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Yfirlýsing 

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

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

Um miðja síðustu öld fóru bændur að hleypa til gimbra í meira mæli en áður hafði tíðkast, var 

það gert í kjölfar mæðiveikinnar og fjárskipta sem áttu sér stað. Þegar bændur hófu að hleypa 

til gimbra var það skoðað hvaða áhrif það hefði á þroska ánna og afurðir þeirra. Á þeim 

tæplega 70 árum sem liðið hafa síðan þessar rannsóknir voru gerðar hefur mikið vatn runnið 

til sjávar og miklar breytingar orðið á búskaparháttum hér á landi. Fóðurgæði og húsakostur 

hafa batnað svo um munar og vitund bænda um þarfir og eðli sauðkindarinnar aukist. Það er 

því áhugavert að skoða hvaða áhrif það hefur á afurðir áa hvort þær ganga með lömb eða ekki 

veturgamlar.  

Gögnin sem notast var við voru fengin frá fjárbúinu á Hesti í Borgarfirði og náðu þau yfir 

framleiðsluárin 2003-2013. Gagnasafnið hafði að geyma 6221 færslu um lömb sem fædd voru 

á þessum árum auk upplýsinga um mæður lambanna. Í hverri færslu má finna upplýsingar um 

ætterni, fæðingarþunga, vöxt fyrri hluta sumars, heildarvöxt yfir sumarið, lífþunga í 

september og  hvernig lambið er fætt (einlembingur, tvílembingur o.s.frv.) auk upplýsinga um 

þunga og holdastig ærinnar. 

Í niðurstöðunum kom í ljós að þær ær sem gengu með lamb veturgamlar fæddu almennt 

þyngri lömb heldur en þær sem voru geldar veturgamlar. Hrútar eru þyngri við burð heldur en 

gimbrar og einlembingar eru þyngri fæddir heldur en tví – og fleirlembingar. Ekki reyndist 

vera marktækur munur  á vexti lambanna, hvorki fyrri hluta sumars né á heildarvexti þeirra 

yfir sumarið, eftir því hvort ærin skilar lambi veturgömul eða ekki. Hrútar sem ganga undir 

sem einlembingar vaxa hraðast fyrri hluta sumars og virðast hafa töluverða yfirburði á önnur 

lömb. Þá er marktækur munur á heildarvexti lamba eftir framleiðsluárum en það er vel þekkt 

að árferði heufr töluverð áhrif á vöxt lamba. 

Lykilorð: Ær, gemlingar, gekk með, fæðingarþungi, vaxtargeta, afurðir 
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1. Inngangur 

1.1. Sagan 

Sauðkindin er eitt þeirra húsdýra sem hefur fylgt manninum hvað lengst, en talið er að villifé 

hafi fyrst verið tamið fyrir um 11.000 árum síðan í Írak eða Íran. Saga sauðkindarinnar á 

Íslandi er samofin sögu mannsins en sauðkindin kom hingað til lands með landnámi norrænna 

manna (Árni Brynjar Bragason,  2013a) sem átti sér stað á árunum 870-930 e.Kr. (Árni Daníel 

Júlíusson, 2013). Íslenska sauðkindin tilheyrir hinu norðurevrópska stuttrófukyni og finnst 

það einnig í Skandinavíu, Færeyjum, Orkneyjum, Hjaltlandi og Rússlandi (Árni Brynjar 

Bragason, 2013a). Innflutningur á erlendu fé til íblöndunar íslenska fjárstofninum hefur verið 

reyndur nokkrum sinnum og endaði í öll skipti þannig að niðurskurður reyndist nauðsynlegur 

til þess að útrýma þeim sjúkdómum sem innfluttu gripirnir báru með sér (Halldór Pálsson, 

1983). Fram á 20. öldina var sauðfé aðallega haldið til þess að fá af því ull og mjólk, það átti 

síðar eftir að breytast og eru kjötafurðir nú verðmætustu afurðirnar (Emma Eyþórsdóttir, 

2012). 

1.2. Að hleypa til gemlinga  

Hér áður fyrr tíðkaðist það ekki í sveitum landins að hleypa til gemlinga, það þekktist þó að 

slíkt væri gert endrum og sinnum eða að óhapp hefði orðið og gimbur komist í hrút. Töldu 

menn að einungis fælist stundarhagur í því að halda gemlingum, gimbrarnar yrðu þroskaminni 

og næðu sér aldrei þótt þær næðu fullorðins aldri auk þess sem töluvert var um vanhöld bæði 

á gemlingum og lömbum þeirra sem að stórum hluta mátti rekja til fóðrunarhátta og vanhirðu 

á sauðburði (Halldór Pálsson, 1953). Með aukinni þekkingu á fóðrun og bættri umhirðu fór þó 

smám saman að ganga betur að láta gimbrar ganga með lömb veturgamlar og vanhöld 

minnkuðu (Þórhallur Hauksson, 1975). 

Mæðiveiki barst til landsins árið 1933 með innflutningi á fé frá Þýskalandi og olli miklu tjóni. 

Til þess að ráða niðurlögum hennar var ráðist í umfangsmikil fjárskipti um miðja síðustu öld 

(Árni Brynjar Bragason, 2013a). Í kjölfar mæðiveikinnar og fjárskiptanna fóru bændur á þeim 

svæðum sem hvað verst fóru út úr ástandinu að sjá hag í því að hleypa til gimbranna og auka 

með þeim hætti heildarafurðir hjarðarinnar (Halldór Pálsson, 1953). 

Töluverður viðsnúningur varð með tímanum á hugarfari bænda og vildu margir jafnvel meina 

að sé hleypt til gemlinga verði ærnar frjósamari og afurðasælli síðar á ævinni auk þess að vera 

betri mæður tveggja vetra heldur en þær sem eru geldar sem gemlingar (Ólafur R. 

Dýrmundsson, 1978). Rúningsvenjur manna breyttust úr því að rýja fé í júnílok eða byrjun 

júlí yfir í að menn fóru að rýja seinni hluta vetrar. Síðar fóru menn í meira mæli að haustrýja 
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en það átti stóran þátt í því að fanghlutfall gemlinga og afurðir þeirra stórbötnuðu (Sigurgeir 

Þorgeirsson, Stefán Sch. Thorsteinsson & Emma Eyþórsdóttir, 1990), nánar verður fjallað um 

áhrif haustrúnings í kafla 1.4. 

Hvort ærin gengur með lamb eða ekki sem gemlingur virðist þó aðeins hafa áhrif á frjósemi 

hennar á öðru ári, hversu frjósöm ærin var sem gemlingur getur hins vegar gefið vísbendingar 

um frjósemi hennar síðar á ævinni (Linda Sif Níelsdóttir, 2014) en tvílembdir gemlingar eru 

líklegri til þess að verða marglembdir sem fullorðnar ær heldur en einlembdir gemlingar (Árni 

Brynjar Bragason, 2013b). Víða erlendis sjá bændur ekki hag í því að hleypa til gemlinga en 

til að mynda er hleypt til minna en 40% gimbra á Nýja Sjálandi og í Ástralíu er hleypt til 

minna en 5% gimbra af Merino ullarkyni og minna en 20% gimbra sem eru af öðrum 

fjárkynjum en Merino. Það hefur þó verið sýnt fram á að þessar gimbrar eru fullfærar um að 

ganga með og eignast lömb við 12 mánaða aldur en bændur þar bera meðal annars fyrir sig 

aukið vinnuálag, aukinn kostnað við fóðrun og léttari fædd lömb. Ástæða þess að gimbrum af 

Merino kyni er ekki haldið er sú að það er talið koma niður á ullarframleiðslunni (Kenyon, 

Thompson & Morris, 2014). 

1.3. Kynþroski 

Íslenska sauðkindin er fremur bráðþroska samanborið við önnur fjárkyn í heiminum (Ólafur 

R. Dýrmundsson, 1978; Árni Brynjar Bragason, 2013b), gimbrarnar verða að jafnaði 

kynþroska við 7-8 mánaða aldur og lambhrútarnir örlítið fyrr eða 4-6 mánaða (Árni Brynjar 

Bragason, 2013b). „Frá líffræðilegu sjónarmiði eru lömb talin kynþroska þegar fyrstu 

kynfrumurnar eru fullmyndaðar, egg losna hjá gimbrum og sáðfrumur í aukaeistum hjá 

hrútlömbum“ (Árni Brynjar Bragason, 2013b). Sá áhrifaþáttur sem hefur hvað mest áhrif á 

hversu fljótt lömb verða kynþroska er vænleiki lambanna en þau lömb sem eru væn verða að 

jafnaði kynþroska á undan þeim sem rýrari eru en svo getur farið að rýrari lömb nái ekki 

kynþroska fyrr en allt að 18 mánaða gömul (Árni Brynjar Bragason, 2013b; Ólafur R. 

Dýrmundsson, 1981). Vænleiki lambanna, þ.e. þungi þeirra, að hausti samanstendur aðallega 

af tveimur mikilvægum eiginleikum, annars vegar eigin vaxtargetu og hins vegar 

mjólkurlagni móður (Jón Viðar Jónmundsson & Sigurgeir Þorgeirsson, 1997). Best er að 

vöxtur sé jafn yfir allt vaxtartímabilið fremur en með stífu eldi við fengitíð, mjög hraður 

vöxtur í kringum kynþroska getur orðið til þess að fitusöfnun eigi sér stað í júgurvef en það 

dregur úr þroska mjólkurkirtilsins og þar með mjólkurlagni (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013). 

Meðallífþungi við kynþroska er breytilegur milli einstaklinga, í flestum tilvikum er talið að 

fyrsta egglos verði þegar um 50-70% af fullorðinsþyngd einstaklingsins er náð en það gerist 
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við 6-18 mánaða aldur (Ólafur Dýrmundsson, 1981). Hér á landi er miðað við að gimbrar hafi 

náð 60% fullorðinsþyngdar við fyrsta fang til þess að frjósemi verði viðunandi (Jóhannes 

Sveinbjörnsson, 2013) en það þykir óráðlegt að hleypa til gimbra sem ekki hafa náð 35 kg 

lífþunga (Árni Brynjar Bragason, 2013b). Þá verður að hafa í huga þegar gimbur er haldið að 

hún er enn að þroskast og vaxa, það þurfa allir líffræðilegir ferlar gimbrarinnar að vera undir 

það búnir að gimbrin gangi með lamb. Fyrst af öllu þarf gimbrin að verða kynþroska, síðan 

þarf egglos að eiga sér stað og pörun við hrút, móðurlífið þarf að styðja frjóvgunina og þroska 

fósturvísis og svo þarf að ganga með fóstrið til fæðingar. Ferlinu lýkur ekki þar heldur þarf 

gimbrin að geta fætt heilbrigt lamb, mjólka og ala lambið þar til það er vanið undan að hausti 

(Edwards & Juengel, 2017). 

1.4. Frjósemi 

Algengast er að mæla frjósemi í fjölda fæddra lamba eftir hverjar 100 ær á búinu (Árni 

Brynjar Bragason, 2013b). Áður fyrr var óbeint valið fyrir frjósemi með því að setja á vænar 

tvílembingsgimbrar fremur en einlembingsgimbrar (Ólafur R. Dýrmundsson, 1978). Í dag er 

frjósemi ánna reiknuð inn í kynbótamat þeirra, er kynbótamatið reiknað út frá fjórum  fyrstu 

afurðaárum ánna og er vægið breytilegt milli ára þar sem vægi 1 vetra er 10%, 2 vetra 60% og 

3 og 4 vetra hafa hvot um sig 15% vægi (Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, 2017). 

Fanghlutfall gemlinga á Nýja Sjálandi er talið vera á milli 47%-82% samanborið við 85%-

97% hjá fullorðnum ám (Corner-Thomas, Ridler, Morris & Kenyon, 2015). Hér á landi er 

hlutfallið talið vera 97%-98% hjá fullorðnum ám og 70%-90% hjá gemlingum sem er talið 

vera svipað hlutfall og hjá öðrum kynjum (Árni Brynjar Bragason,  2013b), það er þó örlítið 

betra heldur en Corner-Thomas o.fl. (2015) birta í niðurstöðum rannsókna sinna á 

nýjálenskum gimbrum en þeir telja að hugsanlega kunni fanghlutfall gimbranna að vera lakara 

en hjá fullorðnu ánum vegna þess að gimbrarnar hafa ekki náð nægilegum lífþunga við 

fengitíð og séu því ekki enn orðnar kynþroska. 

Eins og áður hefur komið fram er fanghlutfall gimbra lægra heldur en hjá fullorðnum ám. 

Óregla á gangmáli er algengari hjá gimbrum og ungum ám sem ekki hafa tekið út fullan 

þroska heldur en hjá fullorðnum ám (Árni Brynjar Bragason,  2013b). Lambgimbrar eru 

líklegri til þess að sýna styttri og ógreinilegri beiðsli (dulbeiðsli) og standa síður fyrir hrútinn 

heldur en fullorðnar ær og getur það jafnvel verið svo að hrúturinn þurfi að „reyna við“ 

gimbrina a.m.k. þrisvar sinnum áður en tilætluðum árangri er náð, þ.e. að lemba hana. Þetta 

gerir það að verkum að það er meiri vinna fyrir hrúta að lemba lambgimbrar heldur en 
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fullorðnar ær. Þá getur það einnig verið vandamál hjá gemlingum að beiðsli verði án eggloss 

(Kenyon, Thompson & Morris, 2014). 

Á Nýja Sjálandi hefur verið sýnt fram á að ef ær sýni beiðsli sem gemlingar auki það líkurnar 

á því að ærnar festi fang veturgamlar um 15% auk þess sem niðurstöður hafa sýnt að ær sem 

eignast lömb sem gemlingar skila 3,24 lömbum á þremur framleiðsluárum samanborið við 2,4 

lömb hjá ám sem ekki eignuðust lömb sem gemlingar (Edwards & Juengel, 2017). 

Ýmsar tilraunir hafa verið gerðar, bæði hér á landi og erlendis, sem sýna fram á það að 

rúningur fyrir fengitíð auki fanghlutfall hjá gemlingum og ungum ám. Talið er að það sé 

vegna þess að við kælingu dregur úr hitaálagi og fósturdauða snemma á meðgöngu.  

Rúningurinn örvar fósturvöxt og bera haustrúnar ær að jafnaði þyngri lömbum en þær sem eru 

rúnar að vetri eða látnar ganga í reyfinu (Ólafur R. Dýrmundsson, 1992). Haustrúningur 

virðist geta aukið fæðingarþunga lamba um allt að 10% hjá yngri ám umfram það sem 

vetrarrúningur gerir og um 4% hjá eldri ám (Sigurgeir Þorgeirsson o.fl., 1990). Þá benda 

rannsóknir einnig til þess að ef ær eru rúnar um miðbik meðgöngunnar geti það skilað sér í 

auknum fæðingarþunga lambanna og hærri þunga lamba þegar þau eru vanin undan (Kenyon,  

Morel & Morris, 2004).  

1.5. Áhrif fangs á vöxt og þroska ærinnar 

Vöxt gripa má mæla á mismunandi vegu, algengast er að nota þunga skepnunnar eða 

skrokkmælingar, þá er einnig hægt að nota vaxtarhraða. Með því að notast við vaxtarhraða er 

meðalvöxtur grips á ákveðnu tímabili fundinn út, það er gert með því að deila þungabreytingu 

gripsins á tímabilinu með lengd tímabilsins. Meðallamb ætti að hausti að hafa tífaldað 

fæðingarþyngd sína en endanlegur fullorðinsþungi næst yfirleitt ekki fyrr en við þriggja til 

fjögurra vetra aldur. Líffæri, vefir og skrokkhlutar þroskast mishratt, beinin þroskast fyrst, því 

næst vöðvarnir og fitan svo á síðasta hluta vaxtarskeiðsins (Jón Viðar Jónmundsson, Emma 

Eyþórsdóttir & Árni Brynjar Bragason, 2013). Þegar gemlingur er að vaxa og ganga með 

lamb fer fram hörð barátta um næringarefnin milli vaxandi vefja líkamans og fóstur- og 

mjólkurmyndunar (Halldór Pálson, 1953; Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013). Halldór Pálsson 

(1953) gerði ítarlega rannsóknir á þroska áa eftir því hvort þær hefðu gengið með lamb 

veturgamlar eða ekki, hjá þeim gimbrum sem var slátrað við 16 mánaða aldur kom í ljós að 

ekki var munur á bráðþroska vefjahlutum líkamans en þær lamblausu voru vænni og skiluðu 

meiri sláturafurðum. Við 28 mánaða aldur var helst að sjá mun á fituhlutfalli líkamans eftir 

því hvort ærnar höfðu gengið með lamb bæði árin eða einungis annað árið, þá virtist það hafa 

meiri áhrif á ærnar hvort þær gengu með lamb eða ekki tveggja vetra gamlar heldur en 
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veturgamlar. Þetta segir okkur að ef ærnar ganga með lamb veturgamlar en eru svo geldar 

tveggja vetra þá eru þær meira þroskaðar heldur en þær ær sem  eru geldar veturgamlar og 

ganga með lamb tveggja vetra (Halldór Pálsson, 1953).  

Þegar þungi gimbranna er skoðaður kemur í ljós að þyngdaraukning gimbranna er svipuð yfir 

veturinn hvort sem gimbrin gengur með lambi eða ekki, þegar þungi fóstursins er dreginn frá, 

en þegar mjaltaskeiðið hefst dragast þær ær sem ganga með lamb aftur úr, þetta segir okkur að 

það er frekar mjólkurmyndunin sem dregur úr þroska ánna heldur en fósturmyndunin (Halldór 

Pálsson, 1953; Þórhallur Hauksson, 1975). 

1.6.  Holdastig 

Holdafar áa er metið á skalanum 0-5 þar sem 0 flokkast sem skinn og bein en 5 er holdmikið 

og feitt (Árni Brynjar Bragason, Eyjólfur Kristinn Örnólfsson, Guðmundur Hallgrímsson & 

Emma Eyþórsdóttir, 2013; Vatankhah, Talebi & Zamani, 2012). Holdastigun getur nýst 

bændum vel sem verkfæri til þess að meta og fylgjast með næringarástandi hjarðarinnar og 

auka þannig hagkvæmni framleiðslunnar (Vatankhah, o.fl., 2012). Líkamlegt ástand ærinnar 

við fengitíð, burð og þegar vanið er undan getur gefið vísbendingar um afurðasemi ærinnar, 

þá hefur holdastig áhrif á afkvæmi ærinnar bæði á meðgöngu og á mjaltaskeiðinu  (Mathias-

Davis, Shackell, Greer & Everett-Hincks, 2011; Kenyon, Hickson, Hutton, Morris, Stafford & 

West, 2012). Æskilegustu holdastig við fengitíð eru afar misjöfn milli fjárkynja, hjá ám af 

Chevoit kyni er æskilegast að holdastig séu um 2,5-275 en en 3,0 hjá Manchega ám og 3,0-3,5 

hjá Malpura ám (Vatankahah, o.fl., 2012). Hér á landi talið hæfilegt að holdastig séu á bilinu 

3,0-3,5 tveim vikum áður en fang er fest, séu holdin á þessu bili er ekki þörf á sterku 

fengieldi,  (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013; Árni Brynjar Bragason o.fl., 2013). Séu 

holdastigin eins og best verður á kosið á fengitíð leiðir það til hærra fanghlutfalls og fleiri 

lömb fæðast að vori. Séu ærnar of feitar  getur það leitt til þess að ærnar verði geldar eða færri 

ær gangi með tvílembinga sem er ákjósanlegasta form  meðgöngu hjá ám (Vatankhah, o.fl., 

2012). Frá því að fang er fest og fram í mars eru ærnar hægt og rólega að byggja upp hold og 

er stefnt að því að þær nái holdastigi 4 áður en þær fara svo aftur að leggja af um tveim vikum 

fyrir burð (Árni Brynjar Bragason o.fl., 2013).  Til þess að ærin geti mjólkað eins mikið og 

þarfir lambanna eru brýtur hún niður eigin líkamsbirgðir, að því gefnu að þær séu til staðar 

(Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013), þetta bendir til þess að tengsl séu á milli mjólkurframleiðslu 

áa og holdastigs þeirra en þær ær sem eru magrar fyrir mjaltaskeiðið eru líklegri til að mjólka 

minna og þar af leiðandi skila léttari lömbum (Corner-Thomas, Hickson, Morris, Back, 
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Ridler, Stafford & Kenyon,  2014; Kenyon, Morel & Morris, 2004; Stefán Sch. Thorsteinsson 

& Sigurgeir Thorgeirsson, 1989)  

1.7. Orkuþarfir 

Orkuþörf í fóðri sauðfjár er metin í svokölluðum mjólkurfóðureiningum eða FEm. Til þess að 

viðhalda líkamsstarfsemi sinni þarf skepnan að uppfylla viðhaldsorkuþörf, viðhaldsþörfin 

verður meiri eftir því sem skepnan er þyngri (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013). Hluti 

viðhaldsorkuþarfarinnar er til komin vegna þess að skepnan þarf að halda stöðugum 

líkamshita og er sú þörf breytileg eftir hitastigi umhverfisins eða fjárhússins (Jóhannes 

Sveinbjörnsson & Bragi Líndal Ólafsson, 1999). Það er ekki fyrr en síðustu 6 vikur 

meðgöngunnar sem fósturvöxturinn fer að gera kröfu á aukna orkuþörf svo einhverju nemi en 

þá má gera ráð fyrir um 0,1 FEm/dag í auknar orkuþarfir ærinnar vegna fóstursins, ofan á 

grunnorkuþörfina. Orkuþarfirnar fara svo stigvaxandi það sem eftir lifir meðgöngunnar og í 

síðustu viku fyrir burð er orkuþörfin fyrir fósturvöxt orðin 0,6 FEm/dag hjá tvílembdum ám og 

0,4 FEm/dag hjá einlembdum ám (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013; Jóhannes Sveinbjörnsson 

& Bragi Líndal Ólafsson, 1999). Orkuþörfin eykst svo enn eftir burðinn en fyrstu vikurnar 

sem lömbin ganga undir mæðrum sínum stýrist vöxtur þeirra að miklu leyti af mjólkurlagni 

ánna, orkuþörfin til mjólkurframleiðslu fyrst eftir burð getur því orðið allt að 3,5x 

viðhaldsþörfin (Treacher & Caja, 2002; Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013). 

Einn þeirra þátta sem hefur áhrif á lífsþrótt lamba og þunga þegar vanið er undan er næring 

móðurinnar. Ónæg næring ærinnar á seinni hluta meðgöngunnar getur haft slæm áhrif á vöxt 

fóstursins, þroska líffæra og orkuforða og þannig stofnað lambinu í lífshættu vegna hungurs, 

en sé næringu ábótavant getur það einnig dregið verulega úr mjólkurmyndun ærinnar (Corner-

Thomas o.fl., 2015). 

Líffæramyndun fóstursins lýkur að mestu á fyrri hluta meðgöngu, stigvaxandi vöxtur 

fóstursins er hins vegar takmarkaður við síðasta þriðjung meðgöngunnar eða frá degi 90 en þá 

fer um 90% af vexti fóstursins fram (Redmer, Wallace & Reynolds, 2004). Til að undirstrika 

mikilvægi réttrar og góðrar fóðrunar á meðgöngu er rétt að segja frá því að leg fósturins byrjar 

að þroskast um 23. dag með göngunnar, fyrstu eggbúin byrja að þroskast um 75. dag 

meðgöngu og öll eggbú sem tilvonandi einstaklingur býr yfir hafa myndast á 110. degi 

meðgöngu. Einungis fá af þessum eggbúum sem verða til munu verða frjóvguð síðar á 

lífsleiðinni og egglos mun ekki eiga sér stað fyrr en kynþroska er náð. Stór hluti þessara 

eggbúa munu aldrei ná fullum þroska heldur deyja einhvern tímann í þroskaferlinu. 

Heildarfjöldi eggbúa sem einstaklingurinn býr yfir er talinn vera þáttur í frjósemi 
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einstaklingsins. Sé næring móðurinnar ekki sem best væri á kosið á lykiltíma þroska legs og 

eggbúa fóstursins dregur það úr fjölda þeirra eggbúa sem afkvæmið myndar og þar af leiðandi 

úr frjó- og afurðasemi afkvæmisins (Edwards & Juengel, 2017).  

Fóðrun á meðgöngutímanum hefur afgerandi áhrif á vöxt og þroska fóstursins, niðurstöðu 

meðgöngunnar og þegar öllu er á botninn hvolft, heilbrigði og afurðagetu einstaklingsins 

(Redmer o.fl., 2014). Á síðustu vikum meðgöngunnar minnkar átgetan vegna aukinnar 

stærðar fóstursins en að sama skapi aukast fóðurþarfirnar. Móðir og fóstur eru í raun í 

samkeppni um næringarefni en sé öll líkamsstarfsemi og fóðrun eðlileg ætti fóstrið að njóta 

forgangs á næringarefnin (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013). 

Mynd 1 sýnir forgangsröðun 

næringarefna. Fyrst og fremst fara 

næringarefnin til þeirra líffæra sem 

þurfa að virka til þess að halda 

líkamsstarfseminni gangandi, næst á 

eftir kemur fylgjan og fóstrið, því næst 

beinin, vöðvarnir og síðast fitan. Sé 

ærin að fá ónóg næringarefni og sé 

jafnvel í svelti geta örvarnar hjá fitu 

og vöðvum snúist við og ærin farið að 

ganga á þau (Lawrence & Fowler, 

2002).   

1.8. Afurðastig 

Í ræktunarmarkmiðum íslenska sauðfjárstofnins segir meðal annars að stefnan sé „að rækta 

frjósamar ær sem bera að jafnaði ekki færri en einu lambi veturgamlar og tveim lömbum eftir 

það. Að ærnar séu mjólkurlagnar og mjólki vel tveimur bráðþroska lömbum. Lögð er áhersla 

á vaxtarhraða og bráðþroska í sumarhögum“ (Eyþór Einarsson, 2018). Íslenska sauðkindin er 

þekkt fyrir mikla mjólkurlagni sem skilar sér í mikilli afurðasemi. Næringargildi fóðurs ásamt 

fóðurmagni eru þeir þættir sem hafa hvað mest áhrif á mjólkurframleiðslu ánna (Ólafur 

Guðmundsson & Ólafur R. Dýrmundsson, 1989). Sá eiginleiki að ærnar séu mjólkurlagnar var 

ræktaður upp í stofninum þegar fráfærur voru stundaðar hér á árum áður svo lömbin fengu 

næga mjólk fyrstu vikurnar (Jón Torfason & Jón Viðar Jónmundsson, 2000). Til þess að meta 

mjólkurlagni áa hefur haustþungi lamba verið notaður. Haustþunginn er samsettur bæði af 

móðureiginleikum ærinnar sem lambið gengur undir sem og hæfileika lambsins sjálfs til að 

 

Mynd 1. Forgangsröðun næringarefna (Lawrence og 

Fowler, 2002). 
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vaxa og þroskast. Í dag metum við mjólkurlagni ánna með útreikningi á afurðastigi (Jón Viðar 

Jónmundsson, 2016).  

Við útreikninga á afurðastigi þarf að skilgreina lömbin í samanburðarhópa innan búsins þar 

sem miðað er við sláturdagsetningu eða nýjustu dagsetningu lífþungavigtunar. Þau lömb sem 

ganga undir sem einlembingar eru sett saman í samanburðarhóp óháð dagsetningum, lömb 

sem ganga undir veturgömlum ám tilheyra einum samanburðarhópi og lömb sem ganga undir 

9 vetra ám og eldri fara ekki í samanburðarhóp, það sama á við um lömb undan ám sem eru 

skilgreindar sem hreinræktað forystufé. Þá þarf að leiðrétta fyrir aldri fyrir hvern og einn 

samanburðarhóp, er það gert með línulegu aðhvarfi fæðingardags og fallþunga (Eyjólfur Ingvi 

Bjarnason, 2016). Þá eru töluvert fleiri leiðréttingar gerðar fyrir lömbin og þegar búið er að 

leiðrétta öll frávik lambanna er hægt að reikna afurðastig ánna, er það gert fyrir hverja á út frá 

þeim lömbum sem hún skilar og er gefin einkunn á  bilinu 0,1-9,9 þar sem meðaltalið er 5,0. 

Því fleiri sem afurðaár ærinnar eru skilar sér í auknu öryggi upplýsinganna (Eyjólfur Ingvi 

Bjarnason, 2016; Jón Viðar Jónmundsson & Emma Eyþórsdóttir, 2013). 

1.9. Fæðingarþungi 

Fæðingarþungi lamba er mikilvægur fyrir það sem koma skal, sýnt hefur verið fram á að 

samband er milli fæðingarþunga og dánartíðni fyrir- og nýbura sem og jákvæð tengsl við vöxt 

síðar á vaxtartímabilinu. Fæðingarþungi er meðal annars undir áhrifum af erfðahrifum, kyni 

lambs, fjölda lamba í burði, lengd meðgöngu og aldri og stærð móður (Sigurgeir Thorgeirsson  

& Stefán Sch. Thorsteinsson, 1989). Lömb fædd sem tvílembingar hafa yfirleitt lægri 

fæðingarþunga heldur en lömb fædd sem einlembingar og eru léttari þegar þeir eru vandir 

undan (Kenyon, Morel & Morris, 2004). Stærra fæddir einstaklingar eru taldir eiga meiri líkur 

á því að lifa af þar sem þau eru lífeðlisfræðilega meira og betur þroskaðir heldur en minni 

einstaklingar. Séu einstaklingarnir hins vegar orðnir of stórir getur það þó komið fram í 

burðarerfiðleikum hjá móðurinni (Lawrence & Fowler, 2002). Hér á landi er fæðingarþungi 

tvílembinga yfirleitt á bilinu 3,0-4,5 kg og einlembinga 4,0-4,5 kg (Jón Viðar Jónmundsson 

o.fl., 2013). 

1.10. Vaxtargeta 

Hér á landi eru sumrin stutt og það segir sig því sjálft að hraður vöxtur lambanna er forsenda 

þess að búin geti skilað arði (Andrés Arnalds, 1986). Aðgangur að góðum úthaga er því 

lykilforsenda þess að hægt sé að reka sauðfjárbú með hagkvæmum hætti (Árni Brynjar 

Bragason, á.á.). Vegna þess hve sumrin eru stutt og þar af leiðandi vaxtartíminn þurfa lömbin 

að búa yfir mikilli vaxtargetu og vera bráðþroska svo þau geti talist sláturhæf fjögurra til 
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fimm mánaða gömul (Sigurgeir Thorgeirsson & Stefán Sch. Thorsteinsson, 1989). Fallþungi 

lambanna ræðst að hluta til af magni og næringargildi gróðursins sem fénu er beitt á yfir 

sumarið og það innbyrðir, því er mikilvægt að haga beit þannig að hægt sé að nýta vaxtargetu 

lambanna til hins ítrasta (Andrés Arnalds, 1986). Mestur vaxtarhraði lamba er frá fæðingu og 

fram að 6-7 vikna aldri (Sigurgeir Thorgeirsson & Stefán Sch. Thorsteinsson, 1989), við bestu 

aðstæður getur vöxturinn orðið allt að hálft kg á dag á þessum tíma en 3-400 g/dag þykir vera 

góður vöxtur á þessu tímabili (Jón Viðar Jónmundsson o.fl. 2013).  

Vaxtarhraði lamba getur sveiflast milli ára með sveiflum í veðurfari og ástandi beitilands 

(Sigurgeir Thorgeirsson & Stefán Sch. Thorsteinsson, 1989), því hefur verið varpað fram að 

við hverja 1°C í breytingu á meðalárshita kunni beitarþol í úthaga að breytast um 10-20%, 

þess utan geta langvarandi þurrkar haft áhrif á úthagann þegar árshiti er góður (Árni Brynjar 

Bragason, á.á.; Ólafur Guðmundsson & Ólafur R. Dýrmundsson, 1989). 

1.11. Hagkvæmni 

Búfjárframleiðsla er hagkvæmari eftir því sem eðlislæg afurðageta búfjársins er meiri. Það 

gefur því auga leið að framleiðslan er ódýrari ef ærnar eru tvílembdar vegna eðlisfrjósemi 

fremur en vegna sérstaks eldis. Að sama skapi er framleiðslan ódýrari ef lömbin ná 

sláturþunga í úthaga að sumri heldur en með bötun á t.d. káli að hausti. Einlembur skila um 

58-60% af því kjöti sem tvílembur skila að hausti, þetta þýðir að 100 tvílembur skila 

jafnmiklu kjöti og 170 einlembur (Sigurgeir Þorgeirsson & Stefán Sch. Thorsteinsson, 1991). 

Ávinningur þess að halda gemlingum getur verið margþættur, helst ber þar að nefna að fleiri 

lömb fæðast að vori sem leiðir af sér auknar tekjur fyrir búið, kynslóðabil verður styttra og 

losun gróðurhúsalofttegunda verður minni á hverja framleidda einingu lambakjöts (Kenyon, 

o.fl., 2014). Þá kemur fyrr reynsla á frjósemi ærinnar og aukin æviframleiðsla á hverja á 

(Kenyon, van der Linden, West & Morris), en eins og áður hefur verið sagt gefur frjósemi 

gemlingsárið ákveðnar vísbendingar um frjósemi ærinnar síðar á ævinni.  

1.12. Markmið verkefnisins 

Lítið er vitað um hvaða áhrif það hefur á heildarafurðir íslenskra áa að ganga með lambi 

gemlingsárið. Margar hraðar breytingar hafa orðið á íslenskum landbúnaði síðan um miðbik 

síðustu aldar hvað varðar húsakost, heyfeng, vinnuaðstöðu og þekkingu. Markmið þessa 

verkefnis er að skoða og reyna að varpa ljósi á það hver áhrif þess eru á afurðir áa að ganga 

með lamb veturgamlar. Samkvæmt því sem komið hefur fram hér að ofan eru gimbrar full 

færar um að festa fang svo lengi sem þær hafi náð 50-70% af fullorðinsþunga við fengitíð. Til 

þess að líffærakerfið styðji við meðgöngunna þurfa gimbrarnar svo að halda áfram að þroskast 
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og stækka yfir veturinn á sama tíma og fóstrið þroskast og tekur út vöxt. Lögð verður áhersla 

á að skoða hvort munur sé á fæðingarþunga og vexti þeirra lamba sem ærnar skila sem 

fullorðnar ær eftir því hvort þær hafi gengið með lömb veturgamlar eða ekki. Einnig verður 

munur á þyngd og vexti kynjanna skoðaður ásamt vexti eftir framleiðsluárum. 
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2. Efni og aðferðir 

2.1. Gögn 

Gögnin sem notast var við voru fengin frá fjárbúinu á Hesti í Borgarfirði en gagnasafnið hafði 

að geyma upplýsingar um 6221 lamb auk ýmissa upplýsinga um mæður lambanna. Í 

gagnasafninu mátti finna helstu ætternisupplýsingar um lambið og einnig fæðingardag, 

fæðingarþunga, fjölda lamba í burði, hvernig lambið gekk undir um sumarið, vöxt fyrri hluta 

sumars (g/dag), vöxt yfir allt sumarið (g/dag), lífþunga í september, tölur úr ómmælingu og 

sláturupplýsingar. Um mæður lambanna mátti finna upplýsingar um hvort hún gekk með lamb 

veturgömul eða ekki, aldur hennar hjá hverju lambi sem hún átti, þunga og holdastig frá 

október og fram í mars. Við úrvinnslu gagnanna fóru þær ær sem voru 6 vetra og eldri saman í 

einn flokk sem nefndur var 6+. Í gagnasafninu var eingöngu að finna lömb sem töldust 

marktæk til útreikninga og hafa bæði septemberþunga og skráðan vaxtarhraða fyrri hluta 

sumars. Þá var búið að taka út úr skránni lömb undan ám sem gengu með tveimur lömbum 

veturgamlar, það voru alls 44 lömb undan 12 ám. 

Í töflu 1 má sjá fjölda fæddra lamba eftir árgangi og aldri móður, samtals 6221 lömb. 

 

Tafla 1. Fjöldi fæddra lamba eftir árgangi og aldri móður.  

Árgangur 2. vetra 3. vetra 4. vetra 5. vetra 6. vetra 7.vetra 8. vetra  9. vetra 

2001 156 155 136 110 73 29 7 - 

2002 179 140 125 101 67 33 3 - 

2003 133 152 131 92 67 29 15 2 

2004 163 157 119 77 60 27 12 2 

2005 161 152 127 104 64 33 7 - 

2006 193 176 150 139 90 38 - - 

2007 149 145 129 110 73 - - - 

2008 158 172 141 82 - - - - 

2009 155 173 134 - - - - - 

2010 230 196 - - - - - - 

2011 188 - - - - - - - 

2012 - - - - - - - - 

2013 - - - - - - - - 

Samtals 1865 1618 1192 815 494 189 44 4 
 

Tafla 2 sýnir fjölda lamba eftir kyni og burði, þ.e. hvort þau eru fædd sem einlembingar, 

tvílembingar, þrílembingar eða fjórlembingar, fyrir öll framleiðsluár.  
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Tafla 2. Fjöldi lamba eftir kyni og burði.  

Ár Einlembingar Tvílembingar Þrílembingar Fjórlembingar 

 Hrútur Gimbur Hrútur Gimbur Hrútur Gimbur Hrútur Gimbur 

2003 5 6 67 73 2 3 - - 

2004 21 11 123 147 12 20 - - 

2005 18 18 162 161 26 24 - - 

2006 24 21 218 232 30 21 1 3 

2007 31 19 284 209 38 38 3 1 

2008 30 25 255 249 39 51 3 - 

2009 19 23 276 240 40 31 1 6 

2010 17 18 251 259 51 50 2 1 

2011 29 17 256 293 59 42 3 2 

2012 26 29 317 289 55 71 3 1 

2013 15 27 297 308 39 31 1 2 

Samtals 235 214 2506 2460 391 382 17 16 
 

Tafla 3 sýnir fjölda lamba eftir kyni og hvernig þau gengu undir um sumarið fyrir öll 

framleiðsluárin, en eins og sést hefur töluvert af lömbum verið vanin undir aðrar ær svo sem 

flestar ær gangi með tveimur lömbum um sumarið.  

 

Tafla 3. Fjöldi lamba eftir kyni og hvernig þau gengu undir.  

 Einlembingar Tvilembingar Þrílembingar 

Ár Hrútur Gimbur Hrútur Gimbur Hrútur Gimbur 

2003 11 12 63 70 - - 

2004 10 6 146 172 - - 

2005 20 14 186 189 - - 

2006 29 23 244 254 - - 

2007 19 13 337 254 - - 

2008 32 24 295 301 - - 

2009 30 26 306 271 - 3 

2010 17 21 298 302 6 5 

2011 20 22 311 325 16 7 

2012 24 22 377 362 - 6 

2013 21 17 331 351 - - 

Samtals 233 200 2894 2851 22 21 
 

2.2. Tölfræðiúrvinnsla 

Tölfræðileg úrvinnsla var framkvæmd í SAS Enterprise Guide 7,11 (©2015, SAS Institute 

Cary, NC, USA). 

Til að kanna hvaða breytur hefðu tölfræðilega marktæk áhrif á fæðingarþunga og vaxtarhraða 

var notuð rútínan Linear Models (PROC GLM). Við endanlega greiningu var notuð rútínan 

Mixed Models (PROC MIXED), þar eru einstaklingsáhrif mæðra tekin inn í líkanið sem 

slembihrif.  
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Endanlegt tölfræðilíkan fyrir fæðingarþunga er eftirfarandi: 

Yijklmno = µ + ai + bj + ck  + dl + fm + (a*c)ik + gn + ho + eijklmno 

Þar sem Yijklmno er fæðingarþungi (háða breytan); µ er heildarmeðaltal fæðingarþunga; ai eru 

föst hrif þess hvort ærin gekk með lamb (1) eða ekki (0) veturgömul; bj eru föst hrif 

framleiðsluárs (2003...2013); ck eru föst hrif aldurs ærinnar (2....6+); dl eru föst hrif kyns 

lambanna (hrútur, gimbur); fm eru föst hrif burðar lambanna (1...4); (a*c)ik eru víxlhrif þess 

hvort ærin gekk með lambi veturgömul og aldurs ærinnar; gn er aðhvarf marsþunga ærinnar; 

ho eru slembihrif mæðra og eijklmno er tilraunaskekkjan.     

Endanlegt tölfræðilíkan fyrir vöxt (bæði fyrri hluta sumars og í heild) er eftirfarandi: 

Yijklmnop = µ + ai + bj + ck  + dl + fm + (a*c)ik + (d*f)lm + (a*d*f)ilm + gn + ho + ip + eijklmnop 

Þar sem Yijklmnop er vöxtur (háða breytan); µ er heildarmeðaltal vaxtar; ai eru föst hrif þess 

hvort ærin gekk með lamb (1) eða ekki (0) veturgömul; bj eru föst hrif framleiðsluárs 

(2003...2013); ck eru föst hrif aldurs ærinnar (2....6+); dl eru föst hrif kyns lambanna (hrútur, 

gimbur); fm eru föst hrif þess hvernig lambið gekk undir (1...3); (a*c)ik eru víxlhrif þess hvort 

ærin gekk með lambi veturgömul og aldurs ærinnar; (d*f)lm eru víxlhrif kyns lambanna og 

hvernig þau gengu undir; (a*d*f)ilm eru víxlhrif þess hvort ærin gekk með lambi veturgömul, 

kyns lambanna og hvernig þau gengu undir; gn er aðhvarf fæðingarþunga lambanna; ho er 

afðhvarf marsþunga áa; ip er slembihrif mæðra og eijklmnop er tilraunaskekkjan.     
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3. Niðurstöður 

3.1. Fæðingarþungi 

Í töflu 4 má sjá að marktækur munur var á fæðingarþunga lamba eftir því hvort ærin hafði 

gengið með lamb veturgömul eða ekki, óháð kyni lambanna og fjölda lamba í burði. Þetta á 

við um hópinn sem heild og einnig innan árganga nema hjá 4 og 6+ vetra ám. Hér má sjá að 

fæðingarþungi lambanna er hærri hjá þeim ám sem gengu með lömb veturgamlar, þá fer 

fæðingarþunginn vaxandi með hverju framleiðsluári ærinnar að 5 vetra ánum undanskildum.  

 

Tafla 4. Leiðrétt meðaltöl fæðingarþunga lamba (kg) eftir aldri móður og hvort hún 

gekk með lamb eða ekki veturgömul. 

 Aldur móður 

Gengin 1v. Allir árgangar 2 vetra 3 vetra 4 vetra 5 vetra  6+ vetra 

0 3,51
a 

3,17
a 

3,50
a 

3,64
a 

3,60
a 

3,64
a 

1 3,75
b 

3,54
b 

3,75
b 

3,82
a 

3,81
b 

3,83
a 

a,b
 gildi innan dálks sem hafa ekki sama bókstaf eru marktækt frábrugðin tölfræðilega (P<0,05) 

Marktækni skýribreyta reyndist sem hér segir: 

Gengið 1v.: P<0,05 

Framleiðsluár: P<0,001 

Aldur móður: P<0,0001 

Kyn: P<0,001 

Burður: P<0,0001 

Þungi áa í mars: P<0,0001 

Kyn x Burður: Ekki marktækt 

Gengið 1v x Aldur móður: P<0,0001 

Gengið 1v x Kyn x Burður: Ekki marktækt 

 

Skýringarhlutfall (R
2
) var 0,2733 í margþátta línulegri fervikagreiningu (Linear model – 

GLM) og dreifniliður skekkju (MSerror) = 0,2824 

Við það að taka dreifnilið fyrir mæður inn í líkanið (Mixed model) lækkaði dreifniliður 

skekkju ( MSerror) niður í 0,1806. 

Í töflu 5 má sjá leiðrétt meðaltöl fyrir fæðingarþunga lamba (kg) eftir því hvort ærin gekk með 

lamb veturgömul eða ekki og hver áhrif kyns og fjölda lamba í burði eru á fæðingarþungann. 

Eins og í töflu 4 er fæðingarþunginn ávalt meiri hafi ærin gengið með lambi veturgömul. 

Hrútar eru heilt yfir þyngra fæddir heldur en gimbrar og lömbin léttari eftir því sem þau eru 

fleiri í burði. 

Tafla 5. Leiðrétt meðaltöl fæðingarþunga lamba (kg) eftir því hvort ærin gekk með lamb 

eða ekki veturgömul og eftir kyni og burði. 

 Hrútar Gimbrar 

Gengin 1v. Einl. Tvíl. Þríl. Fjórl. Einl. Tvíl. Þríl. Fjórl. 

0 4,60 4,01 3,34 2,70 4,49 3,82 3,22 1,90 

1 4,71 4,12 3,48 3,02 4,51 3,92 3,30 2,96 
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3.2 Vöxtur fyrri hluta sumars 

Í töflu 6 má sjá að ekki er marktækur munur á vexti lamba fyrri hluta sumars eftir því hvort 

ærin hafi gengið með lambi eða ekki veturgömul. Þetta á við hópinn í heild sem og innan 

árganga.  

Tafla 6. Leiðrétt meðaltöl vaxtar lamba fyrri hluta sumars (g/dag) eftir aldri 

móður og hvort ærin gekk með lamb eða ekki veturgömul. 

 Aldur móður  

Gengin 1v. Allir árgangar 2 vetra 3 vetra 4 vetra 5 vetra 6+ vetra 

0 297,14
a 

291,90
a 

304,47
a 

302,95
a 

294,85
a 

291,52
a
 

1 300,35
a 

298,40
a 

303,02
a 

303,66
a 

302,42
a 

294,28
a 

a,b
 gildi innan dálks sem hafa ekki sama bókstaf eru marktækt frábrugðin tölfræðilega (P<0,05) 

Marktækni skýribreyta reyndist vera: 
Gengin 1v: Ekki marktækt 

Framleiðsluár: P<0,0001 

Aldur móður: P<0,0001 

Kyn: P<0,01 

Hvernig lambið gekk undir: P<0,0001 

Fæðingarþungi: P<0,0001 

Þungi áa í mars: P<0,0001 

Gengið 1v x Aldur móður: P<0,05 

Gengin-haust x Kyn: Ekki marktækt 

Gengið 1v x Gengin-haust x Kyn: Ekki marktækt 

Skýringarhlutfall (R
2
) var 0,2212 í margþátta línulegri fervikagreiningu (Linear model – 

GLM) og dreifniliður skekkju (MS error) = 1460,1 

Við það að taka dreifnilið fyrir mæður inn í líkanið (Mixed model) lækkaði dreifniliður 

skekkju (MS error) niður í 1136,86 

 

Í töflu 7 má sjá að marktækur munur eru á vexti lamba fyrri hluta sumars eftir kyni, hrútunum 

í vil. Þetta á við þau lömb sem gengu undir sem einlembingar og tvílembingar en hjá 

þrílembingum er munurinn ekki marktækur.  

Tafla 7. Leiðrétt meðaltöl vaxtar lamba fyrri hluta sumars (g/dag) eftir kyni og 

hvernig lambið gekk undir um sumarið. 

 Einlembingur Tvílembingur Þrílembingur 

Hrútur 327,84
b 

294,90
b 

293,26
a 

Gimbur 308,10
a 

283,42
a 

284,95
a 

a,b
 gildi innan dálks sem hafa ekki sama bókstaf eru marktækt frábrugðin tölfræðilega (P<0,05) 

 

Í tölfu 8 má sjá vöxt lamba fyrri hluta sumars eftir kyni, hvernig lömbin gengu undir og hvort 

ærin gekk með lambi eða ekki veturgömul. Þó að munurinn sé ekki marktækur, þá er 

tilhneiging í þá átt að lömbin vaxi hraðar hafi móðir þeirra gengið með lömb veturgömul, 

hrútar eru þyngri en gimbrar og lömbin vaxa hægar eftir því sem þau eru fleiri  fædd í burði. 
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Tafla 8. Leiðrétt meðaltöl vaxtar lamba fyrri hluta sumars (g/dag) eftir því hvort ærin 

gekk með lamb eða ekki veturgömul og eftir kyni og hvernig lömbin gengu undir. 

 Hrútar Gimbrar 

Gengin 1v. Einl. Tvíl. Þríl. Einl. Tvíl. Þríl. 

0 324,48 294,21 284,44 302,14 283,78 291,78 

1 331,20 295,60 302,09 312,06 283,06 278,12 
 

 

3.3 Heildarvöxtur 

Í töflu 9 má sjá að það er ekki marktækur munur á heildarvexti lamba yfir sumarið eftir því 

hvort móðirin hafi gengið með lamb veturgömul eða ekki. Þetta á bæði við alla árganga 

saman sem og innan árganga. 

Tafla 9. Leiðrétt meðaltöl fyrir heildarvöxt lamba yfir sumarið (g/dag) eftir aldri móður 

og hvort hún gekk með lamb veturgömul eða ekki. 

 Aldur móður 

Gengin 1v. Allir árgangar 2 vetra 3 vetra 4 vetra 5 vetra 6+ vetra 

0 259,93
a 

259,80
a 

264,42
a 

262,41
a 

257,20
a 

255,83
a 

1 261,23
a 

260,49
a 

262,29
a 

263,33
a 

263,09
a 

256,96
a 

a,b
 gildi innan dálks sem hafa ekki sama bókstaf eru marktækt frábrugðin tölfræðilega (P<0,05) 

Gengin 1v: Ekki marktækt 

Framleiðsluár: P<0,0001 

Aldur móður: P<0,0001 

Kyn: P<0,0001 

Hvernig lambið gekk undir: P<0,0001 

Fæðingarþungi: P<0,0001 

Þungi áa í mars: P<0,0001 

Gengið 1v x Aldur móður: P< Ekki marktækt 

Gengin-haust x Kyn: P<0,01 

Gengið 1v x Gengin-haust x Kyn: Ekki marktækt  

 

Skýringarhlutfall (R
2
) var 0,2784 í margþátta línulegri fervikagreiningu (Linear model – 

GLM) og dreifniliður skekkju (MS error) = 745,4 

Við það að taka dreifnilið fyrir mæður inn í líkanið (Mixed model) lækkaði dreifniliður 

skekkju ( MS error) niður í 578,1.  

 

Í töflu 10 má sjá að marktækur munur er á heildarvexti lamba yfir sumarið eftir kyni, þetta á 

bæði við um öll lömbin sem og eftir því hvernig þau gengu undir um sumarið. 

Þrílembingshrútar hafa mestan heildarvöxt yfir sumarið en tvílembingsgimbrar minnstan.  
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Tafla 10. Leiðrétt meðaltöl fyrir heildarvöxt lamba yfir sumarið (g/dag) eftir kyni og 

hvernig lambið gekk undir. 

 Öll lömb Einlembingur Tvílembingur Þrílembingur 

Hrútur 274,32
b 

279,98
b 

252,98
b 

290,02
b 

Gimbur 246,84
a 

256,65
a 

234,73
a 

249,13
a 

a,b
 gildi innan dálks sem hafa ekki sama bókstaf eru marktækt frábrugðin tölfræðilega (P<0,05) 

 

Tafla 11 sýnir heildarvöxt lamba yfir sumarið eftir kyni, hvernig þau gengu undir og hvort 

ærin gekk með lambi veturgömul. Tvílembingar hafa minnstan heildarvöxt, bæði hrútar og 

gimbrar. Þungi áa í mars, og þar af leiðandi holdafar, hefur marktæk áhrif (P<0,0001) í öllum 

tilfellum sem gefur okkur vísbendingar um að fóðrun og holdafar ánna skipti miklu máli. 

Tafla 11. Leiðrétt meðaltöl fyrir heildarvöxt lamba yfir sumarið (g/dag) eftir kyni og 

hvernig lömbin gengu undir. 

 Hrútar Gimbrar 

Gengið Einl. Tvíl. Þríl. Einl. Tvíl. Þríl. 

0 277,53 252,47 288,63 253,49 234,52 252,83 

1 282,42 253,49 291,41 259,69 234,95 245,43 
 

Í töflu 12 má sjá að marktækur munur er á heildarvexti lamba eftir framleiðsluárum. Árið 

2003 virðist hafa verið einstaklega gott ár og sker sig töluvert úr frá hinum, þá hefur hárið 

2013 verið slakast. 

  Tafla 12. Leiðrétt meðaltöl 

heildarvaxtar (g/dag) lamba 

eftir framleiðsluárum. 

Ár Vöxtur 

2003 278,55
f 

2004 260,97
d 

2005 268,28
e 

2006 269,32
e 

2007 260,03
d 

2008 251,17
d 

2009 254,09
c 

2010 255,59
c 

2011 267,46e
 

2012 254,66
c 

2013 246,27
a 

a,b...
 gildi innan dálks sem hafa ekki 

sama bókstaf eru marktækt 

frábrugðin tölfræðilega (P<0,05) 
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4. Umræður 

4.1. Hagkvæmni 

Til þess að reka sauðfjárbú á sem hagkvæmastan hátt vilja menn að sem flestar ær búsins skili 

lömbum að hausti. Áður fyrr töldu menn að einungis væri stundarhagur fólginn í því að halda 

gemlingum en straumhvörf hafa orðið í sauðfjárrækt síðan þá og vilja nú flestir bændur 

komast sem næst því að allir gemlingar gangi með eitt lamb um sumarið. Þá vilja menn að 

fullorðnar ær gangi með tvö lömb, eiga lömbin að koma heim að hausti væn og vel þroskuð. 

Vaxtartími íslenskra lamba er ákaflega knappur en sauðburður stendur yfir seinni part apríl og 

í maí hjá flestum bændum og hefst sláturtíð í lok ágúst og stendur fram í október, lömbin hafa 

því rétt um 4-5 mánuði til þess að vaxa og þroskast upp í sláturstærð. Vaxtargeta lambanna er 

háð hæfileika þeirra sjálfra til þess að vaxa og dafna, hæfileika móður þeirra til þess að mjólka 

lömbunum sem og beitilandinu sem fénu er beitt á.  

4.2. Fóðrun og kynþroski 

Fóðrun ánna á fengitíð og meðgöngu skiptir gríðarlega miklu máli en hún hefur meðal annars 

áhrif á stærð afkvæmisins við fæðingu og væntanlega afurðagetu þess. Öll eggbú gimbra 

verða til strax á fósturstigi og þrátt fyrir að þau muni ekki öll verða frjóvguð og mörg þeirra 

deyi í þroskaferlinu bætast ekki ný eggbú við síðar á lífsleiðinni. Sé fóðrun móðurinnar ekki 

sem best væri á kosið þegar eggbú og leg fóstursins þroskast dregur það úr fjölda myndaðra 

eggbúa afkvæmisins og þar af leiðandi úr frjó- og afurðasemi (Edwards & Juengel, 2017). Þá 

er fóðrunin afar mikilvæg fyrir ánna til þess að hún sé í sem æskilegustu holdum við burð og 

búi yfir því að eiga varaforða til þess að geta mjólkað af sér hold. 

Gimbrar verða að meðaltali kynþroska við 7-8 mánaða aldur (Árni Brynjar Bragason, 2013b) 

en séu þær litlar og rýrar getur kynþroska þeirra seinkað svo um munar og þær jafnvel ekki 

náð kynþroska fyrr en við 18 mánaða aldur (Árni Brynjar Bragason, 2013b; Ólafur R. 

Dýrmundsson, 1981). Nái gimbrar ekki kynþroska fyrir fengitíð á fyrsta ári er strax búið að 

tapa einu afurðaári sem þær gætu skilað lambi og kemur það niður á hagkvæmni rekstrar 

búsins. Þetta undirstrikar því mikilvægi góðrar eðlislægrar vaxtargetu, getu ánna til að mjólka 

og gæði beitilands. Íslensk lömb eru í flestum tilvikum mjög bráðþroska og getur vaxtargeta 

þeirra þegar best lætur orðið allt að 500 g/dag. Fyrri hluta sumars þykir mjög gott að 

vaxtarhraði lamba sé í kringum 300 g/dag (Jón Viðar Jónmundsson o.fl., 2013) og er það í 

samræmi við vaxtarhraða lambanna á Hesti fyrri hluta sumars. 

Samkvæmt niðurstöðum Lindu Sifjar Níelsdóttir (2014) hefur það að ær gangi með lambi sem 

gemlingur jákvæð áhrif á frjósemi á öðrum vetri, þær ær sem gengu með lambi veturgamlar 
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urðu frekar tví- eða þrílembdar tveggja vetra heldur en þær sem voru geldar veturgamlar en að 

ganga með lambi veturgömul virðist þó ekki hafa áhrif á frjósemi þeirra síðar meir. Að þessu 

gefnu má gera ráð fyrir að ærnar sem skila lambi veturgamlar skili í heildina fleiri lömbum til 

búsins og auki þar með tekjur búsins. Þrátt fyrir að jákvætt samband sé á milli þess að ganga 

með lambi veturgamlar og frjósemi á öðrum vetri virðist það ekki hafa áhrif á getu ánna til 

þess að mjólka þar sem ekki er marktækur munur á vexti lambanna eftir því hvort ærin hafi 

mjólkað lambi veturgömul eða ekki.  

4.3. Fæðingarþungi og vöxtur lamba 

Fæðingarþungi skiptir töluverðu máli, sýnt hefur verið fram á samband milli fæðingarþunga 

og dánartíðni fyrir- og nýbura (Sigurgeir Thorgeirsson & Stefán Sch. Thorsteinsson, 1989), af 

þessu má ráða að stærri fædd lömb hafi meiri lífsþrótt og komist fyrr á legg eftir burð svo 

lengi sem lömbin fæðist ekki það stór að burðarerfiðleikar eigi sér stað hjá móðurinni. Sé 

horft til töflu 4 má sjá að marktækur munur er á fæðingarþunga lamba eftir því hvort ærin 

hefur gengið með lambi eða ekki veturgömul að undan skildum 4 og 6+ vetra ám. 

Fæðingarþungi lambanna fer einnig vaxandi með hverju framleiðsluárinu ærinnar að 5 vetra 

ánum undanskildum. Heilt yfir eru hrútar þyngri fæddir heldur en gimbrar og er vaxtarhraði 

þeirra meiri en gimbranna. Lömbin fæðast léttari eftir því sem þau eru fleiri fædd í burði en 

vaxtarhraði þrílembinga er á pari við vaxtarhraða tvílembinga fyrri hluta sumars og sýna 

þrílembingar mestan heildarvöxt.  

Þótt það að skila lambi á fyrsta ári hægi á þroska ánna (Linda Sif Níelsdóttir, 2014; Halldór 

Pálsson, 1953) virðist það ekki koma niður á fæðingarþunga lamba þegar þær eru tveggja 

vetra gamlar, nema síður sé, því þær ær sem gengu með lamb veturgamlar eignast marktækt 

þyngri lömb heldur en þær sem voru geldar. Þar kann það að spila inní að þær ær sem voru 

geldar veturgamlar koma feitari inn að hausti og getur það haft neikvæð áhrif á fengieldi 

þeirra (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013) og orðið til þess að þær eignist færri og/eða meira 

veikburða lömb (Þórhallur Hauksson, 1975). Hins vegar er ekki marktækur munur á vexti 

lambanna hvorki fyrri hluta sumars né heilt yfir. Þá vekur það athygli að þó ekki sé 

marktækur munur á vaxtarhraðanum að þegar ærnar eru þriggja vetra vaxa lömb þeirra sem 

ekki áttu lömb veturgamlar hraðar heldur en lömb þeirra áa sem gengu með lömb. Hvers 

vegna það er getur verið erfitt að útskýra og má vel velta vöngum yfir. Eins og áður hefur 

komið fram telja margir að ær séu betri mæður tveggja vetra eignist þær lömb veturgamlar, 

það kann því að vera að þær sem voru geldar veturgamlar nái þeim sem eignuðust lamb 

veturgamlar á þriðja aldursári þeirra m.t.t. móðureiginleika þar sem þær ær sem eignuðust 
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lömb veturgamlar eru enn að vinna upp þroskatap sem þær urðu fyrir við að mjólka lambi 

veturgamlar. Fjögurra vetra standa þær svo jafnfætis þroskalega séð og þá hafa þær sem áttu 

lamb veturgamlar náð örlitlum yfirburðum á ný, þótt svo að munurinn sé ómarktækur, sem 

þær svo halda út ævina.  

Rúningur er einn af þeim hlutum sem breyst hafa mikið í sauðfjárrækt hér á landi, nú 

haustrýja flestir þegar þeir taka inn og snoðrýja svo aftur í febrúar/mars. Rúningur fyrir 

fengitíð er talinn auka fanghlutfall hjá gemlingum og ungnum ám (Ólafur R. Dýrmunsson, 

1992). Þá er rúningur um miðbik meðgöngu talinn skila sér í hærri fæðingarþunga lambanna 

og hærri þunga lamba þegar þau eru vanin undan (Kenyon o.fl., 2004).  

Veðurfar og árferði hafa áhrif á vaxtarhraða lamba. Sveiflur í veðurfari geta haft mikil áhrif á 

ástand og gæði gróðurs í úthaga (Sigurgeir Thorgeirsson & Stefán Sch. Thorsteinsson, 1983), 

þetta er í fullu samræmi við niðurstöður í töflu 12 en þar má sjá að heildarvöxtur lamba yfir 

sumarið er mjög breytilegur. Árið 2003 virðist hafa verið mjög gott ár og skilur sig töluvert 

frá hinum árunum, en þetta ár var meðalvöxtur lambanna yfir sumarið 278,55 g/dag.   

Eins og áður hefur komið fram eru gögnin sem unnið var með fengin frá fjárbúinu Hesti í 

Borgarfirði. Sauðfjárbú dreifast vítt og breitt um landið og eru aðstæður til sauðfjárbúskapar 

misjafnar, beitilöndin mismunandi og beitarþungi ekki sá sami allsstaðar. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar má þó líklega yfirfæra að mestu leyti á flest sauðfjárbú þar sem góð 

umhirða og fóðrun sauðfjár er í hávegum höfð. 
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5. Ályktanir / lokaorð 

Út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar má draga þá ályktun að það að ær gangi með og ali 

lamb veturgamlar leiði til þess að ærin fæði þyngri afkvæmi síðar á ævinni, en munurinn 

reyndist vera marktækur hjá 2, 3 og 5 vetra ám. Fóðrun hefur gífurleg áhrif á ærnar sjálfar 

sem og afkvæmi þeirra. Þótt frjósemi berist að hluta til með erfðum hefur líkamlegt ástand 

ærinnar þegar hún gengur með lamb líka áhrif á frjósemi afkvæmisins. Fæðingarþungi hefur 

áhrif á lífsþrótt lamba, en þyngri fædd lömb eru talin fæðast þroskaðri. Ekki er marktækur 

munur á vexti lamba fyrri hluta sumars eða heildarvexti eftir því hvort ærin hafi gengið með 

lambi veturgömul eða ekki. Mestur ávinningur af því að halda gimbrum felst í því að fleiri 

lömb koma til nytja á búinu, sem bæði minnkar kolefnisfótspor lambakjötsframleiðslunnar og 

skilar auknum tekjum til bóndans.  Að ær gangi með lambi veturgamlar virðist ekki hafa áhrif 

á afurðagetu þeirra eða skerða hana að nokkru leiti þegar kemur inn á fullorðinsár, þrátt fyrir 

að þær verði fyrir þroskatapi og mjólki af sér hold veturgamlar.  
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