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Yfirlýsing höfundar  
Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið af mér 

og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri prófgráðu. 

 
 

________________________________ 
Unnur Jóhannsdóttir 
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Ágrip 
Metin voru áhrif skyldleikaræktar á frjósemi og afurðastig hjá íslensku fé út frá völdu úrtaki 

búa með langa ræktunarsögu, til að komast að því hversu mikil áhrif eru af skyldleikarækt á 

þessa eiginleika og hvort íslenskt fé skilur sig frá öðrum fjárstofnum í þessu tilliti. 

 Gögnin sem notuð eru í rannsókninni koma úr skýrsluhaldi sauðfjárræktarinnar hjá 

Bændasamtökum Íslands. Valin voru 42 sauðfjárbú með langa ræktunarsögu úr gagnagrunni 

sauðfjárræktarinnar og innihélt gagnaskráin sem notuð var, ær fæddar árin 2009-2013 ásamt 

upplýsingum um frjósemi og afurðastig fyrir fyrstu fjögur afurðaárin. Nothæf gögn við 

úrvinnslu þessarar rannsóknar töldu alls 16.847 gripi en ekki voru teknir með þeir gripir sem 

höfðu PEC5 stuðul lægri en 0,75 eða þeir sem aldrei skiluðu afurðum. Til viðbótar var 

ætternisskrá með 113.257 ásettum gripum allt aftur til 1910 sem notuð var við útreikning á 

skyldleikaræktarstuðli.  

Notast var við GLM og aðhvarfsgreiningu við mat á afurðasemi en GLM og eins þátta 

fervikagreiningu við útreikninga tengda frjósemi. Þá var allt tekið saman ásamt því að keyra 

greiningar milli hyrnda og kollótta stofnsins og áhrif skyldleikaræktarinnar skoðuð nánar innan 

búa þar sem búamunur getur verið nokkur á þessa þætti. 

 Meðalskyldleikarækt innan þeirra 42 búa sem tekin voru fyrir var á bilinu 1,2% og upp 

í 6,7%. Meðalskyldleikaræktarstuðull allra gripa í heild var 4,02% en skyldleikaræktarstuðull 

hyrndra áa var heldur hærri eða 4,17% á móti 3,74% hjá þeim kollótu. Þá var 

skyldleikaræktarstuðull einstaklinga frá 0-30%, en þó var fjöldi einstaklinga með 

skyldleikaræktarstuðul yfir 15% hverfandi.  

Vísbendingar voru um neikvæð áhrif á frjósemi en þá sérstaklega afurðasemi. Þar sem 

þær vísbendingar voru ekki mjög sterkar, er hægt að draga þá ályktun að sá skyldleiki sem er 

til staðar sé ekki að hafa nein teljandi áhrif á þessa tvo afurðaþætti. 

 

Lykilorð: Sauðfé, skyldleikarækt, skyldleikaræktarhnignun, frjósemi, afurðastig 
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1. Inngangur 
1.1. Sauðfjárrækt á Íslandi 
Sauðfé hefur verið haldið á Íslandi frá landnámi norrænna manna, en þeir fluttu með sér hingað 

til lands svokallað stuttrófufé, sem áður fyrr var algengt um alla Norðvestur-Evrópu og er það 

grunnur þess íslenska fjárstofns sem við höfum hér enn í dag (Árni Brynjar Bragason, 2013). 

Þrátt fyrir ítrekaðan innflutning einstaklinga af erlendum fjárkynjum síðustu aldir ber íslenski 

fjárstofninn nær engin merki þeirrar innblöndunar þar sem erfðavísar þessara erlendu kynja hafa 

horfið að langmestu leyti með niðurskurði vegna sjúkdóma sem þeim fylgdu. Því er hægt að 

tala um íslenska sauðfjárstofninn sem einn erfðahóp, þó stofninn skiptist í raun nokkuð 

afgerandi í hyrnt fé og kollótt með takmarkaðri blöndun þeirra á milli. Ekki liggja fyrir 

nákvæmar tölur um fjölda hvors um sig en hyrndi stofninn er talinn vera um 70% af 

heildarstofninum (Erfðanefnd landbúnaðarins, 2009). 

Íslenska sauðkindin fæddi menn og klæddi langt fram eftir öldum og var kjöt sem og 

innyfli, ull og mjólk nýtt til hins ýtrasta, en með þróun og framförum samfélagsins hefur vægi 

sauðkindarinnar minnkað (Árni Brynjar Bragason, 2013). Þó eru ullin en þó einna helst 

dilkakjötið, enn eftirsóttar afurðir og undirstaða sauðfjárframleiðslunnar hér á landi í dag. Með 

breyttum og bættum búskaparháttum gegnum aldirnar hefur ræktunarstarf breyst mikið og 

miðar nú að því að leggja „áherslu á að varðveita sérkenni [íslenska sauðfjárstofnins] ásamt því 

að framrækta þá eiginleika sem mestu máli skipta fyrir sjálfbæra og hagkvæma 

sauðfjárframleiðslu hverju sinni“ (Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, 2012: 

https://www.rml.is/is/kynbotastarf/saudfjarraekt/raektunarmarkmid). Hagkvæmnin felst meðal 

annars í því að fá sem mest út úr hverjum framleiðslugrip og koma frjósemi og mjólkurlagni 

þar sterkt inn. Því er sérstaklega kveðið á í ræktunarmarkmiðum íslenska sauðfjárstofnsins að 

rækta skuli frjósamar ær sem bera að jafnaði að minnsta kosti einu lambi veturgamlar og 

tveimur lömbum eftir það. Einnig að ærnar séu mjólkurlagnar og mjólki vel tveimur bráðþroska 

lömbum (Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, 2012). 

Áður fyrr stunduðu bændur það mikið að fá hrúta hver hjá öðrum en sauðfjárveikivarnir 

takmörkuðu flutning um landið. Í seinni tíð hafa sæðingar rutt sér til rúms en þær hafa gert það 

að verkum að flæði erfðaefnis milli landshluta er nú verulegt. Undan þeim fáu hrútum sem eru 

á stöð er um 60% allra ásetningshrúta og 15% ásetningsgimbra á hverju hausti undan þeim 

(Erfðanefnd landbúnaðarins, 2014). Því er möguleg hætta á skyldleikarækt gegnum 

sæðingarnar, en sýnt hefur verið fram á að þegar fáir ættfeður eiga stóra erfðahlutdeild þá geti 

það mögulega hraðað mjög aukningu í skyldleikarækt (Woolliams & Thompson, 1994). 
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Hinsvegar er ættfærsla stofnsins traust og í raun er hann svo vel skýrslu- og ættfærður að vart 

finnst annað eins í jafn stórum fjárstofni. Allir möguleikar eru því til staðar til að stýra 

ræktuninni framhjá óhóflegri skyldleikarækt (Erfðanefnd landbúnaðarins, 2014). 

Áherslur á það hvernig grip skal rækta taka sífelldum breytingum og því er nauðsynlegt 

að viðhalda erfðabreytileika í stofninum og halda aftur af óæskilegri aukningu í skyldleikarækt. 

 

1.2. Skyldleikarækt og skyldleikaræktarhnignun 

Skyldleikarækt er skilgreind sem pörun skyldra einstaklinga sem eiga sameiginlegan forföður 

eða formóður. Við skyldleikarækt aukast líkur á því að einstaklingar erfi gen frá sameiginlegum 

forföður/-móður frá báðum foreldrum og sé þar með arfhreinn um það. Við þetta eykst tíðni 

arfhreinna genasæta í stofninum og tíðni arfblendinna sæta á sama tíma minnkar, sem gerir það 

að verkum að við fáum minni breytileika. Skyldleikarækt er metin með skyldleikaræktar-

stuðlinum F sem mælir líkur á arfhreinum sætum þar sem báðar samsætur eru komnar frá sama 

forföður/-móður (Falconer & Mackay, 1996). Ef einstaklingar hafa góða ættfærslu má reikna 

skyldleikaræktarstuðul (F) þeirra með eftirfarandi formúlu:  

F = ∑(1/2)n+1 * (1+FA)  

þar sem n er fjöldi ættliða frá föður til sameiginlegs forföður við móður og þá aftur til baka í 

móður viðkomandi grips en FA stendur fyrir skyldleikaræktarstuðul sameiginlegs forföður 

(Wright, 1922).  

Skyldleikaræktarstuðullinn er tala á bilinu 0 til 1 en oftar er hann þó settur fram sem 

hlutfall, þá á bilinu 0% til 100%. Til að átta sig betur á skyldleikaræktarstuðlinum er gott að líta 

á yfirlitið í töflu 1.  

Tafla 1. Yfirlit yfir skyldleikaræktarstuðul við ákveðnar paranir  

Pörun F (%) 

Foreldri/ afkvæmi 25 

Alsystkini 25 
Forfaðir og afkomandi í 2. lið 12,5 

Hálfsystkini 12,5 
Systkinabörn 6,25 

Hálfsystkinabörn 3,13 
Þremenningar 1,56 

(Eyjólfur Ingvi Bjarnason & Þorvaldur Kristjánsson, 2012). 
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PEC-gildi (e. Pedigree completeness value) er einnig mikilvægt að reikna samhliða 

skyldleikaræktarstuðli en þetta gildi segir til um þéttleika ætternisgagnanna, en gæði þeirra eru 

mikilvæg við mat á skyldleikarækt. PEC-gildið segir til um hlutfall þekktra forfeðra í hverri 

kynslóð en misjafnt er hve margar kynslóðir eru teknar fyrir (Li, Stranden, Tiirikka, Sevon-

Aimonen & Kantanen, 2011). 

1 												𝑃𝐸𝐶 = 	
2𝐶()ð+,𝐶-óð+,
𝐶()ð+, +	𝐶-óð+,

 

2 													𝐶 = 	
1
𝑑 𝑔+

2

+34

 

Í jöfnu (1),  stendur Cfaðir og Cmóðir fyrir framlag frá föður- og móðurlínu. Í jöfnu (2), stendur gi 

fyrir hlutfall þekktra forfeðra í kynslóð i og d stendur fyrir fjölda kynslóða sem teknar eru fyrir 

(MacCluer o.fl., 1983). Þá ef báðir foreldrar og ein amma eða afi eru þekkt fæst PEC5 stuðull 

upp á 0,24 en ef allir einstaklingar í fyrstu 4 kynslóðunum eru þekktir fæst stuðull upp 0,8. 

Skyldleikaræktarstuðullinn F er beintengdur við hlutfall þess genabreytileika sem tapast 

úr stofni, hlutfalli taps á arfblendnum sætum, áhrifum skyldleikaræktarhnignunar, hversu hratt 

áður óþekktar banasamsætur geta mögulega breiðst út í stofni, líkum á tapi á hagstæðum 

stökkbreytingum í stofninum og möguleikum á að meta ávinning ræktunar í framtíðinni 

(Woolliams, Berg, Dagnachew & Meuwissen,  2015). Falconer og Mackay (1996) skilgreindu 

skyldleikaræktarhnignun sem minnkun meðal svipfarsgildis þeirra eiginleika sem tengjast 

lífsþrótti, það er hæfileikanum til að fjölga sér eða lífeðlisfræðilegri hæfni. Þrátt fyrir það hefur 

komið í ljós að skyldleikaræktarhnignun má finna í öllum eiginleikum sem valið er sérstaklega 

fyrir, þar sem slíkt val eykur líkur á pörun skyldra einstaklinga þegar miðað er við stofn þar 

sem pörun er tilviljanakennd (Simm, 1998). 

Skyldleikaræktarhnignun er óhjákvæmileg orsök þegar um er að ræða ríkjandi gen. 

Þegar áhrif gena eru eingöngu samleggjandi eru meðal svipgerðaráhrif vegna samsæta óháðar 

erfðafræðilegum bakgrunni. Þess vegna verður ekki skyldleikaræktarhnignun í eiginleikum sem 

samanstanda af samleggjandi erfðum. Hinsvegar þegar um er að ræða ríkjandi gen breytast 

meðal svipgerðaráhrif af samsætu við breytingu í tíðni arfgerða, jafnvel þótt breyting í tíðni 

samsæta sé ekki til staðar, þar sem tjáning samsætra gena er háð erfðafræðilegum bakgrunni 

(Lynch & Walsh, 1998). 

Til eru að minnsta kosti tvær tilgátur sem miða að því að lýsa hvernig 

skyldleikaræktarhnignun kemur fram. Í fyrsta lagi er það tilgátan um ríkjandi gen, en það er í 

raun rangnefni á kenningunni þar sem hún fjallar að mestu um gen sem eru algjörlega, eða að 
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hluta til víkjandi (Lynch & Walsh, 1998). Að gen sé að hluta til ríkjandi (eða víkjandi) gerist 

þegar áhrif annarar samsætunnar er að hluta til en þó ekki fullkomlega í skugganum af hinni 

samsætunni en þetta ástand er einnig kallað ófullkomið ríki. Þannig verður svipgerð arfblendins 

einstaklings í tilteknu sæti, líkari öðrum arfhreina einstaklingnum en hinum (Simm, 1998). 

Kenningin kveður á um að skyldleikaræktarhnignun sé til komin vegna tjáningar skaðlegra 

víkjandi gena í arfhreinum einstaklingum. Reiknað er með að meðal hæfni minnki línulega með 

auknum skyldleikaræktarstuðli vegna skaðlegra gena sem eru að hluta til víkjandi. Þá er tíðni 

skaðlegra samsæta haldið niðri með úrvali nema að tíðni stökkbreytinga sé mjög há (Lynch & 

Walsh, 1998). 

Önnur tilgáta sem mögulega skýrir skyldleikarækt er tilgátan um svokallaða yfirríkni. 

Yfirríkni á sér stað þegar arfblendinn einstaklingur sýnir ýktari svipgerð en báðar arfhreinu 

arfgerðirnar (Simm, 1998). Hugmyndin á bakvið kenninguna um yfirríkni er að það sé eitthvað 

sérstakt við arfblendið ástand sem orsakar aukinn þrótt hlutfallslega miðað við báðar arfhreinu 

samsæturnar. Þrátt fyrir að yfirríkni sé fremur sjaldgæf þá þarf alvarlega að íhuga hana í 

sambandi við skyldleikarækt þar sem mun færri sæti sem lúta lögmálinu um yfirríkni þarf en 

sæti sem eru að hluta til ríkjandi, til að  framlag þeirra til skyldleikaræktarhnignunar sé töluvert 

(Lynch & Walsh, 1998). 

Í litlum erfðahópum eru mestar líkur á skyldleikarækt og jafnvel skyldleikaræktar-

hnignun þar sem líkur á því að skyldir einstaklingar parist saman eru meiri þar en í stórum 

erfðahópum. Þá má einnig reikna með að skyldleikarækt aukist að einhverju marki í öllum 

búfjárstofnum þar sem hreinrækt er stunduð, vegna úrvalsáhrifa (Woolliams o.fl., 2015). 

Sérstaklega þarf að gæta aukningar skyldleikaræktar í stofnum eins og okkar þar sem úrval er 

byggt á BLUP kynbótamati. Sú aðferð tengir nefnilega saman alla skylda einstaklinga í 

stofninum og þar með aukast líkur á vali skyldra ásetningsgripa (Bijma & Woolliams, 2000). 

Það er almennur misskilningur að til sé öruggt F gildi fyrir skyldleikaræktina og eins 

hættulegt og til að koma í veg fyrir hana sé eingöngu horft til þess að stuðullinn fari ekki yfir 

ákveðinn þröskuld. Skyldleikaræktarstuðullinn er háður því hvaða kynslóð er valin til að vera 

viðmiðunarkynslóð, og breyting í viðmiðunarkynslóðinni breytir skyldleikaræktarstuðlinum. 

Þróun skyldleika og skyldleikaræktar í erfðahóp skiptir meira máli fyrir lífsþrótt og 

framtíðarræktun en skyldleikaræktarstuðullinn sjálfur (Woolliams, o.fl. 2015). 
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1.3. Fyrri rannsóknir 

1.3.1. Erlendar 

Í yfirlitsgrein Lamberson & Thomas (1984) kemur fram að skyldleikarækt hefur oft óhagstæð 

áhrif á frammistöðu sauðfjár. Að þeirra mati gætir mestra áhrifa af skyldleikarækt á eiginleika 

tengda frjósemi og fjölda lamba til nytja. Þó voru einnig neikvæð áhrif að finna á vöxt lamba 

og ullareiginleika. Fram kemur að skyldleikarækt getur haft neikvæð áhrif á frjósemi en í grein 

Lamberson, Thomas og Rowe (1982) fékkst að fyrir hvert 1% sem skyldleikaræktar-stuðull 

hækkaði minnkaði frjósemi um 1,2%. Meðalskyldleiki áa í þeirra rannsókn var 4,3% og var 

skyldleikaræktarstuðull einstaklinga um það bil 0-28%. Mun meiri skyldleika var að finna í 

gögnum Doney (1957 og 1966) en hann komst að mjög sambærilegri niðurstöðu en þar kom 

fram 1,4% og 1,6% minnkun í frjósemi fyrir hvert 1% í aukningu í skyldleikarækt. 

MacKinnon (2003) greindi frá því að skyldleikarækt lambsins hefði meiri áhrif á 

eiginleika tengda vexti og líkamsþunga heldur en skyldleikarækt ærinnar, en hún gerði 

rannsókn á lokuðum hóp af blönduðu kyni (Dorset, Rambouillet og Finnsheep). Það er 

sambærilegt við flestar aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið en áhrif af völdum 

skyldleikaræktar lambs og móður á þunga lamba (fæðingarþunga, 60 daga vigt og 120 daga 

vigt) var mjög nálægt þeim meðaltölum sem komu fram í yfirlitsgrein Lamberson og Thomas 

(1984). Af því mætti álykta að skyldleikarækt lambanna hafi meiri áhrif á þunga (afurðir) að 

hausti heldur en skyldleikarækt ærinnar sjálfrar þó ekki sé þar með útilokað að skyldleikarækt 

ærinnar geti haft einhver áhrif á mjólkurlagni hennar. 

Rannsókn sem gerð var á Sardi og Beni Guil sauðfé í Marokkó gaf til kynna að 

skyldleikarækt móður hefði neikvæð áhrif á þunga við 30 og 60 daga. Marktæk áhrif voru af 

skyldleikrækt móður á báðar vigtanir hjá Sardi lömbunum en einungis komu fram marktæk 

áhrif á 30 daga þunga hjá Beni Guil lömbunum (Boujenane & Chami, 1996). Ástæðan fyrir því 

gæti verið sú að lömb fá mest af næringu sinni frá móður fyrst um sinn, en fara þá að bæta meira 

við sig með beit og geta því þar mögulega bætt upp muninn sem var við 30 dagana. Gæti þetta 

því verið vísbending um að skyldleikarækt hafi mögulega neikvæð áhrif á mjólkurlagni.  

Rannsókn á afurðasemi og frjósemi fjár af Leccese mjólkurkyni á Ítalíu frá árinu 2010 

gaf til kynna að mikil hækkun í skyldleikaræktarstuðli lambs hefði neikvæð áhrif á vaxtarþætti 

(fæðingarþunga og fráfæruþunga) og frjósemisþætti þeirra sem fullorðinna einstaklinga. Ekki 

var munur á þeim hópum sem höfðu ekkert (F=0) og lítið skyldleika-ræktaða einstaklinga 

(0<F<10%), en marktækur munur var á þeim og einstaklingum í mikið skyldleikaræktaða 

hópnum (F≥10%) en þar var meðaltal skyldleikaræktarstuðulsins um 22%. Einnig komu fram 
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í þessari rannsókn marktæk áhrif af skyldleikarækt á alla frjósemisþætti, þ.e. hæfileikann til að 

festa fang (e. fertility), hæfileikann til að eignast (mörg) afkvæmi (e. fecundity) og getuna til að 

eignast mörg afkvæmi (e. prolificacy) (Selvaggi o.fl., 2010). Þetta er þó frekar óvenjulegt þar 

sem í flestum fyrri rannsóknum hafa ekki komið fram áhrif af skyldleikaræktinni á getuna til 

að eignast mörg afkvæmi (Lamberson & Thomas, 1984).  

Nýlegar rannsóknir benda einnig til þess að skyldleikarækt hafi neikvæð áhrif á marga 

af fyrrnefndum þáttum, jafnvel þó þau séu ekki mikil. Sem dæmi má nefna rannsókn 

Gholizadeh og Ghafouri-Kesbi (2016) á Baluchi kyninu í Íran á vaxtarþætti, en í henni kom 

fram að lömb með skyldleikaræktarstuðul yfir 5% komu verr út en minna eða ekkert 

skyldleikaræktuð lömb.  

Þá hafa einnig verið gerðar rannsóknir þar sem fé var vísvitandi skyldleikaræktað. Svona 

langtímarannsóknir hafa verið gerðar á fé af breskum kynjum en þar voru einstaklingar 

skyldleikaræktaðir allt upp í 59%. Þessar rannsóknir sýndu fram á óhagstæð áhrif af 

skyldleikarækt á frjósemi, lifun, vaxtarþætti og ullarframleiðslu (Wiener, Lee & Woolliams, 

1992a,1992b & 1994). Í rannsóknum Doney (1957 & 1966) var gerð athugun á frjósemi þar 

sem bornar voru saman ær sem ekki voru skyldleikaræktaðar (F=0) saman við mjög 

skyldleikaræktaðar ær (meðalskyldleiki um 25%) og kom þar fram að ærnar sem voru 

skyldleikaræktaðar festu nær helmingi sjaldnar fang heldur en óskyldleikaræktaðar ær. 

 

1.3.2. Innlendar 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á skyldleikarækt í íslensku sauðfé. Jón Viðar Jónmundsson 

(1975) reiknaði skyldleikaræktarstuðla fyrir allt ásett fé fætt 1968-1974 á skólabúinu á 

Hvanneyri en skyldleikaræktarstuðull þessa hóps í heild var 1,55% sem telst ekki mikið en þó 

má taka fram að þéttleika ætternisgagna var aðeins ábótavant. Jón Viðar Jónmundsson (1977) 

gerði aðra sambærilega tilraun á tilraunabúum landsins, en það gerði Stefán Aðalsteinsson 

(1983) einnig nokkrum árum seinna. Meðaltöl skyldleikaræktarstuðla í þessum tilraunum voru 

lág í flestum tilfellum en þó hærri í hjörðum þar sem beitt var ströngu úrvali. 

 Eyjólfur Ingvi Bjarnason og Þorvaldur Kristjánsson (2012) reiknuðu skyldleikarækt í 

íslensku sauðfé út frá gögnum búa með margra ára samfellt skýrsluhald. Þar kom fram að 

skyldleikarækt í stofninum er heldur vaxandi og var aukning í skyldleikarækt á ári metin um 

0,53 % í hyrnda fénu og 0,42% í því kollótta en var einungis 0,28% á Hvanneyri árin 1968-

1974 (Jón Viðar Jónmundsson, 1975). Þá var meðaltal skyldleikaræktarstuðuls milli 3 og 4% 

fyrir árganga sem fæddir voru 2000-2011 og voru með allt að því fulla ætternisskráningu 

(Eyjólfur Ingvi Bjarnason & Þorvaldur Kristjánsson, 2012).  
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1.4. Markmið 

Alþekkt er að skyldleikarækt getur haft neikvæð áhrif á afurðasemi búfjár og ekki síst verður 

áhrifanna vart á frjósemi og lífsþrótt gripanna. Hér á landi hafa þessi áhrif aldrei verið metin í 

íslensku búfé. Markmið verkefnisins er að meta áhrif skyldleikaræktar á frjósemi og afurðastig 

hjá íslensku fé út frá völdu úrtaki búa með langa ræktunarsögu. Niðurstöður munu gefa til kynna 

hversu mikil áhrif eru af skyldleikarækt á þessa eiginleika og hvort íslenskt fé skilur sig frá 

öðrum fjárstofnum í þessu tilliti. 

Miklu skiptir að hafa upplýsingar um þessi áhrif ekki síst með það í huga hvort eða hvenær 

rétt sé að taka upp kynbótaaðferðir sem miða við takmörkun skyldleikaræktar.   
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2. Efniviður og aðferðir 

2.1. Gögn 
Gögnin sem notuð eru í rannsókninni koma úr skýrsluhaldi sauðfjárræktarinnar hjá 

Bændasamtökum Íslands. Valin voru 42 sauðfjárbú með langa ræktunarsögu úr gagnagrunni 

sauðfjárræktarinnar og innihélt gagnaskráin sem notuð var, ær fæddar árin 2009-2013 ásamt 

upplýsingum um frjósemi og afurðastig (Eyjólfur Ingvi Bjarnason, 2016). Upplýsingar um 

frjósemi og afurðasemi voru tekin fyrir fyrstu fjögur afurðaárin. Nothæf gögn við úrvinnslu 

þessarar rannsóknar töldu alls 16.847 gripi en ekki voru teknir með þeir gripir sem höfðu PEC5 

stuðul lægri en 0,75 eða þeir sem aldrei skiluðu afurðum. Til viðbótar var ætternisskrá með 

113.257 ásettum gripum allt aftur til 1910.  

 

2.2. Skyldleikaræktarstuðull og þéttleiki ætternisgagna 
Skrá yfir gripi á hverju búi var tengd við heildarættarskrá þannig að hægt væri að ná tengingu 

við allar formæður og forfeður í ættarskránni. Samsettar skrár voru síðan lesnar inn í forritið 

EVA (Berg, Nielsen & Sørensen, 2006) sem reiknaði út skyldleikaræktarstuðul allra gripa út 

frá öllum þekktum ættingjum. Einnig var EVA notað til að reikna þéttleika ætternisgagnanna 

en notast var við pedigree completeness index fyrir 5 kynslóðir (PEC5) og eingöngu var unnið 

með gögn um gripi sem höfðu PEC5 stuðul yfir 0,75. Niðurstöður um skyldleikaræktarstuðul 

þeirra áa sem uppfylltu lágmark PEC5 voru þá tengdar við afurðaskýrslur fjögurra ára (1 – 4 

vetra).  

Þá var öllum einstaklingum gagnasafnsins skipt upp í 12 flokka fyrir hluta tölfræði-

útreikninga, en var það gert eftir skyldleikaræktarstuðli. Þar sem fjöldi einstaklinga með 

skyldleikaræktarstuðul yfir 12% var hverfandi voru allir með skyldleikaræktarstuðul frá 12% 

og allt upp í 30% settir saman í efsta flokkinn. 

 

2.3. Tölfræði    

Tölfræði forritið SAS Enterprise Guide 6.1 (© 2013, SAS Institute Inc) var notað við alla 

tölfræðilega útreikninga. Áhrif skyldleikaræktar á afurðastig og frjósemi var metið með 

línulegu líkani (GLM):     

    𝒀𝒊𝒋 = 𝑩𝒊 + 𝑭𝒋 + 𝒆𝒊𝒋	  

Þar sem 𝑌+= stendur fyrir eiginleikann, 𝐵+ er bú með i=1,2,...,42, 𝐹= er skyldleikaræktarflokkur 

með j=1,2,...,12 og 𝑒+=	stendur fyrir skekkju.  
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Einnig voru einstök bú skoðuð og gerð var aðhvarfsgreining þar sem samhengi 

skyldleikaræktar og afurðarstigs var skoðað en þar var notast við eftirfarandi jöfnu: 

    𝒀𝒊 = 𝒃 𝑭𝒊 + 𝒆𝒊  

Þar sem Y stendur fyrir eiginleikann, 𝑏+ fyrir aðhvarfsstuðul, 𝐹+ fyrir skyldleikaræktarstuðul og 

𝑒+ fyrir skekkju.  

Þá var einnig gerð eins þáttar fervikagreining (ANOVA) fyrir heildina sem og innan 

hvers bús þar sem athugað var hvort marktækur munur væri á skyldleikaræktarstuðli milli 

frjósemisflokka.    

 Lýsandi tölfræði fyrir viðameiri gögnin var gerð í SAS Enterprise Guide 6.1 (© 2013, 

SAS Institute Inc). Útreikningar fyrir umfangsminni gögn, gerð tafla og mynda fór fram í 

Microsoft Excel 2015 og Microsoft Word 2015.  
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3. Niðurstöður	
3.1. Yfirlit um gögn 

Í töflum 2 og 3 má sjá yfirlit um lýsandi tölfræði fyrir gögnin í heild. Afurðastigið öll árin var 

frá 0,1 og upp í 9,9. Frjósemi var frá 0 til 3 lömb á veturgamla á en 29% af þeim áttu 2 lömb 

eða fleiri. Þá voru 4,62% af ám tveggja vetra fleirlembur og á 3. og 4. afurðaári voru þær 10% 

og 14% af heildarfjöldanum og var frjósemi allt frá 0 og upp í 5 lömb í burði. 

 

Tafla 2. Yfirlit yfir lýsandi tölfræði fyrir heildargögn um afurðastig.  
 Afurðastig 1v Afurðastig 2v Afurðastig 3v Afurðastig 4v 
Fjöldi 12.461 15.005 13.626 12.137 
Meðaltal 5,17 5,12 5,09 5,00 
Staðalfrávik 1,42 1,24 1,27 1,32 

 
 
Tafla 3.  Yfirlit yfir lýsandi tölfræði fyrir heildargögn um frjósemi. 
  Frjósemi 1v Frjósemi 2v Frjósemi 3v Frjósemi 4v 
Fjöldi 16.131 15.734 14.146 12.643 
Meðaltal 1,18 1,83 1,96 1,99 
Staðalfrávik 0,62 0,52 0,54 0,58 

 

Skyldleikaræktarstuðull einstaklinganna í gagnasafninu var 0%-30%. Eins og sést á 

mynd 1 þá er fjöldi mikið skyldleikaræktaðra einstaklinga hverfandi en að sama skapi eru flestir 

einstaklingar gagnasafnsins eitthvað skyldleikaræktaðir en aðeins 48 gripir eða 0,28%  höfðu 

skyldleikaræktarstuðulinn 0. Þá má sjá yfirlit yfir fjölda í hverjum skyldleikaræktarflokk í 

gögnunum ásamt meðaltali skyldleikaræktarstuðuls (%) innan hvers hóps í viðauka V2. 

  
Mynd 1. Fjöldi einstaklinga í hverjum skyldleikaræktarflokki. 
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Meðalskyldleikarækt innan búa má sjá á mynd 2 en hún var allt frá 1,19% og upp í 

6,68%. Merkilegt er að búið þar sem minnsta meðalskyldleikaræktina er að finna er eina búið í 

gagnasafninu sem er með blandaðan stofn þ.e. bæði hyrnt og kollótt en hin búin eru öll að 

stærstum hluta til eingöngu með hyrnt eða kollótt fé. Það bú sem kemur næst í röðinni hefur 

skyldleikaræktarstuðul upp á 2,12% og því munar næstum því einu prósentustigi í 

meðalskyldleikarækt sem telst nokkuð mikið.  

Einungis á 6 búum af þessum 42 var hægt að finna einstaklinga sem mældust ekki með 

neina skyldleikarækt.  

 

  
Mynd 2. Dreifing hjarða flokkað eftir meðalskyldleikaræktarstuðli. 
 

Meðalskyldleikaræktarstuðull allra gripa í gagnasafninu var 4,02% en hyrnda féð hafði 

hærri skyldleikaræktarstuðul eða 4,17% á móti 3,74% hjá því kollótta. Einnig má geta þess að 

fjöldi hyrnda áa í gagnasafninu var næstum þrefalt meiri en kollóttra.  

 

3.2. Afurðastig 
Í töflu 2 hér að framan má sjá yfirlit um lýsandi tölfræði gagnanna sem notuð voru við þessa 

rannsókn. Þá má sjá samhengi skyldleika og afurðastigs fyrir 3ja vetra ær á mynd 3 en myndir 

fyrir öll afurðaárin eru sambærilegar. Á þessari mynd má sjá að flest allir af þeim einstaklingum 

sem hafa hæsta afurðastigið hafa skyldleikaræktarstuðul undir 15% en þó má segja sömu sögu 

um einstaklingana með lægstu afurðastigin. Þá hafa mest skyldleikaræktuðu einstaklingarnir 

afurðastig sem lenda báðum megin við meðaltalið öll afurðaárin. Þá er einnig áberandi á þessari 

mynd hversu ójafna dreifingu í skyldleikaræktarstuðli er að finna í gögnunum.  
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Mynd 3. Samhengi skyldleika og afurðastigs hjá 3ja vetra ám. 

 

Gerð var aðhvarfsgreining með öllum ánum í gagnasafninu og komu þar fram marktæk 

neikvæð áhrif af skyldleikaræktinni á afurðastigið öll afurðaárin (sjá töflu 4). 

Skýringarhlutfallið er þó í öllum tilvikum mjög lágt og skýrir skyldleikaræktin því lítið af 

breytileikanum í afurðastiginu. Þá við aukningu um 10 prósentustig í skyldleikarækt fengist 

samkvæmt þessu lækkun á afurðastigi um 0,24 stig fyrir 3ja vetra ær en ekki er hægt að telja 

það mikið miðað við svona mikla hækkun í skyldleika.  

 

Tafla 4. Niðurstöður aðhvarfsgreininga á afurðastig ánna út frá skyldleikaræktarstuðli. 

 
Afurðastig  

1 vetra 
Afurðastig  

2 vetra 
Afurðastig  

3 vetra 
Afurðastig  

4 vetra 
Fjöldi 12.461 15.004 13.625 12.137 
Aðhvarfsstuðull -0,01348 -0,01772 -0,02428 -0,02192 
p-gildi 0,008 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Skýringarhlutfall (R2) 0,06% 0,13% 0,23% 0,17% 

 

Marktæk áhrif fundust af skyldleikaræktinni á meðalafurðastig skyldleikaræktarflokkanna fyrir 

2.-4. afurðaárið eins og sjá má í töflu 5, en þar er búið að leiðrétta fyrir búamun.  
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Tafla 5.  Meðaltöl afurðastigs eftir skyldleikaræktarflokkum og árgöngum áa, leiðrétt 

fyrir búamun.  

Skyldleikaræktar
-flokkur 

 
Veturgamlar 

 
Tveggja vetra 

 
Þriggja vetra 

 
Fjögurra vetra 

 
Fjöldi 

Meðal-
afurðastig Fjöldi 

Meðal- 
afurðastig Fjöldi 

Meðal-
afurðastig Fjöldi 

Meðal-
afurðastig 

F ≤ 1% 795 5,23 889 5,25 807 5,22 721 5,20 
1% < F ≤ 2% 1.832 5,20 2.223 5,16 2.054 5,16 1.874 5,04 
2% < F ≤ 3% 2.582 5,18 3.073 5,09 2.795 5,06 2.515 5,01 
3% < F ≤ 4% 2.143 5,19 2.629 5,14 2.418 5,10 2.154 5,01 
4% < F ≤ 5% 1.837 5,19 2.261 5,11 2.043 5,05 1.830 4,94 
5% < F ≤ 6% 1.253 5,21 1.522 5,15 1.368 5,04 1.191 4,94 
6% < F ≤ 7% 755 5,21 902 5,01 807 4,95 689 4,90 
7% < F ≤ 8% 466 5,26 545 4,98 474 4,96 427 4,86 
8% < F ≤ 9% 288 5,00 341 5,03 306 4,91 262 4,97 

9% < F ≤ 10% 222 5,01 268 4,89 235 4,91 204 4,89 
10% < F ≤ 12% 160 5,20 204 4,95 181 5,02 150 4,84 

F >12% 129 4,75 148 4,84 138 4,94 120 4,95 
p-gildi   0,147   0,0159   <0,0001   0,0007 

Skýringarhlutfall  1,34%  1,87%  0,71%  0,65% 
 

Skyldleikarækt innan búa er mismikil og til að kanna áhrifin nánar var gerð aðhvarfsgreining  á 

skyldleikarækt á móti afurðastigi innan hvers bús en niðurstöður þess má sjá í viðauka (Tafla 

V1.). Þar má sjá að á einungis þremur bæjum má finna marktæk áhrif af skyldleikarækt á 

afurðastig á fyrsta vetri en áhrifin voru bæði jákvæð og neikvæð. Rétt er að hafa í huga að alltaf 

eru líkur á því að fá marktækan mun fyrir tilviljunina eina saman þegar svona mörg próf eru 

gerð og því varasamt að túlka marktækar niðurstöður um of. Seinni 3 árin eða afurðaár 2-4 voru 

áhrifin af skyldleikaræktinni marktæk á afurðastigið á 5-7 búum fyrir hvert ár af þeim 42 búum 

sem voru til skoðunar og þá nánast undantekningarlaust voru áhrifin neikvæð. Þá voru engin 

marktæk áhrif af skyldleikaræktinni á afurðastig á þeim tveimur bæjum þar sem 

meðalskyldleikarækt var mest. 
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3.3. Frjósemi 
Í töflu 6 má sjá meðal skyldleikaræktarstuðul eftir árgöngum og frjósemi en einnig var gerð 

eins þáttar fervikagreining til að finna út hvort marktækur munur væri á meðaltölum flokkanna. 

Þá reyndist marktækur munur vera á meðaltölum flokkanna fyrir fyrsta og annað afurðaárið en 

hér er ekki leiðrétt fyrir búamun.  

 

Tafla 6. Meðal skyldleikarækt eftir árgangi og frjósemi ásamt p-gildi fyrir tölfræðipróf 

fyrir mun á meðaltölum flokkanna. 

  Fjöldi 
lamba 

Fjöldi 
einstaklinga 

Meðal skyldleika-
ræktarstuðull 

Lægsta 
gildi 

Hæsta 
gildi 

Veturgamlar 

0 1.815 4,20 0 28,0 
1 9.633 3,95 0 27,5 
2 4.640 4,04 0 29,9 
3 43 4,05 0,1 9,3 

                                                                     p-gildi         0,0010 

Tveggja vetra 

0 258 4,11 0,1 15,4 
1 2.843 4,17 0 27,0 
2 11.906 3,96 0 29,9 

3-4 727 3,99 0 16,7 
                                                                    p-gildi          0,0012 

Þriggja vetra 

0 197 4,08 0,2 27,5 
1 1.709 4,08 0 26,8 
2 10.825 3,95 0 29,9 
3 1.344 3,90 0 15,3 

4-5 71 4,26 0,1 10,2 
                                                                     p-gildi         0,1777 

Fjögurra vetra 

0 203 4,06 0,1 26,4 
1 1.513 4,08 0 27,0 
2 9.202 3,90 0 29,9 
3 1.636 3,89 0 17,2 

4-5 89 4,16 0,1 15,2 
                                                                     p-gildi         0,0824 

 

Þá var ánum í gagnasafninu skipt upp í hópa eftir skyldleikaræktarstuðli og áhrif 

skyldleikaræktarinnar á frjósemina metið með línulegu líkani (GLM). Niðurstöður þess má sjá 

í töflu 7 en ekki kom fram marktækur munur á meðalfrjósemi milli skyldleikaræktar-flokkanna.  
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Tafla 7. Meðalfrjósemi eftir skyldleikaræktarflokkum og árgöngum áa leiðrétt fyrir 

búamun. 

Skyldleikaræktar-
flokkur 

 
Frjósemi 1v Frjósemi 2v Frjósemi 3v Frjósemi 4v 
 

Fjöldi Meðaltal Fjöldi Meðaltal Fjöldi Meðaltal Fjöldi Meðaltal 
 F ≤ 1% 960 1,19 916 1,85 840 1,95 755 2,00 

1% < F ≤ 2% 2.367 1,18 2.312 1,83 2.120 1,94 1.942 1,99 
2% < F ≤ 3% 3.255 1,19 3.184 1,85 2.875 1,96 2.609 2,00 
3% < F ≤ 4% 2.804 1,19 2.767 1,85 2.502 1,96 2.243 1,98 
4% < F ≤ 5% 2.436 1,16 2.375 1,81 2.129 1,93 1.901 1,98 
5% < F ≤ 6% 1.659 1,17 1.601 1,84 1.431 1,94 1.246 1,99 
6% < F ≤ 7% 1.000 1,16 968 1,79 849 1,93 725 1,96 
7% < F ≤ 8% 585 1,10 579 1,78 499 1,94 443 1,95 
8% < F ≤ 9% 381 1,16 368 1,80 324 1,95 280 1,96 

9% < F ≤ 10% 284 1,17 283 1,78 243 1,93 217 1,98 
10% < F ≤ 12% 226 1,16 216 1,83 192 1,94 155 2,03 

F >12%  174 1,14 165 1,76 142 1,93 127 1,90 
p-gildi   0,45   0,0976   0,8314   0,8311 

Skýringarhlutfall  5,4699%  2,6415%  2,7560%  2,2578% 
 

Þar sem munur á frjósemi getur verið mikill milli búa voru þau einnig skoðuð hvert í sínu lagi. 

Gerð var eins þáttar fervikagreining og fékkst bæði jákvæður og neikvæður marktækur munur 

á meðaltölum skyldleikaræktarstuðuls eftir frjósemisflokkum en það var einungis á 2-6 búum 

milli ára (niðurstöður ekki birtar). Líkt og áður ber að hafa í huga að oftúlka ekki örfáar 

marktækar niðurstöður fyrir svona mörg próf.  
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4. Umræður 

Íslenski sauðfjárstofninn er lítill lokaður erfðahópur sem ber nær engin merki þeirrar 

innblöndunar sem reynt var að gera hér á árum áður vegna niðurskurðar við sjúkdómum sem 

þessum innfluttu stofnum fylgdu. Niðurskurður við þessum sjúkdómum ásamt móðu-

harðindinum eru með verri flöskuhálsum sem íslenski sauðfjárstofninn hefur gengið í gegnum. 

Svona þrengingar gera það að verkum að stofninn minnkar og í kjölfarið verður minna um 

arfblendni (Wright, 1931). Fram koma svipuð áhrif við skyldleikarækt en þá er oft valið fyrir 

hagstæðum arfhreinum áhrifum sem leiðir af sér færri arfblendna einstaklinga (Wright, 1931). 

Það sem er slæmt, er að við minnkandi arfblendni fæst meira af hreinum víkjandi samsætum en 

slíkar samsætur geta verið skaðlegar ef um er að ræða meingen eða banagen. Hér gæti íslenski 

sauðfjár-stofninn hinsvegar skorið sig úr þar sem talið er að í honum sé að finna lægri tíðni 

meingena í samanburði við erlend búfjárkyn. Er það talin vera afleiðing langrar einangrunar og 

stórfelldra breytinga í stofnstærð meðal annars af völdum fyrrnefndra þrenginga (Jón Viðar 

Jónmundsson & Emma Eyþórsdóttir, 2013). Þetta væri gaman að skoða nánar til dæmis með 

rannsóknum á því hvort munur sé á lífvæni fóstra og lifun lamba hjá skyldleikaræktuðum ám 

miðað við þær sem eru ekkert skyldleikaræktaðar, en dæmi eru um rannsóknir á þessu í 

erlendum búfjárkynjum. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að skyldleikarækt þess hóps sem tekin 

var fyrir sé að meðaltali um 4,02% en hyrnda féð hafði hærri skyldleikaræktarstuðul eða 4,17% 

á móti 3,74% hjá því kollótta. Það er í samræmi við rannsókn þeirra Eyjólfs Ingva Bjarnasonar 

og Þorvalds Kristjánssonar (2012) en þar kom fram að aukning væri í skyldleikarækt og að hún 

væri að aukast heldur meira í hyrnda stofninum en þeim kollótta. Það getur vel komið heim og 

saman því þar kom fram að meðalskyldleikaræktarstuðull var rétt undir 3,5% í stofninum en 

niðurstaða þessarar rannsóknar var um hálfu prósentustigi hærri.  

 Þegar kom að afurðastigi þá sýndu niðurstöður neikvæðan marktækan mun með aukinni 

skyldleikarækt afurðaár 2-4, en líkt og sjá má á mynd 3 þá er dreifnin í F stuðlinum fremur lítil 

upp á við og getur það haft þónokkur áhrif á niðurstöður. Þá er sjaldnast að finna marktækan 

mun þegar litið er til samhengis afurðastigs og skyldleikaræktarstuðuls innan búanna. 

Skýringarhlutfallið er einnig í öllum tilvikum mjög lágt og skýrir skyldleikinn því lítinn hluta 

af breytileikanum í afurðastiginu. Þessar niðurstöður eru nokkuð í samræmi við það sem 

MacKinnon (2003) fékk út í rannsókn sinni. Þar kom fram sú vísbending að skyldleikarækt 

móður hefði neikvæð áhrif á þunga lamba við fráfærur og þunga við 120 daga aldur, þó hún 

væri ekki sterk en þó voru aðhvarfsstuðlar nokkuð hærri heldur en fengust hér. Þá fengu 
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Boujenane & Chami (1996) örlítið lægri aðhvarfsstuðla en MacKinnon (2003) fyrir áhrif 

skyldleikaræktar móður á þunga lambs við 30 og 60 daga en þeir fengu einhverjar marktækar 

niðurstöður. Miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar er hægt að segja að sú skyldleikarækt 

sem sé til staðar hér, sé ekki að hafa áhrif á afurðasemina. Þó má draga fram þá ályktun að 

skyldleikarækt hafi almennt neikvæð áhrif, þó að í þessari rannsókn séu áhrifin lítil og í flestum 

tilvikum ómarktæk. Þá væri fróðlegt að sjá niðurstöður ef mikið skyldleikaræktaðir 

einstaklingar væru fleiri. Þá má ekki má gleyma því að sá mælikvarði sem við höfum til að meta 

mjólkurlagni, afurðastigið, getur innihaldið skekkju vegna vaxtargetu lambanna sjálfra og eins 

getur verið skekkja vegna bötunar lamba að hausti.   

Almennt eru neikvæð áhrif af skyldleikarækt á frjósemi í rannsóknum erlendis. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar bentu hinsvegar almennt ekki til marktækra áhrifa á frjósemi 

íslenskra áa. Af þessu má því álykta að sú skyldleikarækt sem er til staðar hér sé ekki að hafa 

nein teljanleg áhrif á frjósemina. Merkilegt er að bera þessar niðurstöður saman við niðurstöður 

Lamberson o.fl. (1982) þar sem meðalskyldeiki í þeirri rannsókn var mjög sambærilegur þessari 

eða rétt um 4% og eins með dreifinguna en skyldleikaræktarstuðull einstaklings er í báðum 

tilvikum um það bil frá 0-30%. Það sem hinsvegar sker sig frá er að í þeirri rannsókn fengust 

marktæk áhrif og reiknað var með að fyrir hvert 1% sem skyldleikaræktarstuðull hækkaði 

minnkaði frjósemi um 1,2%. Þá voru svipaðar niðurstöður að koma út í rannsóknum Doney 

(1957 & 1966) en þar komu einnig fram neikvæð áhrif af skyldleikaræktinni eða 1,4% og 1,6% 

minnkun í frjósemi fyrir hvert 1% í aukningu í skyldleikarækt. Þar var meðalskyldleiki 

einstaklinga hinsvegar orðinn mjög hár eða um 25%. Sömu sögu er að segja um rannsókn 

Wiener, Lee & Woolliams (1992b) en þar voru einstaklingar skyldleikaræktaðir allt upp í 59%.  

Sameiginleg afleiðing skyldleikaræktar, náttúruvals og skaðlegra stökkbreytinga á 

meðal hæfni eftir þrengingar í stofni, skipta miklu máli við þróun og framtíð hans (García-

Dorado, 2012). Sýnt hefur verið fram á að breytileiki í samleggjandi erfðum, sem koma með 

sjaldgæfum víkjandi stökkbreytingum, eykst við flöskuháls og um leið koma fram fleiri 

einstaklingar sem eru arfhreinir um víkjandi gen (Frankham o.fl., 1999). Vegna náttúruvals 

hreinsast eitthvað út af óhagstæðum genum þar sem þessir arfhreinu einstaklingar geta oft ekki 

fjölgað sér eða skila að jafnaði færri afkvæmum. Því geta flöskuhálsar með tímanum nánast 

þurrkað út óhagstæð gen (e. genetic purging) til dæmis tengd frjósemi (Frankham o.fl., 1999). 

Þetta þýðir að eftir þrengingar eru minni líkur á að fram komi eins sterk áhrif á ýmsa þætti af 

skyldleikaræktinni (García-Dorado, 2012). Möguleiki er á því að þetta sé ástæða þess að 

íslenski sauðfjárstofninn sýni minni hnignun í frjósemi heldur en dæmi eru um í mörgum öðrum 

erlendum stofnum.  
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Það er margsannað að skyldleikarækt hefur almennt neikvæð áhrif og margir möguleikar 

eru í boði til þess að sporna gegn aukningu í henni. Hér á landi hefur verið notast við BLUP 

kynbótamat við kynbætur undanfarin ár. Í því felst mat á kynbótagildi gripanna útfrá 

ætternisupplýsingum og því eru ætternistengingar undirstaða þessa kynbótamats en samhliða 

fæst oft aukinn skyldleiki. Önnur aðferð sem vert væri að skoða er úrval kjörerfðaframlaga eða 

kjörframlagaúrval (e. optimal contribution selection) en sú aðferð var fyrst sett fram af 

Meuwissen (1997).  Með henni á að vera mögulegt að hámarka erfðaframfarir á sama tíma og 

aukningu í skyldleikarækt er haldið innan marka en kjörframlaga-úrval nýtist við hefðbundið 

úrval líkt og BLUP jafnt sem erfðamengjaúrval (Woolliams o.fl., 2015), en nánar verður vikið 

að því síðar. Til skamms tíma má draga úr skyldleikaræktinni með því að para ekki saman 

skylda gripi en þegar til langs tíma er litið þarf að draga úr aukningu í skyldleika einstaklinganna 

innan stofnsins (Woolliams, o.fl., 2015). Erfðaframlag einstaklings er framlag mendelskra 

slembihrifa hans til heildarerfðahóps (Woolliams, Bijma & Villanueva, 1999). Hugtakið 

erfðaframlag var fyrst kynnt af James & McBride (1958) og var síðar þróað af Wray & 

Thompson (1990) til að spá fyrir um skyldleikaræktarstuðul (ΔF). Sambandi langtíma-

erfðaframlags við skyldleikarækt má skýra með eftirfarandi jöfnu: 

∆𝐹 = 	
1
4 (1−∝)∑𝑟+

K 

Þar sem ∝ er frávik frá Hardy-Weinberg jafnvægi og r stendur fyrir langtímaerfðaframlag.  

(Woolliams & Bijma, 2000).  Með notkun á kjörframlagaúrvali fáum við því í einföldu máli 

dreifðari notkun feðra og þar með dregur úr skyldleikaræktaraukningu.  

Annað sem mætti skoða og er hafin vinna við í nautgriparækt hér á landi er 

erfðamengjaúrval (e. genomic selection eða GS), en það má til dæmis nota við mat á 

skyldleikaræktarstuðli. Góð áætlun á skyldleikaræktarstuðli (F) er mikilvæg, þar sem sýnt hefur 

verið fram á að vanmat á F getur leitt til rangra ályktana um tengsl og oft getur reikningur út 

frá ættartöflum verið þó nokkuð snúinn. Með notkun SNP greininga á erfðamengi einstaklings 

er hægt að meta skyldleika út frá hlutfalli sameiginlegra samsæta án þess að vita ættartölu og 

fæst þar af leiðandi nokkuð nákvæmt F gildi (Leutenegger o.fl., 2003). Oft vill það einnig verða 

svo að með auknum erfðaframförum (ΔG) fæst aukning í skyldleikarækt (ΔF). Hinsvegar geta 

erfðamengjaúrvals aðferðir leitt til mjög mismunandi kynbótamats milli fjölskyldumeðlima, og 

skyldleikaræktarstuðull reiknaður út frá ættum lækkar því (Daetwyler, Villanueva, Bijma & 

Woolliams, 2007). Samt sem áður sýnir GBLUP (e. genomic best linear unbiased prediction) 

aðferðin að GS hefur tilhneigingu til að velja dýr sem eru mjög skyld besta dýrinu í 

viðmiðunarhópnum og þess vegna eru dýr valin með erfðamengjaúrvali, erfðafræðilega meira 
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skyld en meðaltalið segir til um (Sonesson, Woolliams & Meuwissen, 2012). Með 

erfðamengjaúrvali styttist kynslóðabilið miðað við hefðbundnar aðferðir, sem getur aukið 

erfðaframfarir á tvo vegu, annars vegar eru færri dýr valin í hverri kynslóð og við fáum hraðari 

kynslóðaskipti sem skilar sér í meiri aukningu í skyldleikarækt á ári. Þó hið síðarnefnda sé ekki 

vandamál til langs tíma ef hlutfallið í hverri kynslóð er varanlegt, þá mun hið fyrra alltaf hafa 

andstæð áhrif sem þarf að stjórna. Þessvegna kemur innleiðing erfðamengjaúrvals ekki í veg 

fyrir þörfina að fylgjast með þróun skyldleikaræktarstuðulsins (Woolliams o.fl., 2015) en þar 

getur kjörframlagaúrvalið einnig komið að góðum notum. 

 Mikilvægt er að halda áfram að fylgjast með skyldleikaræktinni þar sem miklu máli 

skiptir að hafa upplýsingar um áhrif skyldleikarræktar á þá eiginleika sem hér voru skoðaðir 

sem og fleiri. Skyldleikarækt hefur tilhneigingu eins og áður hefur komið fram að rýra 

erfðabreytileika og getur það komið niður á úrvali í framtíðinni og því brýnt að aukning í 

skyldleikarækt verði ekki of mikil. Gott gæti verið að setja upp skyldleikaræktartilraun hér á 

landi þar sem einstaklingar væru markviss skyldleikaræktaðir og afurðasemi þeirra borin saman 

við lítið og ekkert skyldleikaræktaða einstaklinga. Með slíku væri hægt að fá fram hvort íslenski 

stofninn sker sig í raun frá öðrum stofnum þegar kemur að skyldleikarækt. Þá er ekki síst 

mikilvægt að fylgjast með skyldleikaræktinni með það í huga hvort eða hvenær rétt sé að taka 

upp kynbótaaðferðir sem miða við takmörkun skyldleikaræktar líkt og kjörframlagaúrvalið. 

Miðað við þessar niðurstöður er þó ekki brýn þörf á því að huga að þess háttar framkvæmdum 

strax. Þá væri áhugavert að halda þessum athugunum áfram og gera fleiri samskonar rannsóknir 

og þá meðal annars kanna einnig hvort skyldleikarækt lambs hafi áhrif á haustþunga/fallþunga 

en gerðar hafa verið margar erlendar rannsóknir á því viðfangsefni. 
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5. Ályktanir 
Skyldleikarækt í íslenska sauðfjárstofninum virðist ekki það mikil að hún hafi teljandi áhrif á 

frjósemi né afurðasemi. Af þessari rannsókn mætti því álykta að íslenski sauðfjárstofninn sýni 

minni skyldleikaræktarhnignun á frjósemisþætti og afurðasemi miðað við flestar birtar niður-

stöður um erlenda stofna. Þó má ekki draga af þessu of sterkar ályktanir þar sem 

meðalskyldleiki í þessum gögnum er minni en í flestum öðrum rannsóknum. Mögulegt er að of 

fáir einstaklingar séu með háan skyldleikaræktarstuðul til þess að hægt sé að meta það með 

vissu að skyldleiki hafi ekki neikvæð áhrif á þessa þætti. Þó virðist sem áhrif skyldleika-

ræktarinnar á frjósemi hér á landi skeri sig áberandi frá því sem er að gerast annarsstaðar og 

gæti það verið vegna sérstakrar ræktunarsögu stofnins.  

Þá er mikilvægt að halda áfram að fylgjast með þróun í skyldleikaræktinni uppá það að 

hafa gott val við framtíðarræktun. Þá er það ekki síður mikilvægt með það í huga hvort eða 

hvenær rétt sé að taka upp kynbótaaðferðir sem miða við takmörkun skyldleikaræktar líkt og 

kjörframlagaúrvalið, þó ekki sé í raun brýn þörf á því eins og er.  
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9. Viðaukar 
Tafla V1. Aðhvarfsgreining á samhengi afurðastigs og skyldleikaræktarstuðuls innan 
búa. 

  Afurðastig 1 vetra Afurðastig 2 vetra Afurðastig 3 vetra Afurðastig 4 vetra 

Bú Fjöldi 
Aðhvarfs-

stuðull  
Fjöldi 

Aðhvarfs-
stuðull 

Fjöldi 
Aðhvarfs-

stuðull 
Fjöldi 

Aðhvarfs-
stuðull 

1 569 -0,05361* 721 -0,04229 609 -0,047* 478 -0,0442 
2 250 0,00528 382 -0,03217 346 -0,02153 305 -0,00934 
3 353 0,01323 437 -0,01026 394 0,02886 343 -0,03198 
4 226 -0,01685 313 0,0124 276 -0,05875 254 -0,00438 
5 286 -0,00782 322 -0,00855 298 -0,07485 273 -0,09511* 
6 289 -0,0807 352 -0,05068 309 -0,06128 274 -0,06571 
7 154 -0,01837 170 -0,00231 148 -0,02798 138 0,00595 
8 223 0,01332 231 -0,00361 207 0,04411 188 0,02361 
9 178 -0,03042 225 0,05855 193 -0,00314 165 0,06766 

10 316 0,0013 403 -0,08075* 374 -0,00665 338 -0,03701 
11 59 -0,02288 63 -0,10705 57 -0,31397 49 -0,16965 
12 186 -0,06635 218 -0,05925 206 -0,05285 185 -0,08162 
13 312 -0,04381 342 -0,03095 304 -0,02975 265 -0,04033 
14 483 -0,01481 523 -0,01734 477 -0,01544 425 0,00588 
15 315 0,00217 311 -0,00384 265 -0,08078* 239 -0,00257 
16 230 -0,05379 284 -0,07299* 271 -0,03908* 225 -0,000901 
17 209 0,00985 226 0,00312 205 -0,05482 177 -0,06066 
18 312 0,06599 364 0,06733 327 -0,03135 297 -0,01258 
19 362 0,02016 401 -0,04733* 362 -0,04667* 309 -0,02778 
20 520 -0,01046 577 -0,03178 512 0,02618 450 -0,05362* 
21 326 -0,01172 386 0,00414 363 0,00426 320 0,02686 
22 234 0,02062 314 -0,02973 284 -0,01521 250 -0,05515 
23 92 0,01451 103 -0,04139 97 -0,11374 84 -0,10167 
24 247 -0,00836 268 0,04675 239 0,00768 216 -0,01796 
25 360 -0,03589 427 -0,00492 393 -0,02174 365 0,000504 
26 621 0,00971 846 -0,04671 767 -0,02714 720 -0,01265 
27 335 -0,0281 395 -0,02185 367 -0,0266 334 -0,02159 
28 161 0,00354 267 -0,08351* 252 -0,03758 230 -0,06428* 
29 208 0,01755 310 0,02084 277 -0,02755 244 0,05722 
30 248 0,004 328 -0,02044 310 -0,05979 274 -0,00613 
31 383 -0,04881 501 -0,05102 454 -0,0442 419 -0,04001 
32 318 -0,03565 370 -0,0367 345 -0,01131 303 -0,01692 
33 187 -0,07937 282 0,01719 270 -0,02958 255 -0,00102 
34 281 -0,00711 286 -0,06656* 269 -0,07982* 245 -0,05444 
35 241 0,00581 266 -0,03167 242 0,05588 217 -0,12431 
36 118 0,03289 127 -0,02046 118 0,03743 109 0,0079 
37 446 0,07636* 494 -0,0075 463 0,01014 425 0,00851 
38 281 0,11821* 351 0,10319* 3234 0,08452 286 -0,00457 
39 595 -0,01902 669 -0,0137 622 -0,05719* 554 -0,07135* 
40 265 0,00218 267 -0,09474* 248 -0,06611 212 -0,10684 
41 412 -0,02434 504 -0,00967 442 -0,01798 395 -0,00635 
42 271 -0,06687 379 -0,04459 340 0,02047 303 -0,06434* 

* p<0,05 
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Tafla V2. Yfirlit yfir fjölda í hverjum skyldleikaræktarflokk í gögnunum ásamt 

meðaltali skyldleikaræktarstuðuls (%) innan hvers hóps. 

Skyldleikaræktarflokkur Fjöldi Meðaltal F í % 
F ≤ 1% 993 0,59 
1% < F ≤ 2% 2.469 1,62 
2% < F ≤ 3% 3.398 2,54 
3% < F ≤ 4% 2.935 3,52 
4% < F ≤ 5% 2.543 4,52 
5% < F ≤ 6% 1.727 5,50 
6% < F ≤ 7% 1.048 6,51 
7% < F ≤ 8% 606 7,52 
8% < F ≤ 9% 394 8,47 
9% < F ≤ 10% 307 9,47 
10% < F ≤ 12% 237 10,81 
F > 12%  189 15,53 

 


