðahlutdeild í íslenska 

kúastofninum og er það greinilegt að fáir gripir hafa haft meiri mótandi áhrif en hún, 

sannarlega ættmóðir íslenska kúastofnsins í dag (Þorvaldur Kristjánsson, Jón Viðar 

Jónmundsson & Baldur Helgi Benjamínsson, 2006).  

Sæðingar með fersku nautasæði hófust á Íslandi árið 1946. Við það varð mikil 

breyting á kynbótastarfinu en með tilkomu sæðinga minnkaði notkun félagsnauta á 

starfssvæðum sæðingastöðvanna. Enn fremur varð mögulegt að nota einstök naut meira en 

áður. Fyrsta sæðingastöðin var í Eyjafirði en þeim fjölgaði á 6. áratugnum, þar til sú síðasta 

var stofnsett á Blönduósi árið 1963. Útbreiðsla sæðinga með fersku sæði takmarkaðist fyrst og 

fremst af fjarlægð bæja frá sæðingastöð (Jón Torfason & Jón Viðar Jónmundsson, 2001).    

Djúpfrysting á nautasæði hófst árið 1969 og verður íslenski kúastofninn í kjölfarið að 

einni ræktunarlegri einingu í stað fleiri aðgreindra eininga áður. Þá gátu allir kúabændur 

landins nýtt sér sæðingar. Áður en sameiginlega ræktunarstarfið hófst um 1970 hafði 
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skyldleika gripa innan einstakra sveita verið að aukast talsvert. Skýrðist það af mikilli og 

langvarandi notkun fárra nauta í hverju nautgriparæktarfélagi. Með tilkomu djúpfrysta 

nautasæðisins leggst félagsnautahald endanlega af. Það hafði þá þýðingu að skyldleiki kúa 

innan einstakra sveita minnkaði en jókst aftur á móti milli sveita. (Jón Viðar Jónmundsson 

o.fl., 2007). Þá var komið á nýju kynbótaskipulagi fyrir stofninn í heild árið 1974 og 

ræktunarstarfið tekið fastari tökum en áður (Magnús B. Jónsson & Jón Viðar Jónmundsson, 

1974).   

Árið 1993 er byrjað að reikna kynbótamat eftir BLUP einstaklingslíkani. Það byggir á 

öllum tiltækum upplýsingum um viðkomandi grip og alla hans ættingja svo kynbótamat hvers 

grips byggir í mismiklum mæli á upplýsingum um ættingja hans (Ágúst Sigurðsson, 1993). 

BLUP kynbótamatskerfið er mjög skilvirkt á sinn hátt en það getur leitt til vals á skyldum 

gripum með tilheyrandi aukningu í skyldleikarækt og minnkandi erfðabreytileika. Á þetta 

einkum við um eiginleika með lágt arfgengi en kynbótamatseinkunnir fyrir þá byggja í meira 

mæli á upplýsingum um ættingja en einkunnir eiginleika með hærra arfgengi (Verrier, 

Colleau, & Foulley, 1993). 

 

1.2. Tilurð og markmið  

Í búfjárrækt eru alþekkt neikvæð áhrif skyldleikaræktar á afurðasemi gripa. Neikvæðu áhrifin 

geta lýst sér á marga vegu en einkum eru þau greinilegust í eiginleikum er lúta að frjósemi og 

lífsþrótti gripanna en eru einnig vel greinanleg í fleiri eiginleikum (Bourdon, 2000). Áhrif 

skyldleikaræktar á íslenska nautgripa voru fyrst skoðuð árið 1995. Áhrif voru metin á 

mjólkur, fitu- og próteinmagn fyrir þrjú fyrstu mjaltaskeiðin og þóttu niðurstöður benda til 

minni áhrifa á ofangreinda eiginleika en í sumum öðrum mjólkurframleiðslukynjum 

(Sigurdsson & Jonmundsson, 1995). Íslenska kúakynið hefur sögulega og ræktunarlega 

sérstöðu og er því áhugavert að skoða áðurnefnd áhrif aðeins nánar nú, rúmum 20 árum síðar. 

Munu niðurstöðurnar gefa til kynna hvort áhrif skyldleikaræktar eru hin sömu og hefur verið 

talið og hvort íslenska kúakynið skilur sig frá öðrum kúakynjum í þessu sambandi í dag.  

Meginmarkmið þessa verkefnis er að greina áhrif skyldleikaræktar á valda eiginleika 

hjá íslenskum nautgripum sem og að gera grein fyrir þróun í skyldleikarækt í stofninum. 

Undirmarkmið sundurliðuð eru eftirfarandi: 

 

 Kanna áhrif skyldleikaræktar á mjólkurmagn á 305 daga mjaltaskeiði yfir 

fyrstu þrjú mjaltaskeiðin. 
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  Kanna áhrif skyldleikaræktar á fitumagn á 305 daga mjaltaskeiði yfir fyrstu 

þrjú mjaltaskeiðin. 

  Kanna áhrif skyldleikaræktar á próteinmagn á 305 daga mjaltaskeiði yfir 

fyrstu þrjú  mjaltaskeiðin. 

  Kanna áhrif skyldleikaræktar á meðalfrumutöluskor yfir mjaltaskeið fyrstu 

þrjú mjaltaskeiðin. 

  Gera grein fyrir þróun í skyldleikarækt. 

  

Leitast verður við að gera grein fyrir ofangreindum áhrifum í niðurstöðukafla. Í 

inngangi er fjallað um helstu hugtök er tengjast skyldleikarækt og skyldleikaræktarhnignun 

sem og gerð nokkur grein fyrir fyrri rannsóknum bæði hérlendis og erlendis í þessu sambandi.      

                                                                                                                                

1.3. Skyldleikarækt 

Einfaldasta skilgreining á skyldleikarækt er pörun skyldra einstaklinga. Nákvæmara væri að 

segja pörun einstaklinga sem eru skyldari en meðalskyldleiki einstaklinga stofnsins (Bourdon, 

2000). Skyldleikarækt hefur fjölþætt áhrif en heilt yfir er minnkandi arfblendni lang 

veigamesti þátturinn enda eru öll áhrif skyldleikaræktar tengd minnkandi arfblendni í stofni 

eða m.ö.o. aukinni tíðni arfhreinna genasæta. Það gefur því auga leið að með skyldleikarækt 

aukast líkur á að fram komi áhrif víkjandi meingena og almennt meiri áhrif af víkjandi 

samsætum sem eru að jafnaði taldar óhagstæðari en ríkjandi samsætur (Bourdon, 2000; 

Falconer & Mackey, 1996).  

Skyldleikarækt er ekki eingöngu slæm. Sem kost má telja að við nokkra 

skyldleikarækt er minni breytileiki til staðar í svipgerð,  en þá er auðveldara að spá fyrir um 

hvaða séðu eiginleika afkvæmi hafa. Þetta hefur verið nefnt aukin kynfesta en þá líkjast 

afkvæmi foreldrum meira en ef skyldleikarækt er engin. Ókosturinn við þetta er hinsvegar að 

með minni breytileika einstaklinga dregur úr úrvalsmöguleikum til framtíðar svo segja má að 

skyldleikarækt sé að þessu leyti tvíeggjað sverð (Bourdon, 2000).  

 

1.3.1. Skyldleikaræktarstuðull  

Skyldleikarækt er metin með svokölluðum skyldleikaræktarstuðli (inbreeding coefficient, 

Fx). Hann metur líkur á arfhreinum genasætum þar sem báðar samsætur hafa sama uppruna, 

þ.e. frá sameiginlegum forföður eða formóður (Falconer & Mackay, 1996). 

Skyldleikaræktarstuðull fyrir einstakling x með sameiginlegan forföður/formóður með 

skyldleikaræktarstuðul Fa er fundinn á eftirfarandi hátt: 
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Þar sem n1 og n2 eru kynslóðafjöldi frá föður og móður til hins sameiginlega 

forföður/formóður. Ef sameiginlegir forfeður/formæður eru fleiri en einn þarf eðli málsins 

samkvæmt að reikna það einnig og leggja saman til að fá heildarskyldleikaræktarstuðul 

einstaklingsins (Wright & McPhee, 1925). 

 

1.4. Skyldleikaræktarhnignun 

Skyldleikarækt fylgir oftar en ekki ákveðin hnignun í ýmsum eiginleikum. Eins og áður er 

nefnt aukast líkur á að fram komi áhrif víkjandi meingena við skyldleikarækt ef þau eru á 

annað borð til staðar (Bourdon, 2000). Með minnkandi arfblendni dregur einnig stórlega úr 

samspilsáhrifum gena svo hnignun kemur einkum fram í eiginleikum þar sem ríkni, yfirríkni 

og/eða yfirstæði hefur áhrif á svipgerðina (Mc Parland, Kearney, & Berry, 2009). Því hefur 

verið haldið fram að skyldleikaræktarhnignunar gæti ekki í eiginleikum sem stjórnast 

eingöngu af samleggjandi erfðaáhrifum (Falconer & Mackey, 1996). Rannsóknir þykja nú 

benda til að skyldleikarækt geti haft áhrif á nánast alla mögulega eiginleika sem valið er fyrir 

(Leroy, 2014) svo mögulega stjórnast engir af þeim eiginleikum sem valið er fyrir að jafnaði 

eingöngu af samleggjandi erfðaáhrifum.  

Hnignun af völdum skyldleikaræktar er almennt greinilegust í eiginleikum tengdum 

lífsþrótti og lifun (Falconer & Mackey, 1996). Einnig hefur verið staðfest í fjölda rannsókna 

að aukin skyldleikarækt hefur neikvæð áhrif á mjólkurframleiðslueiginleika og kemur í heild 

niður á æviafurðum kúa (Smith, Cassell, & Pearson, 1998). Þó áhrifin séu oft á tíðum 

greinileg eru skiptar skoðanir um hvort þau séu líkleg til að hafa veruleg fjárhagslega neikvæð 

áhrif ein og sér (Mc Parland, Kearney, Rath, & Berry, 2007). Vikið verður nánar að áhrifum 

skyldleikaræktar á staka eiginleika síðar.  

 

1.5. Innlendar rannsóknir 

1.5.1. Skyldleikarækt í íslenska kúastofninum 

Skyldleikarækt í íslenska kúastofninum var fyrst skoðuð af Jóni Viðari Jónmundssyni árið 

1977. Þá var óvíða að finna fullkomnar ættarskrár nautgripa svo ákveðið var að notast við 

upplýsingar sem var að finna í spjaldskrá Sambands nautgriparæktarfélaga í Eyjafirði (SNE). 

Umrædd spjaldskrá náði þá yfir allar kýr sem verið höfðu á skýrslum á félagssvæðinu frá 

árinu 1946 og í sumum tilfellum náði hún lengra aftur. Úrtak þessarar rannsóknar náði til allra 

kynbótanauta sem fædd voru á starfssvæði SNE frá 1955 og að auki til 20 kúa fæddra árin 
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1960, 1965, 1970 og 1975, annars vegar úr nautgriparæktarfélagi Svarfdæla og hins vegar úr 

nautgriparæktarfélagi Öngulstaðahrepps. Samtals 160 kýr. Fyrir þessa gripi voru útbúnar 

ættartöflur sem spönnuðu fimm kynslóðir. Niðurstöður þessarar rannsóknar voru á þá leið að 

meðalskyldleikaræktarstuðull fyrir nautin reiknaðist 2,3% og ekki virtist vera hægt að greina 

neina þróun til aukinnar skyldleikaræktar nautanna á þessum tímabili. Skyldleikaræktarstuðull 

kúnna reyndist vera 3,8% í Öngulstaðahreppi en 2,5% í Svarfaðardal en það skýrist ef til vill 

að nokkru leyti af gloppóttari ættfærslum í Svarfaðardal á þessu tímabili (Jón Viðar 

Jónmundsson, 1977).  

 Fyrsta heildstæða rannsóknin sem gerð var á stöðu skyldleikaræktar í íslenska 

kúastofninum öllum var gerð af Jóni Viðari Jónmundssyni og Ágústi Sigurðssyni árið 1995. 

Einnig gerðu þeir sér úttekt á skyldleikaræktarstuðli sæðinganauta til samanburðar við 

stofninn í heild. Þeir reiknuðu bæði skyldleikaræktarstuðul og PEC5 stuðul fyrir gripina í 

gagnasafninu. PEC5 stuðull segir til um fjölda þekktra forfeðra/mæðra einstakling fimm 

kynslóðir aftur í tímann. Ætternisgögnin töldu 129.115 gripi þar sem sá elsti var fæddur árið 

1902 en yngstu gripir árið 1991.  

 Meðalskyldleikaræktarstuðull gripa sem fæddir voru  árið 1980 og síðar þar sem báðir 

foreldrar og allavega einn afi eða en amma voru þekkt reyndist vera 1,82% (PEC5 ≥ 0,24)  en 

2,70% ef kröfur um ætternisupplýsingar voru minnst 4 kynslóðir þekktar (PEC5 ≥ 0,8). 

Nánari sundurliðun má sjá í töflu 1. (Sigurdsson & Jonmundsson, 1995). 

Eins og sjá má í töflu 1 mælist skyldleikarækt hærri ef PEC5 krafan er meiri, það gefur 

til kynna að mögulega sé um vanmat á skyldleikarækt að ræða ef ætternisupplýsingar eru af 

skornum skammti. Það undirstrikar fyrst og fremst mikilvægi þess að taka tillit til gæða 

ætternisupplýsinga við mat á skyldleikarækt (Sigurdsson & Jonmundsson, 1995).  

 

Tafla 1. Meðalskyldleikaræktarstuðull og þróun skyldleikaræktar yfir tvö tímabil, fyrir alla gripi 

annars vegar og fyrir sæðinganaut hins vegar, (Sigurdsson & Jonmundsson, 1995). 

Allir gripir   Sæðinganaut 

  Engin krafa PEC5 ≥ 0,24 0,6 ≤ PEC5 < 0,8 0,8 ≤ PEC5 ≤ 0,1   PEC ≥ 0,24 

Fæddir 1960-91 
      Fjöldi 122.993 68.898 21.173 24.473 

 
455 

F% 0,89 1,59 1,89 2,80 
 

2,39 

ΔF%/ár 0,0471 0,0582 -0,0382 -0,0987   0,084 

Fæddir 1980-91 
      Fjöldi 59.276 37.876 10.583 19.259 

 
243 

F% 1,17 1,82 1,67 2,70 
 

2,39 

ΔF%/ár 0,0295 0,0218 0,0011 0,0052   0,0781 
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Mynd 1 sýnir vel það gagnamagn sem tilheyrir hverjum árgangi yfir tímabilið sem til 

rannsóknar var og einnig gæði þeirra. Gögnin eru af skornum fram yfir 1970 en taka þá stökk, 

gæðin batna svo smám saman er líður á tímabilið en voru þó í heild ekki nógu góð við lok 

þess (Sigurdsson & Jonmundsson, 1995). 

 

Mynd 1. Fjöldi gripa eftir árgangi og PEC5 kröfu, (Sigurdsson & Jonmundsson, 1995).  

  

Mynd 2 sýnir þróun í skyldleikarækt eftir mismunandi PEC5 flokkum. PEC5 stuðull 

segir til um hve þéttar ætternisskráningar eru 5 kynslóðir aftur í tímann. Þegar þetta er skoðað 

verður að hafa fjölda gripa í hverjum árgangi til hliðsjónar. Á heildina litið virðist 

skyldleikarækt aukast fram til 1970 en minnka úr því og haldast nokkuð stöðugt frá 1980. Það 

má einnig lesa úr töflu 1. sem sýnir mjög hóflega skyldleikaræktaraukningu frá 1980 til 1991 

(Sigurdsson & Jonmundsson, 1995). 
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Mynd 2. Meðalskyldleikaræktarstuðull milli árganga fyrir mismunandi PEC5 kröfur, (Sigurdsson & 

Jonmundsson, 1995). 

 

Á mynd 3 má sjá til viðbótar sjá þróun skyldleikaræktar í kúastofninum frá 1990 til 

2000. Greinileg er nokkur aukning yfir þann áratug. Í þessari úttekt, sem gerð var árið 2006, 

reyndist meðal skyldleikaræktarstuðull stofnsins vera 2,4% ef allir gripir voru teknir með en 

3,5% ef lágmarks PEC5 krafa var 0,24. Á mynd 3. má einnig glöggt sjá mikilvægi þess að 

taka tillit til gæða ætternisgagnanna. Í umræddri úttekt var aukning skyldleikaræktar yfir 

kynslóð einnig skoðuð, reyndist hún vera 0,34% á árabilinu 1985-1990 og 0,42% frá 1995 til 

2000. Áhugaverð greining var einnig gerð á því hvað væri gömul og hvað væri ný 

skyldleikarækt í kúastofninum. Það var framkvæmt þannig að við útreikning voru gripir 

fæddir árið 1965 settir sem grunnhópur og sú niðurstaða borin saman við niðurstöðuna þegar 

allir gripir frá upphafi voru inni í útreikningunum. Við þetta kom í ljós að 

meðalskyldleikaræktarstuðull árið 2000 við PEC5 kröfuna 0,24 var 1,5% samanborið við 

3,5% þegar allir gripir voru hafðir með. Þar munar nokkru og leitt er líkum að því að þetta 

eigi sér skýringu í hraðri útbreiðslu Kluftastofnsins á fyrri helmingi 20. aldar (Þorvaldur 

Kristjánsson o.fl., 2006). 
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Mynd 3. Þróun skyldleikaræktar á árabilinu 1970-2000 eftir mismunandi PEC5 kröfum (Þorvaldur 

Kristjánsson o.fl., 2006).  

 

Mynd 4 sýnir glöggt þróunina í gæðum ætternisgagna á tímabilinu 1970 til 2000. PEC 

stuðullinn er reiknaður 5, 10 og 15 kynslóðir aftur í tímann. Gæði gagnanna aukast jafnt og 

þétt allt tímabilið (Þorvaldur Kristjánsson o.fl., 2006). 

 

 

Mynd 4. Þróun í þéttleika ætternisgagna frá 1970 til 2000 eftir mismunandi PEC útreikningum, 

(Þorvaldur Kristjánsson o.fl., 2006). 
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1.5.2. Áhrif skyldleikaræktar á íslenskar kýr 

Bein áhrif skyldleikaræktar á íslenskar kýr voru greind árið 1995 í sömu rannsókn og fjallað 

er um hér á undan. Þrír eiginleikar voru til rannsóknar; mjólkur-, fitu- og próteinmagn, yfir 

fyrstu þrjú mjaltaskeiðin. Skyldleikaræktarhnignun í þessum eiginleikum reyndist á bilinu 

0,22-0,39% fyrir hverja 1% aukningu í skyldleikarækt. Við útreikninga notuðust þeir við 

fjölbreytu einstaklingslíkan með fyrstu þrjú mjaltaskeiðin sem tengda eiginleika. Föst hrif í 

líkaninu voru bú, burðarár, burðaraldur, burðarmánuður og bil milli burða. Kýrnar voru 

flokkaðar í 7 skyldleikaræktarflokka og líkanið keyrt eftir flokkum. (Sigurdsson & 

Jonmundsson, 1995). 

 Tafla 2 sýnir skilgreiningu skyldleikaræktarflokkanna ásamt fjölda í hverjum flokki 

eftir mjaltaskeiðum, meðalskyldleikaræktarstuðul og PEC5 stuðul innan hvers flokks. Eins og 

sjá má eru mjög fáir gripir mikið skyldleikaræktaðir og einnig er umtalsverður fjöldi gripa 

ekki með nægar ætternisupplýsingar til að hægt sé að vinna nokkuð með þá í þessu sambandi 

(Sigurdsson & Jonmundsson, 1995). 

 

Tafla 2.  Meðalskyldleikaræktarstuðull, PEC5 stuðull og heildarfjöldi innan skyldleikaræktarhópa eftir 

mjaltaskeiðum (Sigurdsson & Jonmundsson, 1995). 

  Mjaltaskeið 

 
Fyrsta Annað Þriðja 

Skyldleikaræktarflokkur Fjöldi F(%) PEC Fjöldi F(%) PEC Fjöldi F(%) PEC 

Óþekkt skyldleikarækt 10.927 - <0,24 6.850 - <0,24 4.281 - <0,24 

F = 0% 4.807 0,00 0,36 3.125 0,00 0,37 2.035 0,00 0,37 

0% < F ≤ 5% 20.511 1,27 0,80 13.806 1,24 0,80 9.085 1,20 0,80 

5% < F ≤ 10% 1.348 6,72 0,86 916 6,73 0,85 595 6,73 0,85 

10% < F ≤ 15% 323 13,00 0,84 225 12,99 0,84 141 12,97 0,84 

15% < F ≤ 25% 61 16,97 0,86 36 17,01 0,84 21 16,84 0,85 

25% < F 37 26,14 0,83 23 26,14 0,83 15 26,52 0,83 

 

 Tafla 3 sýnir þau áhrif sem 1% aukning í skyldleikarækt hefur á eiginleikana sem til 

skoðunar voru. Neikvæð áhrif skyldleikaræktarinnar eru greinileg en mældust nokkuð minni 

en í erlendum kynjum á sama tíma (Sigurdsson & Jonmundsson, 1995).  
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Tafla 3. Áhrif 1% skyldleikaræktaraukningar á eiginleikanna sem til rannsóknar voru, (Sigurdsson & 

Jonmundsson, 1995). 

Mjaltaskeið Mjólk (kg) Fita (kg) Prótein (kg) 

1. -10,75 -0,49 -0,30 

2. -10,17 -0,50 -0,32 

3. -17,62 -0,69 -0,54 

 

1.6. Erlendar rannsóknir 

1.6.1. Þróun skyldleikaræktar í erlendum kúakynjum 

Í sumum ræktunarkerfum erlendis er haft reglulegt eftirlit með þróun skyldleikaræktar. 

Interbull hefur umsjón með ræktun sex kúakynja í 29 löndum um allan heim. Kynin sem 

umræðir eru Brown Swiss, Guernsey, Holstein, Jersey, Red Dairy Cattle (RDC) og 

Simmental. Á heildina litið hefur skyldleikarækt verið að aukast í öllum þessum kynjum eins 

og glöggt má sjá á mynd 5. Myndin sýnir meðalskyldleikaræktarstuðul kynbótanauta eftir 

kúakyni og fæðingarári, auking yfir tímabilið er mismikil. Til að mynda eru RDC og 

Simmental með nokkuð breiðari ræktunargrunn í upphafi sem skýrir að nokkru leyti minni 

skyldleikarækt í þeim kynjum. Miklar sveiflur í skyldleikarækt milli árganga í Guernsey 

skýrast að nokkru leyti af smæð stofnins. Á heildina litið er skyldleikarækt að aukast í 

kynjunum sex (Philipsson, Forabosco, & Jakobsen, 2009). 

 

Mynd 5. Þróun skyldleikaræktar í sex erlendum kúakynjum, (Philipsson o.fl., 2009). 
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1.6.2.  Áhrif skyldleikaræktar á erlend kúakyn 

Erlendis hafa verið gerðar ótal rannsóknir á áhrifum skyldleikaræktar á hin ýmsu 

nautgripakyn. Í töflu 4 er brot af þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið erlendis og 

niðurstöður settar fram á þann hátt að hægt er að bera þær saman við það sem gert verður í 

þessu verkefni. Eins og sjá má geta áhrifin verið býsna breytileg milli kynja en rétt er að taka 

fram að ekki er í öllum tilvikum um að ræða fullkomlega sambærilega úrvinnslu gagna. 

Almennt eru áhrifin neikvæð á mjólkur-, fitu- og próteinmagn en lítil eða engin á 

frumutöluskor. Athyglisvert er að benda á rannsókn á bandarískum Holstein kúm frá árinu 

2000. Þar kemur fram mismikil hnignun fyrir hverja % aukningu í skyldleikarækt, það er að 

segja meiri hnignun/% eftir því sem gripirnir eru skyldleikaræktaðari (Thompson, Everett, & 

Hammerschmidt, 2000). Í írskri rannsókn á Holstein kúm kom enn fremur fram að búast 

mætti við að kýr með skyldleikaræktarstuðul 12,5%, þ.e. kýr undan hálfsystkinum, myndi 

hafa skerta framleiðslugetu sem nemur 61,8 kg mjólkur, 5,3 kg fitu og 1,2 kg próteins ásamt 

því að frumutöluskor hækkaði um 0,03 (Mc Parland o.fl., 2007).  

 

Tafla 4. Áhrif skyldleikaræktar á nokkra eiginleika. 

  Hnignun við 1% skyldleikaræktaraukningu 

Kúakyn Mjólk (kg) Fita (kg) Prótein (kg) Frumutala (SCS) 

Holstein (Kanada)
a 

-25 -0,9 -0,8 - 

Holstein (Belgía)
b 

-19,7 -0,96 -0,69 0,005 

Holstein (USA)
c 

-35/-55 - - Engin áhrif 

Guernsey
d 

-23,8 -1,2 - - 

Jersey
e -9,8 -0,55 - - 

Brown Swiss
f 

-26 -0,08 - - 
a
(Miglior, Burnside, & Kennedy, 1995) 

b
(Croquet, Mayeres, Gillon, Vanderick, & Gengler, 2006) 

c
(Thompson, Everett, & Hammerschmidt, 2000) 

d
(Hermas, Young, & Rust, 1987) 

e
(Miglior, Szkotnicki, & Burnside, 1992) 

f
(Casanova, Hagger, Kuenzi, & Schneeberger, 1992) 

 

 Ólínuleg áhrif skyldleikaræktar hafa nokkuð verið skoðuð undanfarin ár. Í rannsókn á 

Gyr nautgripum í Brasilíu, en þeir eiga uppruna sinn á Indlandi, komu fram áhugaverðar 

niðurstöður. Skyldleikarækt virtist hafa nærri línuleg neikvæð áhrif á framleiðslu eiginleika 

meðan skyldleikaræktin er lítil eða innan við 5%, en áhrifin urðu ólínuleg eftir því sem 

skyldleikaræktin jókst (Filho o.fl., 2015). Dæmi um þessi áhrif má sjá á mynd 6.  
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Sambærileg áhrif skyldleikaræktar á afurðaeiginleika komu fram í rannsókn á 

belgískum Holstein gripum, þar sem borin voru saman línuleg aðhvarfslíkön annars vegar og 

ólínuleg aðhvarfslíkön hinsvegar. Munurinn milli aðhvarfslíkananna var sáralítill á meðan 

skyldleikaræktarstuðull var á milli 0% og 10% en jókst svo úr því. Á heildina litið draga menn 

þá ályktun að línuleg aðhvarfslíkön henti betur við mat á skyldleikaræktarhnignun (Croquet 

o.fl., 2007). 

 

Mynd 6. Áhrif skyldleikaræktarstuðuls á mjólkurmagn yfir 305 daga mjaltaskeið hjá Gyr nautgripum, 

(Filho o.fl., 2015). 

 Undanfarin ár hefur verið mikil gróska í erfðarannsóknum sem gefa mun betri 

upplýsingar um skyldleika en ættartöflur. Hingað til er mest notaða aðferðin að notast við 

svokallaðar SNP-flögur. Þar eru ákveðnir einbasabreytileikar greindir, yfirleitt rúmlega 50 

þúsund einbasapör og í sumum stóru kúakynjanna á heimsvísu svo sem Holstein er búið að 

greina þúsundir einstaklinga. Þessar upplýsingar gera það mögulegt að fá nákvæmara mat á 

skyldleika gripa en áður en það er ekki alveg sama hvernig SNP upplýsingarnar eru greindar. 

Þrjár aðferðir hafa verið notaðar við að meta skyldleika út frá SNP upplýsingum. Þær eru: 

Hlutfall arfhreinna sæta (FPH), skyldleikarækt reiknuð út frá arfhreinum röðum (FROH), og 

skyldleikarækt metin út frá skyldleikafylki (FGRM). Í rannsókn á Holstein kyninu greindist 

hnignun í mjólkurmagni frá burði að 205. degi mjaltaskeiðs við 1% aukningu á FPH , FROH, 

FGRM var 53, 20 og 47 kg (Bjelland, Weigel, Vukasinovic, & Nkrumah, 2013).     
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2. Efni og aðferðir 

 

2.1. Skyldleikaræktarstuðull 

Forritið EVA var notað við útreikning á skyldleikaræktarstuðli (inbreeding coefficient) og 

PEC5 stuðli en það er meðal annars hannað til þessara nota (Berg, Nielsen, & Sørensen, 

2006).  Aðferð Wright og McPhee (1925) er grunnhugmyndin við útreikning en EVA forritið 

reiknar skyldleikaræktarstuðlana eftir aðferð Meuwissen and Luo (1992), algrími sem hentar 

vel fyrir útreikninga í stórum hópum. Útreikningar á skyldleikaræktarstuðli eru þannig úr 

garði gerðir að þeir miðast við grunnhóp sem hefur skyldleikaræktarstuðulinn núll og 

umræddan grunnhóp mynda vanalega elstu einstaklingarnir sem ættartölur ná til. Það hefur 

því áhrif á skyldleikaræktarstuðulinn hvernig grunnhópurinn er skilgreindur hverju sinni 

(Falconer & Mackay, 1996). 

 

2.2. Þéttleiki ætternisgagna 

Svo að eitthvað sé að marka skyldleikaræktarstuðulinn F þurfa ákveðnar ætternisupplýsingar 

að liggja að baki útreikningi á honum, annars er hætt við að um vanmat sé að ræða. Til að 

meta þéttleika ættartala hefur ætternisstuðull (pedigree completeness index, PEC) verið 

notaður (Sigurdsson & Jonmundsson, 1995). PEC stuðull einstaklings er reiknaður í tvennu 

lagi, þ. e. sem móður- og föðurlína. Ættarstuðull einstaklings e er fundinn á eftirfarandi hátt:  

     
4           
         

 

Þar sem Im og If eru ættarstuðlar móður og föður. Af formúlunni má glöggt sjá að 

ættarstuðullinn verður núll ef annað foreldri er óþekkt, þó að ættir hins foreldrisins séu vel 

þekktar langt aftur. Ættarstuðull föður er svo reiknaður á þennan veg fyrir d kynslóðir: 

     
1

 
   

 

  1

 

Ættarstuðull móður er reiknaður á sama hátt. Til skýringar þá er ai hlutfall þekktra forfeðra í 

kynslóð i. Reikningslega þýðir það að foreldri hefur tvöfalt meira vægi en afi eða amma 

o.s.frv. (MacCluer o.fl., 1983). Í þessu verkefni verður notast við fimm kynslóðir í 

útreikningum á PEC stuðli, PEC5. 
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2.3.  Frumutala og frumutöluskor 

Júgurheilbrigði er mikilvægt bæði í rekstrar- og velferðarlegu tilliti. Frumutala mjólkur er nýtt 

sem óbeinn mælikvarði á júgurheilbrigði. Við kynbótamat eru frumutölumælingar 

umreiknaðar í svokallað frumutöluskor sem er hentugra að vinna með. Það er reiknað á 

eftirfarandi hátt: 

 C        
2
 

 CC

100 000
      

Þar sem SCS stendur fyrir frumutöluskor og SCC fyrir frumutölu (Sigurdsson & 

Jonmundsson, 2011).  

 

2.4.  Gögn 

Afurðagögn voru fengin úr skýrsluhaldsforritinu Huppu og ná yfir gripi fædda 1993 og síðar. 

Það er að segja afurðagögnin ná yfir fyrstu þrjú mjaltaskeið hverrar kýr frá síðari hluta árs 

1994 til ársloka 2017, alls upplýsingar um 137.432 gripi. Ætternisgögn eru einnig fengin úr 

Huppu, þar er elsti gripur fæddur 1911 en yngstu 2017, alls 399.667 gripir. Forritið EVA var 

notað til að reikna út skyldleikaræktarstuðul og PEC5 stuðul hvers grips og viðeigandi gildi 

pöruð við viðeigandi gripi í afurðagagnasafninu. Gögn vegna leiðréttingarþátta eru einnig úr 

Huppu. Þeir þættir sem gögnin eru leiðrétt fyrir í útreikningunum eru eftirtaldir fyrir hvert 

mjaltaskeiðanna þriggja: Bú, burðarár, burðarmánuður og burðaraldur í 30 daga mánuðum. 

   

2.4.1.  Forvinnsla afurðagagna 

Gögn yfir mjaltaskeiðsafurðir og meðalfrumutöluskor voru unnin upp úr mælidagagögnum og 

framkvæmdi Jón Hjalti Eiríksson þennan hluta. Áður en mjaltaskeiðsafurðir voru reiknaðar 

fyrir mjaltaskeiðin þrjú voru mælidagagögnin hreinsuð, leyfð gildi fyrir dagsnyt voru á bilinu 

1-55 kg mjólkur. Leyfð dagleg magngildi próteins 0,05-1,8 kg og leyfð dagleg magngildi fitu 

0,05-2,5 kg. Meðalfrumutöluskor er meðaltal frumutölumælinga umreiknað í frumutöluskor 

eftir áðurnefndri aðferð, yfir hvert mjaltaskeið (Jón Hjalti Eiríksson, tölvupóstur, 27. janúar 

2018). Í framhaldi af því eru mjaltaskeiðsafurðir fundnar með því að margfalda dagsnyt 

(mjólkur-, fitu- eða próteinmagn) með fjölda daga milli mælinga. Í upphafi mjaltaskeiðs er 

reiknað frá 5. degi eftir burð og við lok mjaltaskeiðs að degi 305 óháð því hvenær 

mjaltaskeiðinu lýkur í raun. Til að meta afurðir fyrir fyrsta mælidag og eftir síðasta mælidag 

er miðað við ákveðna meðal mjaltakúrfu (Jón Hjalti Eiríksson, 2017).  
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2.5. Úrvinnsla 

Til að meta áhrif skyldleikaræktarstuðuls á mjólkurmagn, fitumagn, próteinmagn og 

frumutöluskor voru gripirnir í gagnasafninu flokkaðir eftir skyldleikaræktarstuðli í 5 flokka. 

Skyldleikaræktarstuðulsflokkur var svo settur inn í tölfræðilíkanið sem föst hrif líkt og 

leiðréttingarþættirnir. Flokkarnir voru eftirtaldir: F = 0%, 0% < F ≤ 5%, 5% < F ≤ 10%, 10% 

< F ≤ 15%, 15% < F.  

Einnig voru gripirnir flokkaðir eftir PEC5 stuðli í þrjá flokka og áhrifin skoðuð fyrir 

hvern hóp um sig. Fyrsti flokkurinn innihélt gripi sem uppfylltu kröfuna PEC5 ≥ 0,24, annar 

PEC5 ≥ 0,6 og sá þriðji PEC5 ≥ 0,8. Þeir gripir sem höfðu PEC5 < 0,24 voru teknir út úr 

gagnasafninu enda ekki hægt að reikna skyldleikaræktarstuðul fyrir þá sökum takmarkaðra 

ætternisupplýsinga. Það voru alls 26.489 gripir sem féllu í þennan flokk. 

 

2.6. Tölfræðigreining 

V ð tö  ræð  r  n n u v r  yrst n tuð r  kn  ð  rð n „G n r   L n  r M    s Pr c  ur “ 

  A / t t Us r‘s Gu   , 2016  t    ð   t  hv rt sky     k rækt rstuðu s   kkur h  ð  

marktæk áhrif á leiðrétt gildi eiginleikanna. „Proc GLM“ líkanið var svona: 

y
  k   

             k   u       + eijklmn 

Þar sem y var 305 daga mjaltaskeiðsafurðir: Mjólk (kg), fita (kg), prótein (kg) eða 

meðalfrumutöluskor mjaltaskeiðs, xi var búsnúmer, zj var burðarár hvers burðar, wk var 

burðarmánuður, ul var burðaraldur í 30 daga mánuðum, fm var skyldleikaræktarstuðulsflokkur 

og n var númer mjaltaskeiðs. Að lokum voru eijklmn áhr        r  r s  u       ct  ~ND 0,σ
2

e). Ef 

áhrifin reyndust marktæk var SAS notað til að reikna línulegt aðhvarf meðaltals minnstu 

fervika skyldleikaræktarstuðulsflokka fyrir viðkomandi eiginleika, við 

meðalskyldleikaræktarstuðla innan flokka. Það var gert til að gera grein fyrir því hver áhrifin 

voru fyrir hverja 1% aukningu skyldleikaræktarstuðuls á eiginleikann. 

 

2.7. Myndir og lýsandi tölfræði 

Útreikningar fyrir umfangsminni gögn, gerð mynda og taflna fór fram í Microsoft Excel 2007 

en lýsandi tölfræði umfangsmeiri gagna fór fram í SAS Enterprise Guide 6.1.  
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3. Niðurstöður 

 

3.1. Þéttleiki ætternisgagna 

Mynd 7 sýnir þá þróun sem hefur orðið í þéttleika ætternisgagna frá árinu 1980 til 2017. 

Þéttleiki ætternisgagna er mælikvarði á gæði þeirra. Gæðin hafa aukist umtalsvert og er meðal 

PEC5 stuðull gripa sem fæddir eru árið 2017 0,86 samanborið við 0,36 hjá gripum sem 

fæddust árið 1980. Aukningin er sérlega mikil síðan 2003 en meðal PEC5 stuðull þess 

árgangs er 0,52. 

 

Mynd 7. Þróun í þéttleika ætternisupplýsinga frá 1980 til 2017. 

 

3.2. Þróun í skyldleikarækt 

Mynd 8 sýnir meðalskyldleikaræktarstuðul hvers árgangs frá árinu 1980 til 2017. Við upphaf 

tímabilsins árið 1980 er meðalskyldleikaræktarstuðull 1,49% en árið 2017 5,22%. Á 

tímabilinu hefur skyldleikarækt í stofninum aukist.  

 

Mynd 8. Meðalskyldleikaræktarstuðull hvers árgangs frá árinu 1980 til 2017. 
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Mynd 9 sýnir fjölda kúa á afurðaskýrslum innan hvers árgangs, fæddar á árabilinu 

1993-2014. Á tímabilinu fjölgar kúm á skýrslum. Einnig fjölgar umtalsvert í hópi kúa með 

PEC5 ≥ 0,8 en fækkar í hópum þeirra sem eru með minni ætternisupplýsingar. Nokkuð vantar 

enn uppá að allar kýr séu með vel þekktan bakgrunn en þó er að fækka í hópi kúa með 

óviðundandi ætternisupplýsingar, PEC5 < 0,24.   

 

Mynd 9. Fjöldi kúa á afurðaskýrslum eftir árgangi og mismunandi PEC5 kröfu. 

 

Mynd 10 er sambærileg við mynd 9 nema á y-ás er skyldleikaræktarstuðull í stað 

fjölda. Á henni má glöggt sjá þau áhrif sem hærra PEC5 gildi hefur á skyldleikaræktarstuðul, 

sjá línuna sem nær yfir alla gripi. Eftir því sem ætternisskýrslur eru fullkomnari mælist 

skyldleikarækt meiri samhliða því að upplýsingarnar verða áreiðanlegri. Talsverður munur er 

á milli flokka hvað F-gildi varðar, það er hæst þar sem PEC5 krafan er mest eða 5,61% árið 

2014 en lægst þar sem PEC5 krafan er einungis frá og með 0,24 að 0,4 eða 0,34%. Þó ber að 

geta þess að fáir gripir eru þeim flokkum þar sem PEC5 gildi er lágt.  
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Mynd 10. Meðalskyldleikaræktarstuðull hvers árgangs eftir PEC5 flokkum. 

 

Tafla 5 sýnir samantekt árganga 1993-2014 ásamt því að  sýna meðalaukningu í 

skyldleikarækt á hverju ári tímabilsins. Eins og sjá má minnkar bil milli línanna sem ná yfir 

alla gripi annars vegar og PEC5 ≥ 0,8 hins vegar á tímabilinu. Það bendir til þess að 

ætternisskráning hafi verið að batna undanfarin ár. Meðalskyldleikaræktarstuðull þeirra kúa 

sem á annað borð er hægt að reikna skyldleikaræktarstuðul fyrir (PEC5 ≥ 0,24) er 3,91% en 

4,47% hjá þeim hópi sem er með áreiðanlegastar upplýsingar. Yfir sama tímabil er 

skyldleikaræktarstuðull sæðinganauta að meðaltali 4,70% eins og sjá má í töflu 6.  

Árleg aukning í skyldleikarækt kúnna er mest hjá hópnum sem tekur til allra kúa með 

PEC5 ≥ 0,24 eða 0,0964% en næst mest hjá hópnum með PEC5 ≥ 0,8 eða 0,0770%. Hjá 

nautunum er hinsvegar um 0,0970% aukningu að ræða. Ætternisupplýsingar nautanna eru 

mjög traustar, meðal PEC5 gildi þeirra er 0,93.  

 

Tafla 5. Samantekt yfir fjölda, meðalskyldleikaræktarstuðul og skyldleikaræktaraukningu yfir 

tímabilið 1993-2014. 

  Kýr 

  Allar kýr PEC5 ≥ 0,24 PEC5 ≥ 0,4 PEC5 ≥ 0,6 PEC5 ≥ 0,8 

Fæddar 1993-2014 
     Fjöldi 135545 109133 107560 101648 82904 

F% 3,16 3,91 3,96 4,10 4,47 

ΔF/ár 0,1335 0,0964 0,0970 0,0901 0,0770 
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Tafla 6. Meðalskyldleikaræktarstuðull kynbótanauta fæddra 1990-2016, ásamt meðal PEC5 gildi og 

meðalskyldleikaræktaraukningu yfir tímabilið. 

Naut 

Meðal PEC5 0,93 

Fædd 1990-2016 
 Fjöldi 1045 

F% 4,70 

ΔF%/ár 0,0970 

 

 

3.3. Skyldleikaræktarhnignun 

Keyrðar voru þrjár heildarkeyrslur með mismunandi PEC5 kröfu eins og nefnt er í kafla 2.5. 

Verða niðurstöður fyrir hópinn PEC5 ≥ 0,8 kynntar hér, því sá hópur hefur nákvæmastar 

ætternisupplýsingar og viðunandi fjölda í hverjum skyldleikaræktarflokki samanborið við hina 

hópana tvo en vísast til viðauka er varðar niðurstöður úr þeim. 

Tafla 7 sýnir hvort skyldleikaræktarflokkur hefur marktæk áhrif á hvern eiginleika 

fyrir sig, fyrir hvert mjaltaskeið fyrir sig. Marktektarkrafan er 0,05. Áhrifin eru í öllum 

tilvikum marktæk fyrir mjólkur-, fitu- og próteinmagn en mælast aldrei marktæk fyrir 

frumutöluskor. Því er í framhaldinu hægt að vinna frekar úr upplýsingum um mjólkur-, fitu-, 

og próteinmagn en komið á endastöð er varðar frumutöluskor.   

 

Tafla 7. Marktækni áhrifa skyldleikaræktarflokks á eiginleika. 

  p - gildi  

Mjaltaskeið 
Mjólk 

(kg) 
Fita 

(kg) 
Prótein 

(kg) Frumutöluskor 

1. <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,9135 

2. <0,0001 0,0004 0,0017 0,5882 

3. 0,0074 0,0085 0,0049 0,4678 

 

Í töflu 8 má sjá fjölda í hverjum skyldleikaræktarflokki fyrir sig, ásamt 

meðalskyldleikaræktarstuðli og meðal PEC5 stuðli, fyrir hvert mjaltaskeið. Fyrst ber að nefna 

að engir gripir mælast ekkert skyldleikaræktaðir, enginn gripur í flokknum F = 0%. 

Hlutfallslega fáir gripir eru mikið skyldleikaræktaðir, flestir gripir eru með upplýsingar um 

fyrsta mjaltaskeið en ríflega helmingi færri með upplýsingar um öll þrjú. Meðal PEC5 stuðull 

er í öllum tilvikum hærri en 0,9. 
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Tafla 8. Fjöldi gripa ásamt meðal F(%) og PEC5 gildi eftir skyldleikaræktarflokki og mjaltaskeiði. 

  Mjaltaskeið 

 
Fyrsta Annað Þriðja 

Skyldleikaræktarflokkur Fjöldi F(%) PEC5 Fjöldi F(%) PEC5 Fjöldi F(%) PEC5 

F = 0% 0 - - 0 - - 0 - - 

0% < F ≤ 5% 57514 3,51 0,92 40251 3,48 0,92 25712 3,46 0,92 

5% < F ≤ 10% 24328 6,44 0,96 15834 6,44 0,96 9136 6,43 0,96 

10% < F ≤ 15% 1619 11,73 0,95 1043 11,73 0,95 590 11,75 0,95 

15% < F 1090 17,58 0,95 744 17,40 0,95 451 17,47 0,95 

 

Tafla 9 sýnir svo áhrif skyldleikaræktarstuðuls á leiðrétt meðaltöl hvers eiginleika fyrir 

sig. Mynstrið er nokkuð greinilegt, afurðir minnka með aukinni skyldleikarækt. Fyrir hverja 

1% aukningu í skyldleikarækt minnkar mjólkurmagn um 10,97 kg, 12,64 kg og 11,51 kg, 

fitumagn um 0,43 kg, 0,48 kg og 0,60 kg og próteinmagn um 0,34 kg, 0,38 kg og 0,49 kg fyrir 

fyrsta, annað og þriðja mjaltaskeið. 

 

Tafla 9. Meðaltöl minnstu fervika og aðhvarf þeirra við skyldleikaræktarstuðul. 

  Mjaltaskeið 

 
Fyrsta Annað Þriðja 

Skyldleikaræktarflokkur Mjólk Fita Prótein Mjólk Fita Prótein Mjólk Fita Prótein 

0% < F ≤ 5% 4228,1 174,24 141,91 5095,6 212,60 173,85 5540,5 230,67 188,51 

5% < F ≤ 10% 4207,4 173,03 141,46 5080,0 211,68 173,63 5530,8 229,53 188,42 

10% < F ≤ 15% 4104,0 169,00 138,74 5031,2 207,74 171,77 5557,9 228,27 186,41 

15% < F 4087,0 168,60 137,48 4918,9 206,31 168,73 5361,0 221,92 181,79 

Aðhvarf -10,97 -0,43 -0,34 -12,64 -0,48 -0,38 -11,51 -0,60 -0,49 
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4. Umræður 

 

4.1. Þéttleiki ætternisgagna 

Sú gæðaaukning sem hefur orðið á ætternisfærslum á tímabilinu 1980 til 2017 er einkar 

ánægjuleg. Að miklu leyti má rekja hækkun meðal PEC5 stuðuls frá árinu 2003 til reglugerðar 

um skyldumerkingar búfjár (Reglugerð um merkingar búfjár nr. 463/2003). Góðar 

ætternisfærslur eru forsenda fyrir því að hægt sé að fylgjast með skyldleikarækt og greina 

áhrif hennar eins og áður hefur verið vikið að. 

 

4.2. Þróun í skyldleikarækt 

Almennt séð virðist skyldleikarækt hafa verið að aukast í íslenska kúastofninum undanfarin ár 

og er það svipuð þróun og í erlendum framleiðslukynjum. Mynd 8 sýnir hraða aukningu í 

skyldleikarækt síðan 2003 en þó verður að taka tillit til þeirra upplýsinga sem koma fram á 

mynd 7 því línur beggja mynda fylgjast að, að nokkru leyti. Sennilega gefur sá hópur sem 

telur gripi með PEC5 ≥ 0,8 gleggsta mynd af því hver skyldleikaræktin er í stofninum núorðið 

enda telur sá hópur marga gripi eins og sjá má á mynd 9 og upplýsingar eru áreiðanlegri fyrir 

þann hóp en hina. Því er aukning skyldleikaræktar yfir tímabilið mögulega ofmetin að vissu 

marki ef allir gripir eru skoðaðir.  

Með bættum ættfærslum kemur skyldleikaræktin betur fram í skyldleikaræktarstuðli 

en ef ættfærslur eru ófullkomnari. Til gera grein fyrir raunaukningu skyldleikaræktar er ef til 

vill nærtækast að rýna í mynd 10 og skoða þá þróun sem sést á línunni PEC5 ≥ 0,8. 

Upplýsingar bakvið hana eru frá mörgum gripum með góðar ættfærslur og er ekki ósennilegt 

að umrædd lína sýni nokkuð vel þróun raunskyldleikaræktar í stofninum undanfarin ár. Það er 

ánægjulegt að sjá að síðan 2013 hefur dregið nokkuð úr skyldleikaræktaraukningu en of 

snemmt er að segja til um hvort sú þróun heldur áfram eða ekki. Einnig ber að geta þess að 

líklega eru engar kýr í raun og veru ekkert skyldleikaræktaðar, samanber töflu 8 þar sem 

engin gripur fellur í flokkinn F = 0%. Það er að vissu leyti eðlilegt því markvisst úrval hefur 

verið stundað í stofninum í áratugi.  

Þær innlendu rannsóknir á þróun skyldleikaræktar sem gerðar hafa verið frá árinu 

2000 greina einnig sömu þróun og greinist hér, skyldleikarækt hefur verið að aukast síðan 

1990 (Þorvaldur Kristjánsson o.fl., 2006; Sigurdsson & Jonmundsson, 2011). Sambærileg 

þróun hefur einnig verið í algengum erlendum kúakynjum undanfarna áratugi, þó er nokkur 

munur milli kynja hve mikil aukningin hefur verið (Philipsson o.fl., 2009).  
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4.3. Áhrif skyldleikaræktar á íslenskar kýr 

Skyldleikarækt virðist í þessari rannsókn hafa marktæk neikvæð áhrif á framleiðslu 

eiginleikana mjólkur-, fitu- og próteinmagn en ekki hafa marktæk mælanleg áhrif á 

frumutöluskor. Því má ætla að með aukinni skyldleikarækt verði afurðarýrnun af völdum 

skyldleikaræktarinnar en mögulega ekki neikvæð áhrif á júgurheilbrigði. Það verður samt að 

hafa í huga að frumutöluskor er ekki fullkominn mælikvarði á júgurheilbrigði því áhrif 

umhverfis á frumutölu eru umtalsverð. Til að mynda hefur arfgengi frumutöluskors hjá 

íslenskum kúm mælst á bilinu 0,09-0,14, sem er ekki tiltakanlega hátt (Sigurdsson & 

Jonmundsson, 2011). Erlendar rannsóknir hafa leitt í ljós svipað mynstur, aukin 

skyldleikarækt virðist draga úr framleiðslugetu að vissu marki en ekki mælast alltaf áhrif á 

frumutöluskor eins og sjá má í töflu 4 og ef þau mælast eru þau oftast lítil.  

Áhrif skyldleikaræktar á íslenskar kýr mælast í þessari rannsókn mjög svipuð og í 

rannsókn Jóns Viðars Jónmundssonar og Ágústs Sigurðssonar frá árinu 1995. Þó settu þeir 

PEC5 lágmarkið við 0,24 en ekki 0,8 eins og hér. Engu að síður ber niðurstöðum þessarar 

rannsóknar í grófum dráttum saman við rannsókn þeirra, sjá töflu 3 og töflu 9. Það bendir 

eindregið til þess að neikvæð áhrif skyldleikaræktar á afurðir hjá íslenskum kúm séu til staðar.  

Samanborið við erlend kúakyn virðast bein neikvæð áhrif skyldleikaræktar á íslenskar 

kýr aðeins minni en almennt gerist. Það gæti mögulega stafað af sögu kynsins en það hefur 

gengið í gegnum stofnstærðarlega flöskuhálsa eins og áður er nefnt. Í kjölfar þeirra hafa 

meingen mögulega hreinsast út með náttúruvali. Dæmi um slíka hreinsun (purge) hafa fundist 

í sumum litlum kúakynjum erlendis. Má þar sérstaklega nefna Chillingham nautgripina á 

Bretlandseyjum en á þeim hafa verið gerðar all ítarlegar erfðarannsóknir (Williams o.fl., 

2016).   

Áhrif skyldleikaræktar á íslenskar kýr eru svipuð og í Jersey en minni en í Holstein, 

sjá töflu 4 og töflu 9 til samanburðar. Ef skoðuð eru áhrif 1% aukningar í skyldleikarækt fyrir 

nokkur kyn má sjá að afurðir Holstein kúa mældar í kg mjólkur minnka um 25-35 kg við 

hóflega skyldleikarækt og minnka um allt að 55 kg/% við meiri skyldleikarækt. Sambærilegar 

tölur fyrir Guernsey, Jersey og Brown Swiss eru 24 kg, 10 kg og 26 kg en ekki nema 11-13 kg 

hjá íslenskum kúm. Einnig hafa greinst áhrif skyldleikaræktar á frumutöluskor til hækkunar 

hjá Holstein kúm. Það var þó aðeins í einni rannsókn því önnur rannsókn greindi engin áhrif. 

Séu afurðir skoðaðar í kg fitu er mynstrið svipað nema Brown Swiss sker sig þar úr með afar 

litla afurðarýrnun ekki nema um 0,1 kg. Hjá íslenskum kúm mælast áhrifin minnkun um 0,4-

0,6 kg fitu, hjá Jersey um 0,5 kg, hjá Holstein 0,9-1,2 og hjá Guernsey 1,2 kg. Varðandi 
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próteinafurðir er aðeins Holstein kynið til samanburðar. Neikvæð áhrif hjá því mælast 0,7-0,8 

kg en hjá íslenska kyninu 0,3-0,5 kg.  

Varast ber þó að taka samanburðinn mjög bókstaflega því sjaldgæft er að rannsóknir 

milli kynja séu fullkomlega sambærilegar. Þar spilar margt inní, svo sem gæði gagna og hvers 

konar hópar eru í uppgjörinu. Einnig geta áhrif skyldleikaræktar mögulega breyst innan sama 

kyns yfir tíma. Því gæti valdið mismunandi tíðni ólíkra gena milli tímabila (Falconer & 

Mackay, 1996). Slíkar breytingar virðast ekki hafa orðið hjá íslenska kúakyninu síðan áhrif 

skyldleikaræktar voru greind síðast (Sigurdsson & Jonmundsson, 1995). 

Til að setja niðurstöðurnar í samhengi við hið daglega líf má setja upp einfalt 

talnadæmi: Hjörð telur 60 kýr. Ef meðalskyldleikaræktarstuðull hjarðarinnar er 5% og 

aldursdreifing kúnna þannig að um 12 kg mjólkur tapast fyrir hvert 1% í skyldleikarækt þá 

framleiðir þessi hjörð um það bil 3600 kg minna af mjólk á ári en jafnstór hjörð sem er ekkert 

skyldleikaræktuð. Ef 87,4 krónur fást fyrir mjólkurlítrann í afurðastöð (Auðhumla, á.á.) að 

viðbættum greiðslumarksgreiðslum sem eru 13,74 krónur á lítra (Matvælastofnun, á.á.) eru 

þetta 364.104 krónur á ári sem tapast vegna beinna áhrifa skyldleikaræktar.    

Í framhaldi af þessari rannsókn væri mjög áhugavert að gera samskonar rannsókn á 

íslensku kúnum og gerð var hér en miða við þann skyldleika sem fæst út frá 

erfðaupplýsingum sem safnað er í tengslum við erfðamengjaúrval. Þá væru 

ætternisupplýsingarnar raunverulegur skyldleiki en ekki líklegasti skyldleiki eins og um er að 

ræða hér. Má gera ráð fyrir að þær niðurstöður endurspegluðu betur raunveruleg áhrif 

skyldleikaræktar á afurðaeiginleikana. Þá rannsókn væri svo hægt að gera bæði á 

mjaltaskeiðsgrunni og mælidagagrunni til samanburðar líkt og hefur verið gert í Holstein 

(Bjelland o.fl., 2013). Þó ber að taka fram að vísbendingar eru um að nota þurfi nýjar aðferðir 

við mat á skyldleikarækt út frá erfðaupplýsingum (Meuwissen, Sonesson & Wooliams, 2018). 

Þá mætti líka skoða áhrif skyldleikaræktar á ýmsa mælikvarða á frjósemi og lifun, það eru 

eiginleikar sem skipta líka talsverðu máli.  

Þó að í rannsókninni mælist neikvæð áhrif skyldleikaræktar á mjólkur-, fitu- og 

próteinmagn þá eru áhrifin ekki mikil og ekki líkleg til að hafa veruleg áhrif nema við 

umtalsverða skyldleikarækt. Hins vegar er rýrnun erfðabreytileika það sem er varasamast við 

aukningu í skyldleikarækt því erfðabreytileiki er forsenda fyrir úrvali og er einnig forsenda 

þess að viðhalda erfðaframför til langs tíma (Bourdon, 2000). Þó ekki væri nema fyrir það ætti 

að leitast við að lágmarka aukningu skyldleikaræktar við ræktun íslenska kúakynsins með 

verkfærum eins og kjörframlagaúrvali (optimal contribution) (Woolliams, Berg, Dagnachew, 

& Meuwissen, 2015). Það er í rauninni nauðsynlegt til lengri tíma litið ef erfðamengjaúrval 
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(genomic selection) verður að veruleika í nautgripum hérlendis til að hafa sem besta yfirsýn 

yfir þróun í skyldleikarækt (Hayes, Bowman, Chamberlain, & Goddard, 2009).  

Athyglivert er að benda á vísbendingar sem nýlegar erfðarannsóknir hafa leitt í ljós að 

þó skyldleikarækt virðist hafa verið að aukast undanfarna áratugi og kynið sé búið að vera 

einangrað að mestu um langa hríð, virðist erfðabreytileiki vera nægilegur í kyninu. Það er að 

segja nægilegur til stunda úrval áfram í kyninu. Samanborið við algeng framleiðslukyn í 

nágrannalöndunum og svo ekki sé nú talað um lítil gömul kyn sem haldið er við til varðveislu 

virðist íslenska kúakynið ekki vera í mikilli hættu um þessar mundir (Guldbrandtsen, 2017). 

Þetta eru mjög áhugaverðar vísbendingar sem þarf að rannsaka nánar. 

Skynsamlegt væri fyrir hinn almenna bónda að leitast við að lágmarka skyldleikarækt 

við val á nautum á sínar kýr. Nokkuð ljós ávinningur er af því að viðhalda erfðafjölbreytileika 

til lengri tíma og bein neikvæð áhrif skyldleikaræktar má einnig lágmarka með skynsamlegu 

ræktunarstarfi. Í því sambandi gæti verið æskilegt að útbúa aðgengilegt valparanaforrit sem 

bændur gætu nýtt sér til að glöggva sig á ætterni sinna kúa og einnig ætterni sæðinganautanna. 

Þá ættu þeir að geta valið saman foreldra á þann veg að skyldleikaræktarstuðull afkvæmis 

væri sem lægstur og skaðleg áhrif skyldleikaræktar því í lágmarki hjá því afkvæmi.  
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5. Ályktanir  

 

Í dag virðist svo komið að allar íslenskar kýr séu að einhverju leyti skyldleikaræktaðar. 

Skyldleikaræktin virðist sömuleiðis hafa verið að aukast undanfarna áratugi ásamt því að 

ætternisfærslur hafa stórbatnað, sér í lagi síðan 2003. Skyldleikaræktarhnignun í eiginleikum 

er varða mjólkur-, fitu- og próteinmagn virðist vera til staðar en ekki eru vísbendingar um 

neikvæð áhrif á júgurheilbrigði af völdum skyldleikaræktar. Þó er ekki hægt að útiloka slíkt 

án frekari rannsókna. Þó afurðarýrnun af völdum skyldleikaræktar mælist marktæk í 

stofninum nú í tvígang er hún ekki sérlega mikil fyrir hverja 1% aukningu í skyldleikarækt. 

Engu að síður ætti að stilla skyldleikarækt við kynbótastarfið í hóf með verkfærum eins og 

kjörframlagaúrvali. Bæði til að lágmarka þau beinu neikvæðu áhrif sem skyldleikarækt hefur 

og til að viðhalda æskilegum erfðafjölbreytileika til framtíðar.  Rannsaka þyrfti áhrif 

skyldleikaræktar á eiginleika tengda frjósemi og lifun til að greina betur möguleg áhrif 

skyldleikaræktar á þá þætti en það hefur ekki enn verið rannsakað í íslenska kúastofninum.  
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9. Viðaukar 

 

Eftirtaldar töflur eru úr keyrslum með PEC5 kröfurnar ≥ 0,24 og ≥ 0,6. Í flokknum F = 0% eru 

fáir gripir og að meðaltali með lélegar ættfærslur. 

 

Tafla 10. Fjöldi gripa og meðal PEC5 gildi eftir skyldleikaræktarflokki og mjaltaskeiði. PEC5 ≥ 0,24. 

  Mjaltaskeið 

 
Fyrsta Annað Þriðja 

Skyldleikaræktarflokkur Fjöldi F(%) PEC5 Fjöldi F(%) PEC5 Fjöldi F(%) PEC5 

F = 0% 838 0,00 0,30 517 0,00 0,29 327 0,00 0,29 

0% < F ≤ 5% 81698 3,02 0,84 57039 3,01 0,84 36413 2,98 0,84 

5% < F ≤ 10% 25303 6,45 0,95 16486 6,45 0,95 9572 6,45 0,94 

10% < F ≤ 15% 1929 11,99 0,90 1251 12,00 0,90 714 12,05 0,90 

15% < F 1175 17,86 0,93 800 17,66 0,96 491 17,74 0,93 

 

Tafla 11. Fjöldi gripa og meðal PEC5 gildi eftir sky     k rækt r   kk         t sk  ð   PEC5 ≥ 0,6  

  Mjaltaskeið 

 
Fyrsta Annað Þriðja 

Skyldleikaræktarflokkur Fjöldi F(%) PEC5 Fjöldi F(%) PEC5 Fjöldi F(%) PEC5 

F = 0% 3 0,00 0,70 1 0,00 0,62 0 - - 

0% < F ≤ 5% 75208 3,18 0,87 52585 3,16 0,87 33581 3,13 0,87 

5% < F ≤ 10% 25195 6,45 0,95 16410 6,45 0,95 9519 6,44 0,95 

10% < F ≤ 15% 1859 11,95 0,92 1205 11,96 0,92 687 12,00 0,91 

15% < F 1151 17,79 0,94 786 17,58 0,94 483 17,68 0,93 

 

Tafla 12. Meðaltöl minnstu fervika og aðhvarf þeirra við skyldleikaræktarstuðul. PEC5 ≥ 0,24. 

  Mjaltaskeið 

 
Fyrsta Annað Þriðja 

Skyldleikaræktarflokkur Mjólk Fita Prótein Mjólk Fita Prótein Mjólk Fita Prótein 

F = 0% 4174,5 169,09 139,33 5006,4 204,40 168,31 5274,7 214,51 176,78 

0% < F ≤ 5% 4212,4 172,57 141,06 5098,6 211,07 173,40 5443,4 224,52 184,85 

5% < F ≤ 10% 4201,2 171,84 140,93 5095,3 210,55 173,50 5439,0 223,68 185,04 

10% < F ≤ 15% 4090,5 167,38 137,77 5023,3 206,07 171,14 5427,8 220,95 181,91 

15% < F 4075,2 167,37 136,90 4933,1 205,92 168,79 5271,2 217,10 179,05 

Aðhvarf -7,64 -0,22 -0,20 -6,07 -0,09 -0,07 -2,17 -0,04 -0,03 
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Tafla 13. M ð  tö    nnstu   rv k      ðhv r  þ  rr  v ð sky     k rækt rstuðu   PEC5 ≥ 0,6  F-

flokkur F = 0% er felldur út sökum fárra gripa. 

  Mjaltaskeið 

 
Fyrsta Annað Þriðja 

Skyldleikaræktarflokkur Mjólk Fita Prótein Mjólk Fita Prótein Mjólk Fita Prótein 

0% < F ≤ 5% 4226,3 173,14 141,71 5108,0 211,21 173,62 5457,7 225,13 185,53 

5% < F ≤ 10% 4212,4 172,31 141,49 5102,0 210,70 173,67 5452,9 224,29 185,70 

10% < F ≤ 15% 4105,5 167,96 138,39 5033,4 206,44 171,36 5447,3 221,85 182,76 

15% < F 4089,4 167,98 137,56 4937,2 205,78 168,90 5287,0 217,22 179,50 

Aðhvarf -10,50 -0,40 -0,32 -12,22 -0,42 -0,35 -10,10 -0,54 -0,44 

 


