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Ágrip 

Íslenski sauðfjárstofninn hefur tekið miklum breytingum með bættri aðstöðu og ákveðnum 

ræktunarmarkmiðum. Mjólkurlagni er einn af aðalþáttunum sem lagður er til grundvallar 

aukinna afurða ánna en mjólkin er aðalfæða lamba á vorin og heldur áfram að hafa áhrif á 

vöxtinn allt sumarið. Fimm ára gangnasafn áranna 2011-2015  var fengið frá Tilrauna- og 

kennslubúinu á Hesti til að skoða vöxt lamba sem gengu tvö undir ánum og reikna mjólkurlagni 

áa út frá vorvexti. Fæðingaþungi 3820  lamba sem gengu eitt og tvö undir ánum var skoðaður 

eftir árum, kyni og fjölda lamba í burði.   

Vor- og sumarvöxtur 3607 lamba sem gengu tvö undir var skoðaður eftir árum með tilliti til 

áhrifaþátta, aldurs móður, kyns, fæðingarþunga og árferði til að sjá hvort marktæk áhrif væru á 

vor- og sumarvöxt lamba. Aldur móður hafði ekki marktæk áhrif á sumarvöxtinn og var því 

undanskilinn. Fjallað er um ástæður fyrir breytileika innan áhrifaþátta og skoðaðar voru ástæður 

fyrir áhrifum hvers þáttar á vöxtinn.   

Vorvöxtur lambanna var notaður til að reikna út einkunn fyrir mjólkurlagni ánna með aðferðum 

sem lýst er í grein Stefáns Aðalsteinssonar (1971) um kynbótaeinkunn áa sem fyrirmynd. 

Samanburður á milli afurðastigseinkunnar út frá fallþunga á haustin og vorvaxtareinkunnar 

sýndi talsvert samhengi (b = 0,649) en gögnin benda til þess að breytileikinn verði meiri þegar 

aðstæður fyrir sumarvexti eru hagstæðar og/eða þegar mikill breytileiki verður á milli vorvaxtar 

og sumarvaxtar.  Minni breytileiki er á vorvexti lamba en sumarvexti sem bendir til þess að 

vorvaxtareinkunn gefi nákvæmari einkunn á mjólkurlagni áa en mjólkurlagni reiknuð út frá 

fallþunga lamba að hausti. 

Alls voru 2498 ær í afurðastigsúrvinnslu. Tvö afurðastig eru reiknuð fyrir ærnar á Hesti, Annars 

vegar afurðastig Fjárvís sem reiknað er fyrir allar ær í skýrsluhaldi hérlendis og hins vegar  

afurðastig Hestbúsins. Afurðastigin gefa ánum svipaða einkunn, þó með einhverjum breytileika 

sem skýrist af því  að fæðingaþungi lamba er tekinn inn í útreikninginn á Hestibúinu og 

afurðastigið reiknað út frá fyrstu vigtun lamba á haustin. Haustbötun lamba hefur því ekki áhrif 

á einkunn þeirra.  

 

Lykilorð: Sauðfé, afurðastig, fæðingarþungi, vöxtur, mjólkurlagni.  
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1. Inngangur  

1.1. Kynbætur íslenska sauðfjárstofnsins  

Allt frá upphafi Íslandsbyggðar hefur sauðfjárrækt verið einn mikilvægasti hlekkurinn í 

landbúnaði hérlendis og stuðlað að búsetu um allt land. Íslenski stofninn hefur að mestu verið 

einangraður frá landnámi. Í fyrstu stunduðu landsmenn að mestu sjálfsþurftarbúskap og nánast 

allt var nýtt af sauðfénu en í nútíma þjóðfélagi eru dilkakjötið og ullin helstu 

framleiðsluvörurnar. Framfarirnar í ræktun sauðfjár hérlendis hafa orðið miklar nú á seinni 

áratugum með breyttum búháttum og ákveðnari ræktunarmarkmiðum. Sérstök áhersla hefur 

verið lögð á að auka kjötgæði og kjötmagn gripanna en aðalsöluvaran er afurðir af lömbum sem 

slátrað er á haustin (Árni Brynjar Bragason, 2013a).  

Dilkakjöt er aðalverðmætið í sauðfjárræktinni. Afkoma sauðfjárbænda ræðst m.a. af frjósemi, 

fjölda lamba til nytja og fallþunga. Í sauðfjárrækt er unnið með marga eiginleika en 

megináhersla er lögð á þýðingarmestu eiginleikana. Fyrir mörgum áratugum var mótuð 

ræktunarstefna í sauðfjárrækt á Íslandi, en þar er m.a. stefnt að því að hámarka verðmæti 

framleiðslunnar eftir hverja vetrarfóðraða á. Til að ná því markmiði að hámarka fallþunga þarf 

að stuðla að sem hröðustum vexti lamba. Þegar ræktunarstarfið á Íslandi var að mótast var 

mikilvægt að skrá upplýsingar um eiginleika gripa og byggja úrval út frá þeim upplýsingum. 

Þetta varð til þess að fyrstu fjárræktarfélögin voru stofnuð en elstu núverandi félögin voru 

stofnuð fyrir 1940. Eftir fjárskiptin um miðja síðustu öld voru svo fjárræktarfélög stofnuð í 

flestum sveitum landsins. Skýrsluhald í sauðfjárrækt hófst í framhaldi af því á Íslandi og varð 

útbreiddara mun fyrr en í flestum öðrum löndum. Núna eru yfir 90% af öllu fé í landinu 

skýrslufærð . Árið 2007 voru svo öll skýrslugögn færð yfir á Fjárvís.is þar sem bændur geta 

skráð ítarlegar upplýsingar um gripina (Jón Viðar Jónmundsson og Emma Eyþórsdóttir, 2013). 

Íslenska kynbótamatið í sauðfjárrækt hefur verið byggt upp á eiginleikum, frjósemi og 

mjólkurlagni áa og kjötgæðum lamba. Eiginleikar fá allir sér einkunn sem mynda síðan 

heildareinkunn. Þungi lamba er grunnur að útreikningum á mjólkurlagni ánna og einkunnum 

lambsfeðra.  

Kynbótamatið fyrir mjólkurlagni er reiknað út frá afurðastigum ánna fyrstu fjögur árin, þar sem 

mjólkurlagni á viðkomandi aldri er bein mæling og mjólkurlagni önnur ár sem tengdir 

eiginleikar. Umhverfisáhrif búa eru metin ásamt samspili þar á milli sem tekur tillit til munar á 

árum á milli búa (Jón Viðar Jónmundsson og Emma Eyþórsdóttir, 2013). 
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Á Hesti er starfrækt kennslu- og tilraunabú í sauðfjárrækt á vegum Landbúnaðarháskóla Íslands. 

Búið var stofnað árið 1943 með það að markmiði að vera alhliða tilraunabú í sauðfjárrækt. 

Miklar kynbótarannsóknir, erfðarannsóknir og tilraunir hafa verið unnar á búinu eða í tengslum 

við búið með það að markmiði að auka framfarir i sauðfjárrækt á Íslandi. Ítarlegar skráningar 

eru framkvæmdar á Hestbúinu sem gera það að verkum að mikil gögn eru til staðar fyrir frekari 

úrvinnslu (Eyjólfur Kristinn Örnólfsson og Sigvaldi Jónsson, 2013; Rannsóknastofnun 

Landbúnaðarins, án árs). Á Hestbúinu er mun ítarlegri skráning upplýsinga hvað varðar gripina 

en á flestum sauðfjárbúum, sem hægt er að nýta til frekari rannsókna. Þar er meðal annars 

skráður fæðingarþungi lamba og þungi þegar þeim er sleppt á fjall, sem er hvoru tveggja notað 

í þessari rannsókn. 

 

1.2. Áhrifaþættir á vöxt og þroska lamba  

Þar sem dilkakjöt er aðalframleiðsluvaran í sauðfjárbúskap á Íslandi er að mikilvægt að ná sem 

mestum vexti hjá lömbum yfir sumartímann. Sumarið hérlendis er stutt og því þarf að nýta 

vaxtargetu lambanna sem allra best þann tíma sem þau hafa. Vöxtur þeirra fylgir boglínuferli, 

byrjar rólega en eykst svo jafnt og þétt þangað til þau ná hámarks vaxtarhraða sínum sem er 

yfirleitt í kringum 6-7 vikna aldur. Þá fer að draga úr vaxtarhraðanum þangað til að hann 

stöðvast þegar þau hafa náð fullri stærð (Sigurgeir Thorgeirson og Stefán Sch. Thorsteinsson, 

Halldór Pálsson & Sigurgeir Þorgeirsson, 1989). Þroska líkamans er forgangsraðað svo að 

mikilvægustu þættirnir þroskist fyrst, svo sem taugavefir, síðan nauðsynleg líffæri, bein, vöðvar 

og síðan fita (Þórey Bjarnadóttir,Jóhannes Sveinbjörnsson og Emma Eyþórsdóttir, 

2006b;Owen, 1976). Þetta þýðir að ef næring er af skornum skammti kemur það fyrst niður á 

vöðvum og fitu.  

Sauðburður á Íslandi hefst yfirleitt í lok apríl eða byrjun maí og stendur yfir fram í byrjun júní. 

Ánum er svo sleppt á beitilönd yfir sumarið og heimasmalanir hefjast almennt í byrjun 

september (Þórey Bjarnadóttir o.fl., 2006b). Sláturtíð byrjar í lok ágúst og er fram í miðjan 

október. Þetta gefur okkur 4-5 mánuði til að reyna að nýta vaxtargetu lamba sem allra mest til 

að fá sem vænstu lömb að hausti.  

Ung lömb hafa mikla vaxtargetu sem er breytileg eftir erfðum og hversu vel umhverfið stendur 

undir kröfum þeirra til að nýta vaxtargetu sína (Pálsson & Vergés, 1952; Þórey Bjarnadóttir, 

2006a). Það sem hefur hvað mest áhrif á vaxtargetuna er mjólkurlagni ánna og flest bendir til 
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þess að það sé neikvæð fylgni á milli þessara tveggja þátta hjá íslensku sauðfé (Jón Viðar 

Jónmundsson og Emma Eyþórsdóttir, 2013). Hjá íslenskum lömbum er talað um að mesta 

vaxtargetan sé á milli eins og fjögurra mánaða aldurs (Þórey Bjarnadóttir o.fl., 2006a) en eftir 

það fer að hægja á vextinum þótt þau séu enn að vaxa fram á næsta sumar og nái endanlegum 

þunga við þriggja til fjögra vetra aldur (Jón Viðar Jónmundsson, o.fl.,2013; Sigurgeir 

Thorgeirsson & Stefán Sch. Thorsteinsson, 1989). Meginhluta sauðburðar er úthaginn ekki 

búinn að spretta nóg til að hægt sé að sleppa lambánum á hann. Því er ánum annað hvort beitt 

á heimatún og/eða gefið hey þangað til hann er nógu sprottinn og lömbin eru nógu þroskuð til  

að hægt sé að sleppa þeim á úthaga, yfirleitt þrem til fjórum vikum eftir burð (Þórey 

Bjarnadóttir, 2004).  

 

1.2.1. Áhrif mjólkur á vöxt  

Mjólk er eina fæðan sem lömbin innbyrða fyrstu dagana í lífinu og því er tenging mjólkurgetu 

ánna við vöxt lamba mjög sterk í fyrstu en fer svo minnkandi þegar líður á sumarið (Hernandez, 

1980). Lömbin fara að éta plöntufóður með mjólkinni við tveggja til fjögurra vikna aldur sem 

fer svo vaxandi eftir því sem lengra líður á sumarið (Þórey Bjarnadóttir o.fl.,  2006a). Fyrsta 

mánuðinn má reikna með að mjólkurdrykkja lambsins leggi grunninn að rúmum 75% vaxtar 

lambsins (Owen, 1976). Þótt lömbin fari að reiða sig meira á plöntufóður annan mánuðinn hefur 

mjólkin mikil áhrif á vöxtinn allt sumarið eins og fram kemur í rannsókn Thompson og félaga 

á Merinofé en þar virtist mjólkurdrykkja lamba útskýra 40% vaxtar þeirra til 11 vikna aldurs. 

(Thompson o.fl., 2011). Á meðan lömbin eru að byrja að færa sig yfir á plöntufóður getur góð 

mjólkurdrykkja hjálpað þeim að aðlagast plöntufóðrinu og gefið þeim tíma til að byggja upp 

ónæmi gegn sníkjudýrum sem að felast í grasinu meðan þau ná að uppfylla næringarþarfir með 

mjólkurdrykkjunni á móti (Owen, 1976). Þegar ærnar ganga með fleiri en eitt lamb verður 

mjólkurmagnið sem hverju lambi stendur til boða takmarkaðra þótt ærin mjólki meira, en sýnt 

hefur verið fram á að tvílembur nái að mjólka að meðaltali um 40% meira en ær sem ganga 

með eitt lamb (Treacher, 1983). Mjaltaálag á tvílembunum er mun meira en á einlembum þar 

sem þær eru að mjólka tveimur lömbum í stað eins. Miðað við 40% meiri mjólkurframleiðslu 

eru tvílembingar að fá um 70% mjólkurmagns á við einlembinga (Hernandez o.fl.,  1980). Þetta 

virtist bara fara eftir því hversu mörg lömb ærin gekk með um sumarið en ekki hversu mörg 

lömb hún fæddi samkvæmt rannsóknum Doney og Murano (1962) þar sem fjöldi lamba sem 

ærin gekk með virtist hafa áhrif á mjólkurlagni hennar. Ef ærin var látin ganga með fleiri lömb 
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fyrstu dagana mjólkaði hún meira en eftir að lamb var tekið undan henni minnkaði 

mjólkurmagnið. Þetta er vegna þess að aukin mjólkurgeta ánna virðist aðallega stjórnast af 

auknu sogáreiti sem fylgir fleiri lömbum (Knight, Atkinson, Haack, Palmer & Rowland, 2011). 

Næringargildi plantnanna hefur mikil áhrif á vöxt lamba og getur oft verið takmarkandi þáttur 

fyrir vöxt þeirra, sérstaklega í lok sumars og byrjun hausts. Næringargildi plantna er hæst í 

byrjun sumars og fellur svo hratt í lok ágúst. Því er nauðsynlegt að koma lömbunum aftur á 

heimahaga svo ekki hægi á vexti þeirra og kjötmagn minnki (Jón Viðar Jónmundsson, 2013; 

Ólafur Guðmundsson & Ólafur R. Dýrmundsson, 1989; Þórey Bjarnadóttir o.fl., 2006a). 

Plöntufóður verður fljótt stór hluti af fæðunni sem lömbin innbyrða þótt þau haldi áfram að 

drekka mjólk þangað til þau eru tekin undan ánum á haustin. Mjólkin hefur þá mun minna vægi 

á vöxt og þroska lamba en hún gerði fyrst en beitarlandið farið að spila meira inn í og orðið 

mikilvægt að beitin nái að uppfylla næringarkröfur lamba sem allra best svo að þau nái sem 

mestum þroska (Owen, 1976). Ef allar kindurnar á búinu ganga á eins beitilandi þá á þetta ekki 

að hafa mikil áhrif á afurðastig þeirra af því að það eru reiknað innan búsins. Það er hins vegar 

ekki óalgengt að bændur séu með kindurnar á mismunandi beitilöndum yfir sumartímann vegna 

breytileika í landinu sem þeir hafa aðgang að. Þá getur beitilandið farið að hafa áhrif á 

afurðastigsreikninga sem eiga að segja til um mjólkurlagni ánna (Ólafur Guðmundsson, 1988).  

Hversu vel beitilandið uppfyllir þarfir áa og lamba er afar breytilegt og fer eftir jarðvegsþáttum, 

gróðurfari á svæðinu, staðsetningu, hæð yfir sjávarmáli o.fl.. Aðalforsenda þess að féð þrífist 

vel á tilteknu svæði er sú að það hafi nóg að éta (Ólafur Guðmundsson, 1993). Gæði beitilands 

breytast þegar líður á sumarið og áhrif á mjólkurlagni ánna, þær breytingar eru mismunandi 

eftir gróðursamsetningu, staðsetningu og beitarálagi. (Ólafur Guðmundsson, 1993).   

 

1.3.  Útreikningur afurðastigs  

Afurðastig áa er reiknað út frá fallþunga lamba á haustin eftir kerfi sem hannað var á árunum 

1958-1960 og hefur verið notað síðan um 1970 og myndar grunninn í útreikningum í 

skýrsluhaldi Bændasamtaka Íslands, Fjárvís. Á Hestbúinu er afurðastigið einnig reiknað eftir 

svipaðri aðferð þar sem fæðingaþungi lamba er tekinn inn í reikninginn. Við útreikninga Fjárvís 

er lömbunum á búinu skipt í samanburðarhópa eftir kyni, fjölda sem gekk undir ánni og aldri 

við slátrun. Áhrif aldurs á fallþunga hvers hóps eru metin og leiðrétt innan hópsins. Líflömbin 

eru umreiknuð á skalann með því að notast við lífþunga þeirra og meðalkjötprósentu 

sláturlamba til að reikna út fallþunga líflamba í sama flokki. Tekið er tillit til og leiðrétt fyrir 
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kyni, aldri og hversu mörg lömb gengu undir ánni (Jón Viðar Jónmundsson og Emma 

Eyþórsdóttir, 2013). 

Að lokum er lambið aldursleiðrétt miðað við lömbin á búinu. með eftirfarandi formúlu: 

Aldursleiðréttur fallþungi =  Óleiðréttur fallþungi lambsins – 0,1 * (aldur lambsins- 

meðalaldur allra lamba á búinu)  

Fyrir afurðareikning Hestbúsins er eftirfarandi formúla notuð: 

Aldursleiðréttur fallþungi =  ((Fallþungi lambsins -(fæðingaþungi*0,4))/aldur 

lambsins*(meðalaldur í hóp-aldur) +fallþungi  

0,1 í formúlu Fjárvís stendur fyrir 0,1 kg sem dregið er frá eða lagt við fallþunga lambsins  

miðað við hvern dag sem það færist frá meðalaldrinum.  

Í útreikningunum í Fjárvís er miðað við fæðingardag lambsins og dagafjöldann frá honum að 

1. október til að segja til um aldur lambsins við slátrun (Eyjólfur Ingvi Bjarnason, 2012; Stefán 

Aðalsteinsson, 1971). Á Hesti er fallþunginn áætlaður fyrir öll lömbin í fyrstu vigtun um haustið 

og umreiknaður fyrir lömbin sem er slátrað í seinni slátrun í staðinn fyrir að notast við mismundi 

tímasetningar hverrar slátrunar. 

Með því að miða við að lömbunum sé slátrað nánast strax eftir fyrstu vigtun af fjalli á Hesti   

eru áhrif bötunar á túni eða káli tekin út en bötun getur haft talsverð áhrif á vöxt lamba á stuttum 

tíma (Jón Viðar Jónmundsson, Emma Eyþórsdóttir & Árni Brynjar Bragason,2013; Þórey 

Bjarnadóttir o.fl., 2006a). Öll lömbin fá útreikning út frá þunga þeirra eins og þau komu heim 

af fjalli þar sem þau hafa væntanlega nærst á svipuðu fóðri, þ.e. úthaga. Fyrir lömb sem ekki 

koma að í fyrstu vigtun er þunginn áætlaður út frá þunga þeirra í október, sem getur leitt til 

ofmats.  

Eftir að búið er að leiðrétta fyrir aldri er lömbunum skipt í hópa eftir kyni og hversu mörg þau 

gengu undir um sumarið og kjötframleiðslumeðaltal búsins reiknað innan fimm hópa, eftir kyni 

og hvernig þau gengu undir um sumarið: Einlembur með hrúta, einlembur með gimbrar, 

tvílembur með tvo hrúta, tvílembur með hrút og gimbur og tvílembur með tvær gimbrar.  

Á Hestbúinu er reiknað með því að ær sem að fara á fjall með tvö lömb en koma heim með eitt 

hafi gengið með tvö lömb megnið af sumrinu og áætlaður þungi fyrir lambið sem vantar. Ef 

vöxturinn hjá lömbunum var svipaður um vorið er reiknað með því að hann hafi haldið því 
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áfram fram eftir sumrinu og að hitt lambið hefði verið í svipuðum þunga og það lamb sem 

skilaði sér heim (Eyjólfur Kristinn Örnólfsson, munnleg heimild, 23. apríl 2018).   

Leiðréttur þungi lamba er reiknaður út frá áhrifavöldunum. Leiðrétt frávik þunga er reiknað 

með að draga leiðréttan þunga frá. Leiðréttu frávikin eru síðan lögð saman fyrir tvílembur og 

deilt með stuðli sem gerir þær sambærilegar einlembum. Þegar búið er að reikna leiðrétt frávik 

fyrir öll lömbin er afurðastig ánna reiknað út frá fjölda lamba sem ærin skilar af sér á haustin. 

Staðlað þungafrávik lambanna undan hverri á er reiknað út frá staðalfráviki allra lamba á búinu 

sem eru innan sama hóps. Það er síðan margfaldað með stuðlinum 1,43 og lagt saman við 5 til 

að fá meðaltalið í 5,0 og staðalfrávikið 1,43 svo að  68% ánna eiga að fá einkunnir á bilinu 3,6-

6,4. Einkunnir eru svo gefnar á bilinu 0,1-9,9 innan hverrar hjarðar, eftir því hvar ærin stendur 

miðað við aðrar ær á búinu út frá þessum reikningi (Stefán Aðalsteinsson, 1971). Öryggi 

upplýsinganna verður síðan meira með fleiri árum með fleiri mælingum og vægi einstakra 

frávika minnkar (Eyjólfur Ingvi Bjarnason, 2012). 

 

1.4. Markmið verkefnis  

Afurðastig áa eru reiknuð út frá fallþunga og umreiknuðum fallþunga lamba á haustin. Margir 

umhverfisþættir geta haft áhrif á vöxt lamba yfir sumarið aðrir en mjólkurlagni svo sem 

veðurfar, gróðurfar og burðartími. Hugmyndin á bak við þetta verkefni var að skoða vöxt lamba 

á vorin frá fæðingu þar til þeim er sleppt, þar sem ærnar og lömbin búa við svipuð skilyrði, 

reikna einkunn fyrir vorvöxt lamba með afurðastigið sem fyrirmynd og bera saman við 

afurðastigin sem eru reiknuð á haustin sem mælikvarða á mjólkurlagni ánna. Ákveðið var að 

notast bæði við afurðastigin sem eru skráð í Fjárvís og afurðastigin sem eru reiknuð fyrir ærnar 

á Hestbúinu og bera þær niðurstöður saman. 
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2. Efni og aðferðir  

2.1. Gagnasafn og hreinsun gagna  

Notuð voru gögn um lömb úr skýrsluhaldi tilraunabúsins á Hesti frá árunum 2011-2015 þar sem 

skráðar voru grunnupplýsingar um fæðingardag allra lamba, fæðingarþunga, kyn, fjölda lamba 

í burði, móður, aldur móður, föður og fósturmóður lamba sem voru vanin undir. Ennfremur 

voru skráðar upplýsingar um þunga lambanna áður en þeim var sleppt, þunga í september og 

dagsetningar vigtana vor og haust. Upprunalega voru 5176 lömb í öllum gögnunum. Lömb sem 

drápust, lömb sem voru ekki vigtuð áður en þeim var sleppt eða komu ekki heim fyrir fyrstu 

vigtun, lömb sem gengu þrjú undir móður og lömb sem gáfu einhverjar afbrigðilegar 

niðurstöður, voru tekin út úr gögnunum. Eftir stóðu 3820 lömb til útreiknings. 1878 hrútar og 

1942 gimbrar sem gengu ýmist eitt eða tvö undir. 

Byrjað var á að skoða fæðingarþunga lamba og vöxt út frá út frá kyni og hvort þau gengu ein 

eða tvö undir ánum yfir sumarið. Lömb sem gengu ein undir voru mjög fá í gagnasafninu og 

var ákveðið að vinna eingöngu með vöxt lamba sem gengu tvö undir en birtar eru niðurstöður 

um fæðingarþunga allra lamba., Eftir að einlembingarnir voru teknir út úr gögnunum voru 3607 

lömb eftir til áframhaldandi útreiknings. 1834 hrútar og 1773 gimbrar. 

Auk upplýsinga um lömbin voru notaðar upplýsingar um afurðastig ánna fyrir hvert afurðaár, 

bæði afurðastig sem reiknað er sérstaklega í skýrslum tilraunabúsins á Hesti og afurðastig sem 

reiknað er í skýrsluhaldi Bændasamtaka Íslands og birt í Fjárvís. Í upprunalegu 

afurðastigsgögnunum var tvöfalt afurðastig fyrir 2502 ær. Ær sem vantaði annað afurðastigið 

voru felldar út ásamt öllum ám sem ekki skiluðu tveimur lömbum í endanlegu lambagögnunum. 

Í afurðagögnum enduðum við því með 3169 lömb og 1585 ær til útreiknings einkunnar fyrir 

mjólkurlagni út frá vorvexti.  

 

2.2.  Tölfræðiútreikningar 

Við tölfræðiúrvinnsluna í rannsókninni var notast við tölfræðiforritið SAS Enterprize guide 7.1. 

Fervikagreining fyrir ójafnan fjölda (GLM) var notuð til að greina áhrifaþættina á vor- og 

sumarvöxt lamba eftir kyni, aldri móður og fæðingarþunga.  Reiknuð voru spágildi (predicted 

values) fyrir vorvöxt þar sem leiðrétt var fyrir öllum þáttum í módelinu. Þessi leiðréttu gildi 

voru dregin frá mældum vexti hvers lambs til að fá leiðrétt frávik. 



8 

 

Línulegt aðhvarf (linear regression) var notað til bera saman vöxt lamba frá fæðingu til 

vorvigtunar og síðan frá vorvigtun til haustvigtunar, til að sjá hvort lömbin sem uxu hraðast um 

vorið héldu því áfram um sumarið. Línulegt aðhvarf var líka notað til að skoða samhengi 

afurðastigs Fjárvís og Hestbúsins og sömuleiðis til að meta samhengi einkunnar fyrir vorvöxt 

og afurðastig á Hesti. 

 

2.3. Útreikningur vorvaxtareinkunnar 

Reiknuð var ný einkunn fyrir vorvöxt út frá leiðréttum vorvexti lambanna með hliðsjón af 

afurðastigsreikningi sem reiknaður er fyrir lömbin á haustin út frá fallþunga og umreiknuðum 

fallþunga þeirra. Formúlur úr grein Stefáns Aðalsteinssonar (1971) sem var lýst hér fyrr voru 

hafðar til viðmiðunar við útreikninginn. Vorvöxturinn var reiknaður út frá fæðingarþunga 

lambanna og þunga þeirra þegar þeim var sleppt á sumarbeit í stað þess að nota fallþungann. 

Lömbunum var skipt upp í hópa eftir því hvernig þau gengu undir ánum, tveir hrútar, hrútur og 

gimbur eða tvær gimbrar. Leiðrétt frávik fyrir vöxt lambanna sem gengu undir sömu ánni voru 

svo lögð saman til að fá út heildarfrávik fyrir vöxt lamba sem hver ær skilaði af sér. Staðalfrávik 

af summu frávika hvers tvílembuhóps innan hvers árs var reiknað og notað við útreikning 

einkunna.  

Í almennum afurðarstigsreikningum eru notuð stöðluð gildi á milli ára í afurðastigsreikningnum 

en í vorvextinum notuðum við sér gildi fyrir hvert einstakt ár. Notast var við sömu stuðlana til 

að fá sömu normaldreifingu og í formúlunum afurðastigsreiknings,   (* 1,43 og + 5).   

Endanleg var vaxtarformúlan eftirfarandi: 

Vorvaxtareinkunn= (Summa frávika * 1,43/meðalfrávik ærhóps) + 5.   
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3. Niðurstöður 

Í töflu 1 eru meðaltöl yfir fæðingarþunga lamba eftir árum, kyni lambs og fjölda lamba í burði. 

Í niðurstöðunum var greinilegt að fæðingarþungi lamba var breytilegur eftir fjölda lamba í 

burðinum. Einlembingarnir voru að meðaltali þyngstir, síðan tvílembingarnir, þrílembingarnir 

og fjórlembingarnir síðan léttastir. Fjórlembingarnir eru samt það fáir að ekki er hægt að draga 

neinar ályktanir út frá fæðingarþunga þeirra. Hrútarnir voru alltaf þyngri en gimbrarnar í sama 

burðarfjölda sama ár nema hjá fjórlembingunum 2011 en þar er bara einn hrútur í gagnasafninu. 

Talsverður breytileiki er á milli ára í meðalfæðingarþunga  lamba á búinu þótt dreifingin á milli 

fjölda lamba í burði sé svipuð innan ársins. 

    Tafla 1. Meðalfæðingarþungi lamba eftir árum, kyni og fjölda í burði.    

  Hrútar    Gimbrar  

ár burður fjöldi 

Fæðingar 

þungi (kg) ár burður fjöldi 

Fæðingar 

þungi (kg) 

2011    2011    

 1 30 4,38  1 17 4,28 

 2 270 4,06  2 306 3,83 

 3 46 3,57  3 35 3,55 

 4 1 1,9  4 3 3,07 

2012    2012    

 1 27 4,67  1 29 4,5 

 2 327 3,98  2 305 3,82 

 3 57 3,44  3 66 3,32 

 4 3 2,93  4 1 2,90 

2013    2013    

 1 16 4,43  1 30 4,34 

 2 322 4,03  2 329 3,82 

 3 51 3,31  3 40 3,30 

 4 1 2,80  4 2 2 

2014    2014    

 1 51 4,73  1 32 4,46 

 2 338 3,92  2 346 3,70 

 3 20 3,02  3 20 3,80 

2015    2015    

 1 38 4,26  1 44 4,18 

 2 267 4,18  2 312 3,43 

 3 13 3,12  3 23 2,98 

     4 2 2,4 
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Þegar áhrifaþættir vaxtar voru skoðaðir (tafla 2) með fervikagreiningu sást að þeir voru að hafa 

talsverð áhrif á vöxtinn frá fæðingu til vorvigtunar (R2=0,19). og frá vorvigtun til haustvigtunar 

(R2=0,28). Allir þættirnir í töflunni höfðu marktæk áhrif á vöxt lamba frá fæðingu til 

vorvigtunar og um sumarið frá vorvigtun til haustvigtunar  fyrir utan aldur móðurinnar sem 

hafði ekki marktæk áhrif á vöxtinn um sumarið en um vorið voru lömb undan 4 vetra ám með 

hraðasta vöxtinn. Meðalvaxtarhraðinn minnkaði svo aðeins eftir því sem ærnar urðu eldri eða 

yngri. Um haustið var þessi munur nánast alveg horfinn                   (p = 0,4279). Þegar áhrif 

fæðingarþunga á vaxtarhraða lamba var skoðaður kom í ljós að fyrir hvert kg sem lamb fæddist 

þyngra óx það um tæp 20 g meira á dag fram að vorvigtun. Þegar áframhaldandi áhrif 

fæðingarþunga á sumarvöxtinn voru skoðuð, sást að fyrir hvert kg sem lambið fæddist þyngra 

óx það um 4,79 g hraðar á dag frá vorvigtun að haustvigtun.  

Hrútarnir uxu tæpum 10 g hraðar á dag en gimbrarnar um vorið og um sumarið var 

vaxtarmunurinn búinn að aukast upp í  tæp 17 g á dag.  

Tafla 2. Meðalvöxtur lamba sem gengu tvö undir (g/dag). Leiðrétt meðaltöl eftir árum, 

aldri móður og kyni lamba, leiðrétt fyrir fæðingarþunga. Aðhvarfsstuðull fæðingarþunga 

á meðalvöxt og p-gildi fyrir tölfræðipróf um mun milli flokka og áhrif fæðingarþunga.   

  

Vorvöxtur 

g/dag P-gildi 

sumarvöxtur 

g/dag P-gildi 

ár 2011 282,42  231,78  

 2012 288,38  205,08  

 2013 264,84  216,46  

 2014 267,47  168,12  

 2015 266,13 <0,0001 189,80 <0,0001 

aldur 

móður      

 2 267,14  201,33  

 3 278,01  202,84  

 4 280,70  204,08  

 5 277,38  204,05  

 6 275,28  201,99  

 7+ 264,58 <0,0001 199,18 0,4279 

kyn lambs      

 hr. 278,82  210,54  

 g. 268,88 <0,0001 193,96 <0,0001 

Fæðingarþungi 19,91 <0,0001 4,79 <0,0001 

 R2   0,19  0,28 
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Talsverðar sveiflur voru á vexti lamba öll árin á milli vorvaxtar og sumarvaxtar (tafla 2).  

Vöxturinn er alltaf talsvert meiri um vorið en sumarið bæði innan árs og milli ára. Mesti 

vorvöxtur og sumarvöxtur fylgdust ekki endilega að heldur var talsverður breytileiki hvað það 

varðar. Niðurstöður aðhvarfsgreininga á samhengi milli vaxtar að vori og sumri koma fram í 

töflu 3. Aðhvarfsstuðullinn sýnir að tenging sumarvaxtar við vorvöxt er breytileg á milli ára, 

frá því að vera 0,180 upp í 0,314. Dálítill breytileiki var á skýringarhlutfallinu á milli ára, frá 

4-12% sem er talsverður munur. Aðhvarfstuðullinn var líka reiknaður leiðréttur fyrir aldri 

móður og kyni sem gaf aðhvarfsstuðulinn 0,24 g/dag. 

Tafla 3. Aðhvarfsstuðlar (b) fyrir samhengi vaxtar  um    

   vorið og sumarið ásamt p-gildum og skýringarhlutfalli (R2) 

ár  Fjöldi  b* R2 

2011 681 0,350 0,105 

2012 777 0,180 0,037 

2013 766 0,321 0,120 

2014 771 0,227 0,069 

2015 611 0,277 0,091 

öll ár 3607 0,314 0,091 

          * allir aðhvarfsstuðlar eru marktækir (p<0,0001) 

Afurðastig Fjárvís og Hestbúsins fyrir allar ærnar á búinu voru borin saman með línulegri 

aðhvarfsgreiningu (tafla 4) Samhengið á milli afurðastiganna var fremur hátt þar sem 

aðhvarfsstuðullinn er alltaf nálægt einum og þegar öll árin eru tekin saman er munurinn næstum 

enginn (b=1,07).  Á mynd 1 sést  samhengi dreifingar afurðastiganna tveggja 
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Tafla 4.  Niðurstöður línulegra aðhvarfsgreininga fyrir afurðastigs Fjárvís (X) og 

afurðastigs Hestbúsins (Y) fyrir ær sem gengu með tvö lömb. Aðhvarfsstuðlar (b)  

ásamt     p-gildum og skýringarhlutfalli 

ár Fjöldi b* R2 

2011 470 0,920 0,534 

2012 501 1,178 0,677 

2013 511 0,812 0,358 

2014 529 1,192 0,629 

2015 487 1,243 0,691 

öll ár 2498 1,070 0,576 
          * allir aðhvarfsstuðlar eru marktækir (p<0,0001) 

 

  

                              

 

  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Samhengi afurðastiganna fyrir öll árin  X ás – Eink fjárvís. Y ás – einkHesti      

Reiknuð voru staðalfrávik fyrir summu frávika vaxtar lamba fyrir hvern flokka tvílembna (tafla 

5). Talsverður breytileiki er í staðalfrávikunum eftir flokkum tvílembinga og eftir árum. Notast 

var við staðalfrávik hvers hóps fyrir hvert ár fyrir sig í vorvaxtar jöfnuna.  
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Tafla 5. Staðalfrávik summu vorvaxtarfrávika (g/dag) eftir árum og flokkum tvílembinga 

 

 

 

 

 

 

Í samanburði á einkunn fyrir vorvöxt og afurðastig fyrir mjólkurlagni áa (tafla 6) var 

aðhvarfsstuðullinn á bilinu 0,65 -0,75 á árunum 2012-2015. Það er nokkuð há fylgni og 

tiltölulega jöfn. Árið 2011 skar sig úr þar sem fylgnin var talsvert lægri en hin árin eða 0,47. 

Sama frávik kom fram í  skýringarhlutfalli sem var milli 30-40% öll árin nema 2011 þar sem 

það var aðeins 18,6%.  

Tafla 6.  Niðurstöður línulegra aðhvarfsgreininga á samhengi einkunnar fyrir vorvöxt (x) 

og afurðastigs á Hesti (y) 

Ár Fjöldi  Aðhvarfsstuðull 

(b) 

Skýringarhlutfall 

(R2) 

Fylgni (r)  

2011 298  0,470 0,186 0,430 

2012 353  0,722 0,371 0,609 

2013 335  0,648 0,352 0,593 

2014 336  0,662 0,333 0,577 

2015 263  0,749 0,380 0,616 

Öll ár 1585  0,649 0,321 0,566 

 

  

Ár Fjöldi Tveir 

hrútar 

Fjöldi Hrútur og 

gimbur 

Fjöldi Tvær 

gimbrar 

2011 73 62,84 150 57,83 75 55,66 

2012 85 57,03 184 62,21 84 66,70 

2013 83 76,80 167 71,04 84 54,96 

2014 79 79,47 176 65,38 81 55,96 

2015 55 72,07 132 63,37 76 63,43 
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4. Umræður 

4.1. Vöxtur lamba 

Fæðingarþungi lamba minnkaði eftir því sem þau voru fleiri í burðinum. Hann ræðst af ýmsum 

þáttum s.s. arfgengi, kyni lambs, fjölda lamba í burði, lengd meðgöngu, sem og aldri og 

holdafari móður. Tenging fjölda lamba í burði og fæðingarþunga hefur komið fram í mörgum 

rannsóknum bæði á erlendu fé og íslensku (Chniter, 2013; Sigurgeir Thorgeirsson & Stefán 

Sch. Thorsteinsson, o.fl., 1989; Stafford, Kenyon, Morris & West, 2007). Þetta hefur m.a verið 

tengt styttri meðgöngu sem skilar sér í að fleirlembingarnir eru líklegri til að vera minni 

(Chniter, 2013;  Dwyer, 2006; Sigurgeir Thorgeirsson & Stefán Sch. Thorsteinsson, o.fl., 1989).  

Samanburður sem gerður var á fæðingarþunga íslenskra lamba sýnir að þrílembingshrútar og 

gimbrar eru 11-16% léttari en tvílembingshrútar og gimbrar. Einlembingar eru yfirleitt um 22% 

þyngri en tvílembingar af sama kyni. Gimbrar 4-5% léttari en hrútarnir í samskonar burði 

(Sigurgeir Thorgeirsson & Stefán Sch. Thorsteinsson, 1989). 

Niðurstöður frá Hestbúinu sýna að tveggja vetra ær áttu yfirleitt minni lömb en ær í hinum 

aldursflokkunum. Annars var ekki marktækur munur á aldri móður og fæðingarþunga lamba 

þótt hann væri yfirleitt mestur hjá 5-7+ vetra ánum. Í tilraun Borg o.fl. (2014) á erlendu fé áttu 

fjögurra til sex vetra ær stærstu lömbin og í rannsókn á eldri gögnum frá Hestbúinu þar sem 

sama var skoðað virtist þungi lamba sem ærin skilaði af sér aukast hægt fram að 6 vetra aldri. 

Þar spilar þó líklega inn í að búið er að slátra flestum lakari ánum og betri ærnar eru eftir þegar 

þær eru orðnar þetta gamlar (Borg, Notter & Kott, 2014; Sigurgeir Thorgeirsson og Stefán Sch. 

Thorsteinsson, 1989). 

Þegar vöxtur lamba var skoðaður með tilliti til fæðingarþunga kom fram að hann væri að hafa 

talsverð áhrif, um vorið jókst vaxtarhraði um tæp 20 g/dag fyrir hvert kíló í fæðingarþunga. Í 

erlendum rannsóknum hefur þetta verið tengt við það að minni lömb hafa mikið líkamsyfirborð 

miðað við heildarmassa og þurfi meiri orku til að viðhalda líkamshitanum jöfnum 

(MuCutcheon, Holmes & McDonald, 1981). Mismunandi vöxtur eftir fæðingarþunga fyrstu 

vikuna hefur verið tengdur því að léttari lömbin eru með lægra frúktósa og IGF-1 (Insulin-like 

growth factor 1) og hærra plastma insúlín sem hefur áhrif á vaxtargetuna (Chniter o.fl.,  2013; 

Greenwood o.fl., 2002; Stafford, o.of., 2007). Yfir sumartímann jókst vöxtur lamba um tæp 

5g/dag fyrir hvert kíló í fæðingarþunga. Taka verður tillit til mismunandi vaxtarhraða þegar 

horft er á áhrif fæðingarþunga á vöxt en vaxtarhraðinn er orðinn mun minni yfir sumartímann. 
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Samkvæmt rannsókn Simeonov og félaga (2014) hefur fæðingarþunginn sterkari áhrif á vöxt 

lambanna eftir að þau eru tekin undan ánum og þegar þau eru farin að treysta eingöngu á beit 

til að uppfylla vaxtarskilyrði sín. Vöxturinn er þá farinn byggja á vaxtargetu þeirra sjálfra en 

ekki breytilegri mjólkurgetu mæðranna. 

Talsverður munur er á vaxtarhraða lamba eftir því hvernig þau ganga undir ánum. Einlembingar 

eru með mestan vaxtarhraða, hann fer svo lækkandi eftir því sem fleiri lömb eru í burði. Þótt 

öll lömbin í þessari gagnavinnslu hafi gengið tvö undir var misjafnt hvort þau voru fædd 

einlembingar eða fleirlembingar og í rannsókn Thompson og félaga á Merinofé uxu lömb sem 

fædd voru einlembingar hraðar en lömb sem voru fædd tvílembingar en síðan aldir sem 

einlembingar (Thompson o.fl., 2011). Það líklega orsakast af meiri fæðingarþunga þeirra. En 

samkvæmt þessari rannsókn eru fæddir einlembingar um hálfu til rúmu kílói þyngri en 

þrílembingar, sem skilar 10-20 gramma vaxtarmun á dag þrátt fyrir að báðir gangi undir sem 

annað lamb af tveimur. 

Niðurstöður varðandi vöxt sýndu að vorvöxtur er talsvert meiri en sumarvöxtur. Um það bil 

sem lömbum er sleppt á fjall ná þau hámarki á vaxtarferli sínum. Eftir það fer að hægja á 

vextinum. Í lok ágúst fer næringargildið í plöntum að minnka. Það ásamt minnkandi 

vaxtarhraða eru ástæður fyrir minnkuðum vexti lamba þegar líða fer á sumarið (Ólafur 

Guðmundsson & Ólafur R. Dýrmundsson, 1989). 

Greinilegur munur var á vexti lambanna á Hestbúinu milli ára, sérstaklega hvað varðar 

sumarvöxt. Nærtækast er að leita skýringa í tíðarfari áranna sem um ræðir en upplýsingar um 

það má finna í tíðarfarsyfirlit hvers mánaðar á vef Veðurstofu Íslands. Rannsókn Stefáns Sch. 

Thorsteinssonar o.fl. (1982) um áhrif veðurfars á vöxt lamba á Hestbúinu sýndi fram á talsverð 

áhrif þar á milli. Þegar kom að fæðingarþunga lambanna voru þau talsvert léttari 2015 en árin 

á undan, sem líklega á sér skýringu í næringarlitlum, úr sér sprottnum heyjum frá 2014 

(Matvælastofnun, 2016). Lömbin uxu mun hægar seinni þrjú árin 2013-15. Árið 2013 var 

aprílmánuður einstaklega kaldur og maí í meðallagi. 2015 var apríl einnig í kaldara lagi og 

maímánuður var mjög kaldur (Veðurstofa Íslands, 2013; 2015). Kuldi í maí hefur áður verið 

tengdur við hægari vöxt lamba í tilraun Stefáns Sch. Thorsteinssonar o.fl. (1982) vegna áhrifa 

kuldans á seinkun sprettu. Árið 2011 voru bæði apríl og maí hlýir fyrir utan stutt kuldatímabil 

í seinni hluta maímánaðar. Árið 2012 var apríl einnig hlýr en maí í kaldari lagi, júní var hlýr og 

þurr (Veðurstofa Íslands 2011; 2012). Vorið 2014 skar sig úr fyrir gott veðurfar í apríl og maí 

og tiltölulega góða sprettu vorgróðurs (Veðurstofa Íslands, 2014), samt var vaxtarhraði lamba 
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bara örlítið meiri en 2015. Minnsti sumarvöxtur var sama ár þrátt fyrir að veður hafi verið hlýtt 

og hagstætt frá apríl fram í september. Júlímánuður var með hlýjasta móti svo veðurfar virtist 

vera mjög gott fyrir vöxt lamba. Hægur sumarvöxtur lambanna stafaði líklega af því að grösin 

hafi sprottið svo hratt að næringargildið hafi fallið snemma í plöntunum og það hafi hamlað 

vexti lambanna fyrr en venjulega. Sama kom fram í rannsókn Stefáns Sch. Thorsteinssonar o.fl. 

(1982), þegar mikill hiti í maí hafði neikvæða fylgni við vöxt lamba síðari hluta sumars. Í sömu 

rannsókn var einnig sýnt fram á að mikil úrkoma í júní hafði neikvæð áhrif á vöxt lamba og 

fallþunga þeirra sem er í samræmi við vöxt lamba og úrkomu í júnímánuði í þessari rannsókn.  

Mismunandi var eftir árum hversu snemma ærnar og lömbin komust á beitiland eftir því hversu 

snemma gróðurinn var tilbúin að taka við þeim, en nýgræðingur er mun orkuríkara fóður bæði 

fyrir vöxt lambsins sjálfs og mjólkurframleiðslu ærinnar. Sýnt hefur verið fram á langtímaáhrif 

aldurs lamba og vaxtar þeirra eftir því hvenær þau komast á beitiland. Því yngri sem þau eru 

því hraðari verður vöxtur þeirra (Þórey Bjarnadóttir o.fl. 2006 b)  

Hraði vorvaxtar og sumarvaxtar var tengdur en mismunandi á milli ára hversu sterk sú tenging 

var. Þar sem vorvöxturinn hafði minnst áhrif á sumarvöxtinn var hann 18g/dag og mestur var 

hann 35g/dag. Þegar tekið er tillit til veðurfars er skýringarhlutfallið í hærra lagi tvö köldustu 

árin 2013 og 2015 og þurrasta árið 2011, svo líklegt er að veðurfar og/eða fæðuúrval sé að valda 

þessum breytileika. Velta má fyrir sér hvort það hafi haft áhrif hvenær ánum var sleppt á fjall 

um sumarið en meðalaldur lambanna var frá 6,5 - 9 vikna. Þau ná oftast hámarksvexti sínum 

innan þess tíma.   

Aldur mæðranna hafði talverð áhrif á vorvöxt lamba en áhrifin eru nánast alveg horfin um 

haustið. Þetta tengist því líklega að yfir vortímann er mjólkin undirstaðan í vexti lamba. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að yngstu ærnar eru með minni mjólkurgetu en eldri ærnar, samt 

er misjafnt milli fjárkynja hvenær þessi breytileiki minnkar en það hefur verið á milli 4-6 vetra 

aldurs hjá erlendu kynjunum. Mjólkurgetan er nokkuð svipuð næstu árin en fellur svo aðeins á 

síðustu árunum (Gabina o.fl., 1993; Owen, 1976). Minni mjólkurgeta yngri ánna er hugsanlega 

tengd því að ærnar þurfi meiri orku vegna eigin viðhaldsþarfa og eru almennt lélegri mæður en 

eldri ærnar (Bianchet, 1988). Fæðingarþungi er einnig mögulega að spila hér inn í því að eldri 

ærnar eignast oftar þyngri lömb en þær yngri. Endurtekið hefur verið sýnt fram á að lömb sem 

fæðast stærri vaxa hraðar en þau sem fædd eru minni (Greenwood o.fl., 2002; Stafford, o.fl., 

2007; Sigurgeir Thorgeirsson & Stefán Sch. Thorsteinsson, 1989). Þegar lömbin eru orðin eldri 

og farin að bíta meira fara aldursáhrifin að minnka. Lömb sem hafa minni mjólk til ráðstöfunar 
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virðast fara fyrr að éta plöntufóður til að uppfylla næringarþarfir sínar (Simeonov, Todorov, 

Nedelkov & Kirilov, 2014; Torres-Hernadez & Hohenboken, 1980).  

Flest hefur bent til þess að erfðafylgni milli vaxtargetu lambs og mjólkurlagni ánna sé neikvæð 

(Jón Viðar Jónmundsson og Emma Eyþórsdóttir, 2013) svo léleg mjólkurlagni áa getur verið 

að hamla vaxtargetu lamba sem hafa mestu vaxtargetuna. Hrútarnir í tilrauninni fæddust þyngri 

og uxu hraðar en gimbrarnar. Þetta hefur verið tengt við áhrif kynhormóna á vöxt þeirra og 

þroska (Selavie-Villarroe, Maciel & de Oliveira,  2008). Gimbrin þroskast hraðar en hrúturinn 

þrátt fyrir hægari vöxt og endar með lægri lokaþunga vegna áhrifa estrógens (Owen, 1976). 

Gimbrarnar byrja fyrr að safna fitu og rannsókn Hammells og Laforests (2000) sýndi fram á að 

hrútar ætu meira af plöntufóðri á dag en gimbrar og hefðu hærra nýtingarhlutfall efna í fóðrinu. 

Samkvæmt eldri niðurstöðum frá Hestbúinu virtist vöxtur hrúta um vorið vera 6% hraðari fyrstu 

7 vikurnar en hjá gimbrunum og munurinn jókst svo yfir sumarið upp í 9% (Sigurgeir 

Thorgeirsson & Stefán Sch. Thorsteinsson, 1989). Niðurstöður í þessari rannsókn sýndu að 

hrútarnir voru að vaxa 3,6% hraðar yfir vorið og 8% yfir sumarið. Ástæður fyrir þessum 

mismun milli rannsókna getur hugsanlega tengst því að í þessari rannsókn eru aðeins 

tvílembingar en í rannsókn Sigurgeirs og Stefáns var unnið með ein- og tvílembinga. Einnig 

eru mismunandi tímasetningar í rannsóknunum.  

  

4.2. Samanburður afurðastiga 

Afurðastig ánna í rannsókninni samkvæmt útreikningum Hestbúsins og afurðastig samkvæmt 

útreikningum í Fjárvís sýndi að ærnar voru að fá sambærilega einkunn fyrir mjólkurlagni, enda 

verið að vinna með svipaðar upplýsingar í útreikningi á báðum einkunnum. Meginmunurinn er 

eins og áður hefur komið fram að fæðingarþungi lamba er tekinn inn í afurðastigsreikninginn á 

Hestbúinu en hann hefur mikil áhrif á vöxt þeirra. Einnig er líklegt að þar sem afurðastig 

Hestbúsins er reiknað út frá fyrstu vigtun í september og haustbötun lamba ekki tekin inn í 

útreikninginn, lækki afurðastigseinkunn sumra ánna.  Lömb sem sett eru í bötun eru á beit sem 

hefur allt að helmingi hærri meltanleika en úthagafóður og geta því þyngst hratt á þessum tíma 

ótengt mjólkurlagni móður (Þórey Bjarnadóttir, 2006). 

Þegar einkunn vorvaxtar var reiknuð var staðalfrávik vorvaxtar reiknað sérstaklega fyrir hvern 

hóps innan ársins. Mun stærra gagnasafn þyrfti til að reikna staðlað staðalfrávik vaxtar til 
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útreiknings afurðastigs eins og gert er í útreikningi afurðastigs hérlendis. Ef gagnasafnið í 

þessari rannsókn hefði verið stærra og fleiri ár hefðu verið til samanburðar væri hægt að reikna 

staðlað staðalfrávik vaxtar fyrir hvern hóp til að nota í útreikningana  fyrir öll árin. Það þótti 

ekki hentugt í þessari rannsókn vegna mikils breytileika á milli ára. Almenna reglan var að þar 

sem tveir hrútar gengu undir var staðalfrávikið hæst, síðan hjá hrút og gimbur og lægst þar sem 

tvær gimbrar gengu undir. Árið 2012 snerist þetta hins vegar við af óþekktri ástæðu. Hugsanlegt 

er að einhver óvenjulegur breytileiki hafi verið í vexti lambanna milli kynja. Einnig gæti verið 

villa sem ekki tókst að finna einhvers staðar í gagnavinnslunni.  

Þegar einkunn fyrir vorvöxt var borin saman við afurðastigið á Hestbúinu var fylgnin nokkuð 

jöfn á milli 0,648 og 0,722 nema árið 2011 þar sem fylgning var 0,470. Það ár var mikil 

vorvöxtur og mestur sumarvöxtur hjá lömbunum. Þegar horft er til hinna áranna virðist 

munurinn  á milli vorvaxtareinkunar og afurðastigseinkunar almennt verða minni eftir því sem 

sumarvöxturinn verður lægri. Samhengið virðist lækka eftir því   sem sumarvöxturinn í g/dag 

verður hærri sem á sér líklega skýringu í meiri áhrifum gróðurs á vöxt lamba, sérstaklega 

síðsumars. 

Árið 2014 skar sig aðeins úr en lág tenging var milli vorvaxtareinkunnar og 

afurðastigseinkunnar  þrátt fyrir lágan sumarvöxt. Þar var hins vegar mestur munur á milli 

vaxtarhraða lambanna um vorið og sumarið en lömbin höfðu nokkuð góðan vorvöxt en lélegan 

sumarvöxt. Þegar öll árin eru skoðuð virðist mikill breytileiki vor- og sumarvaxtar líka auka 

mun á vorvaxtareinkunn og afurðastigseinkunn. Mikil munur milli vorvaxtar og sumarvaxtar 

er líklegast tengdur áhrifum ólíkra umhverfisþátta á vaxtartímabilinu. Ef aðstæður á vorin eru 

góðar  en sumarið síðra ná lömbin betur að nýta vaxtargetu sína um vorið en sumarið. Mögulegt 

er að einkunnin sé að breytast mest hjá ánum með minni lömbin en þau eru líklegri til að vera 

viðkvæm fyrir umhverfisþáttum yfir sumarið og nái því ekki að nýta vaxtargetuna eins vel og 

stærri lömbin. Línuleg aðhvarfsgreining fyrir afurðastig Fjárvís og Hestsbúsins  og  línuleg 

aðhvarfsgreining einkunnar vorvaxtar og afurðarstigs Hestbúsins höfðu bæði hæsta 

aðhvarfsstuðulinn árið 2015, sem skar sig úr hvað varðar lágan fæðingarþunga lamba og hægan 

vöxt. Einnig var skýringarhlutfallið á afurðaeinkunn út frá vorvaxtareinkunn hæst það ár.  Þann 

vetur höfðu hey verið léleg vegna lágs næringargildis og ærnar því í verra ásigkomulagi en 

önnur ár (Matvælastofnun, 2016). Lömbin höfðu því lægri fæðingaþunga sem minnkaði vöxt 

þeirra vegna áhrifa hans á vaxtarhraða á sama tíma og umhverfisaðstæður voru 

óhagstæðar.  Umhverfisaðstæður hafa því lítið ýtt undir vöxt lamba bæði vaxtartímabilin.  
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Mjólkurlagni reiknuð út frá vorþunga segir hugsanlega meira til um mjólkurlagni ærinnar en í 

afurðastiginu eins og það er reiknað í Fjárvís, þar er vaxtargeta lambsins sjálfs og gróðurfarið 

líklega farið að spila meira inn í. Áhrif þess eiga að vera minni í afurðastigsútreikningi 

Hestbúsins þar sem fæðingarþungi er tekinn inn í og bötun lamba ekki tekin út í útreikningum. 

Gallinn við að reikna einkunn fyrir mjólkurlagni út frá vorþunga er að þá er stór hluti 

mjólkurtímabilsins eftir sem heldur áfram að hafa mikil áhrif á vöxt lamba þrátt fyrr að gróður 

sé að spila stærra hlutverk. Það að ætla sér að reikna mjólkurlagni ánna út frá vorþunga myndi 

kosta bændur mikla  aukavinnu við að vigta öll lömb við fæðingu og aftur þegar þeim er sleppt. 

Áhugavert er þó að sjá tenginguna þarna á milli.  
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5. Lokaorð 

 Þegar vöxtur lamba var skoðaður yfir fimm ára tímabil kom í ljós mikill breytileiki á vor- og 

sumarvexti þeirra milli ára. Margir þættir hafa áhrif á vöxt lamba, svo sem aldur móður, 

fæðingarþungi, erfðir og mjólkurlagni móður. Fæðingarþungi lamba hefur mikil áhrif á vöxt 

þeirra um vorið og heldur áfram að hafa talsverð áhrif út sumarið. 

Vorvöxtur og sumarvöxtur fylgjast að en veðurfars- og beitaraðstæður hafa talsverð áhrif á 

hversu sterk sú tenging er. 

Ef umhverfisaðstæður á sumrin voru góðar, þ.e. gott veðurfar og hæfileg úrkoma, virtist 

tengingin minnka vegna m.a. betra beitarframboðs.  Ef mikil breyting var á vor- og 

sumarvaxtarhraða lamba þá leit út fyrir að tenging vorvaxtareinkunnar og afurðastigs væri 

minni en stærra gagnasafn þarf til að sannreyna það.   

Mögulega er þessi leið að gefa nákvæmari upplýsingar um mjólkurlagni ánna vegna sterkari 

áhrifa mjólkur á vöxt lambanna fyrri hluta sumars. Margt bendir til að umhverfisáhrif hafi minni 

áhrif á vöxt þeirra um vorið og mun minni sveiflur eru í vorvexti  lamba en sumarvexti.  

Vaxtarsveiflur lambanna eru mun minni á milli ára á vorin en á sumrin sem líklega stafar af 

auknum umhverfisáhrifum á vöxt lamba um sumarið en mestur vöxtur lamba stjórnast af 

mjólkinni um vorið en aðrir þættir fara að hafa meiri áhrif þegar líða fer á sumarið, sérstaklega 

beitin og veðurfarið (Hernandez, 1980; Þórey Bjarnadóttir o.fl.,  2006a). Umhverfisþættirnir 

um vorið hafa áhrif á mæðurnar en skila sér oft ekki til lamba þar sem ærnar ganga yfirleitt á 

orkuforða sinn til að viðhalda mjólkurframleiðslunni ef þess þarf (Árni Brynjar Bragason, 

2013b). Með því að reikna vorvaxtareinkunn eru áhrif bötunar ekki að skekkja niðurstöður um 

mjólkurlagni og því má leiða líkur að því að raunveruleg mjólkurlagni ærinnar komi betur í 

ljós.  

Það er þó ljóst að talsverð viðbótarvinna liggur að baki útreikningum á vorvaxtareinkunn miðað 

við hefðbundna útreikninga mjólkurlagni heima á búunum.  
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