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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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Nafn nemanda 
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Ágrip 

Helsta markmið þessa verkefnis er að athuga hvort fóðurlýsi geti aukið frjósemi íslenskra áa 

og hversu mikið gæti þurft til þess að fá viðunandi árangur. Tilraun var gerð veturinn          

2016 til 2017 á bænum Sléttu við Reyðarfjörð á þýði sem innihélt 266 ær fæddar á árunum 

2007 til 2015. Ær fæddar árið 2015 voru hafðar sér, þeim var skipt upp í tvo hópa þar sem 

annar hópurinn fékk einfaldan skammt af lýsi en hinn fékk ekkert lýsi. Eldri ánum var skipt 

í þrjá hópa þar sem einn hópur fékk einfaldan skammt af lýsi, annar ekkert og sá þriðji 

tvöfaldan skammt. Gengið var úr skugga um að jöfn aldursdreifing væri í öllum hópum hjá 

eldri ám en rannsóknir sýna að frjósemi skýrist að einhverju leyti af aldri áa.  

 Einfaldur skammtur af lýsi innihélt um 11 ml. af fóðurlýsi á dag fyrir hverja á en 

tvöfaldur sk. um 22 ml. á dag fyrir hverja á. Gjöf á fóðurlýsi var framkvæmd þannig að 

fóðurlýsi var hellt yfir gróffóður um leið og búið var að gefa á viðkomandi garða. Byrjað var 

að gefa öllum ám lýsi 24. nóvember 2016, lýsisgjöf lauk síðan 10. janúar 2017. 

 Meðal frjósemi fyrir ær á Sléttu frá árinu 2015 til 2017 er 1,90 lamb eftir á fyrir tveggja 

vetra ær og 1,97 fyrir fullorðnar ær sem er góð frjósemi. Niðurstöður sýna að lýsisgjöf hefur 

ekki marktæk áhrif á frjósemi áa, sama hvaða meðferðarlið litið er til. Það má þó vel vera að 

lýsisgjöf hefði skilað meiri árangri á sauðfjárbúi með lélega frjósemi.    

 Þekkt er að aldur hefur áhrif á frjósemi áa eins og fram kom hér að framan og var aldur 

því tekinn með sem áhrifaþáttur í þessu verkefni. Niðurstöður sýna að marktækur munur er 

á frjósemi áa eftir aldri, mest frjósemi mældist hjá fjögurra vetra ám og lökust hjá ám í hópi 

sjö vetra og eldri. Eldri rannsóknir sýna að hámarks frjósemi hjá íslensku sauðfé er frá 

fjögurra til sex vetra aldurs, mínar niðurstöður eru í samræmi við það. 

 

Lykilorð: Frjósemi, fóðurlýsi, burður, sauðfé, aldur.  
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Þakkir 

Mig langar að að þakka Jóhannesi Sveinbjörnssyni leiðbeinanda mínum fyrir góða aðstoð 

og ráðleggingar við vinnslu þessa verkefnis. Sigurði Baldurssyni föður mínum þakka ég þá 

hjálp sem hann veitti mér meðan á tilraun og úrvinnslu verkefnisins stóð, fyrir kaup á 

fóðurlýsi og utanumhald tilraunar. Einnig langar mig að þakka móður minni og unnusta fyrir 

veittan stuðning og yfirlestur á ritgerðinni. Lýsi hf. fær sérstakar þakkir fyrir styrk við kaup 

á fóðurlýsi og Þórunn Edda Bjarnadóttir fyrir góða ráðgjöf við uppsetningu á ritgerðinni. Að 

lokum langar mig að þakka samnemendum mínum fyrir frábærar stundir á síðustu árum. 
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1. Inngangur 

Sauðfjárrækt hefur alla tíð verið mér hugleikin, það er ef til vill eðlilegt þar sem ég er fædd 

og uppalin á sauðfjárbúi, nánar tiltekið Sléttu við Reyðarfjörð. Eitt sinn við eldhúsborðið á 

Sléttu var tekin umræða um fóðurlýsi og hvort það gæti aukið frjósemi hjá sauðfé. Mér fannst 

þetta áhugavert umræðuefni og fór að afla mér upplýsinga. Ég sá fljótt að engar sérstakar 

rannsóknir höfðu verið gerðar á þessu viðfangsefni hér á landi. Lokaverkefni mitt við 

Landbúnaðarháskóla Íslands gengur því út á það að kanna hvort fóðurlýsi hafi áhrif á 

frjósemi áa hér á landi. Frjósemi er stór þáttur í afkomu sauðfjárbúa, það er því mikilvægt 

að hver ær skili eins miklum afurðum og völ er á innan skynsamlegra marka. 

 Aldur áa er einnig tekinn með í útreikninga enda nokkuð stór áhrifaþáttur þegar litið 

er til frjósemi (Árni Brynjar Bragason, 2013). Erlendis hafa tengsl fitusýra við frjósemi 

jórturdýra verið rannsökuð og þá sérstaklega fitusýra sem tilheyra flokki omega-3. Sýnt 

hefur verið fram á tengsl milli omega-3 fitusýra og framleiðslu á æxlunar- og 

meðgönguhormónum. Vert er að taka fram að fóðurlýsi er ríkt af fitusýrum sem tilheyra 

flokki omega-3 (Mattos, Staples, & Thatcher, 2000).  Rannsóknir hafa jafnframt sýnt fram á 

meiri frjósemi og minni hættu á ótímabærum fæðingum hjá konum sem neyta fæðu sem er 

rík af omega-3 fitusýrum (Saldeen & Saldeen, 2004).  

 

 Frjósemi sauðfjár og áhrif undirfóðrunar á frjósemi 
Frjósemi er eiginleiki með frekar lágt arfgengi, hann er undir sterkum umhverfisáhrifum, 

margir þættir geta haft áhrif á frjósemi. Þar má til dæmis nefna fóður, mikilvægt er að eiga 

nóg af góðu en fjölbreyttu gróffóðri og jafnvel eitthvað af fóðurbæti. Góð fóðrun áa yfir 

meðgöngu er mikilvæg fyrir fósturþroska, heilsu áa og getu þeirra til að mjólka afkvæmum 

eftir burð. Skertur fósturþroski vegna vanfóðrunar á meðgöngu getur haft margvísleg áhrif, 

til að mynda á frjósemi afkvæmis í framtíðinni. Ef ær eru fóðraðar undir þörfum á fyrri hluta 

meðgöngu getur það haft tímabundin áhrif á þroskaferil eggmóðurfruma í eggjastokkum 

fósturs. Afleiðing þess er skert frjósemi sem kemur fram við kynþroska einstaklings og fylgir 

honum út ævina (Robinson, Rooke & McEvoy, 2002). Fóðrun áa á síðari hluta meðgöngu 

getur einnig haft áhrif á æxlunarkerfi afkvæmis. Áhrifin virðast óháð öllum hömlum frá 

undirstúku heilans og er því líklega um sérstök áhrif á kynkirtla að ræða. 
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Ekki er talið að þetta hafi áhrif á kynþroskaaldur kvenkyns afkvæma en rannsóknir sýna að 

undirfóðrun á síðari hluta meðgöngu getur seinkað kynþroska meðal karlkyns afkvæma 

(Robinson o.fl., 2002).         

 Ekki hefur verið sannreynt hvort minni frjósemi afkvæma sökum undirfóðrunar mæðra 

á meðgöngu stafi af færri egglosum einstaklinga eða aukningu á fósturlátum. Ef um 

aukningu á fósturlátum er að ræða mætti mögulega rekja það til óþroskaðra eggjaleiðara hjá 

ám. Það væri síðan hægt að rekja til skerts fósturþroska hjá viðkomandi á þegar hún var í 

móðurkviði (Robinson o.fl., 2002).       

 Lambgimbrar hafa ekki tekið út fullan þroska við fyrstu fengitíð, það er því sérstaklega 

mikilvægt að fóðra þær vel fyrsta veturinn. Við lélega fóðrun ná þær seinna fullum þroska 

og búa yfir skertri frjósemi alla ævi (Robinson o.fl., 2002).    

 Það er ekki bara magn fóðurs sem skiptir máli heldur líka gæði. Eftir því sem 

fóðurgæði eru betri verður átið meira sem leiðir til þess að gripir fóðrast betur. 

Verkunarþættir og orkugildi fóðurs skipta mestu máli þegar fóðurgæði eru metin (Jóhannes 

Sveinbjörnsson, 2017).  

 

 Frjósemi íslensks sauðfjár 
Arfgengi fæddra lamba eftir á hér á landi er um 0,17 á gemlingsárinu en 0,10 við fjögurra 

vetra aldur. Sjá má að arfgengið er hærra fyrir yngri ær, það fer síðan jafnt og þétt lækkandi 

með aldri. Út af lágu arfgengi frjósemi eru framfarir með kynbótum frekar hægar (Þorvaldur 

Árnason og Jón Viðar Jónmundsson, 2007). Umhverfisáhrif hafa mikil áhrif á frjósemi eins 

og nefnt var hér að framan, þar skipta fóður og aðbúnaður miklu máli (Robinson o.fl., 2002). 

Það eru þó fleiri þættir skipta máli þegar litið er til náttúrulegrar frjósemi, þar má t.d. nefna 

sérstaka frjósemiserfðavísa, sagt verður nánar frá þeim í kafla 1.3.   

  

 Frjósemiserfðavísar hjá sauðfé á Íslandi 
Í íslenska fjárstofninum er að finna tvo staka frjósemiserfðavísa, þeir eru báðir kenndir við 

ærnar þar sem stökkbreytingin átti sér stað. Þetta eru ærnar Þoka frá Smyrlabjörgum og Lóa 

frá Hafrafellstungu.         

 Þokugenið er að finna víða um land og hefur aukið frjósemi til muna á þeim bæjum 

sem það er að finna. Talið er að Þokugenið auki lambafjölda um 0,6-0,7 lömb hjá ám sem 

eru arfblendnar um genið, arfhreinar ær eru ávallt ófrjóar. 
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Hrútar sem bera Þokugenið geta þó fjölgað sér hvort sem þeir eru arfhreinir eða arfblendnir 

um stökkbreytta genið (Davis, 2005). Þokugenið gefur aukningu á fjölda fæddra lamba um 

að meðaltali tvö erfðafrávik (Jón Viðar Jónmundsson & Stefán Aðalsteinsson, 1989).

 Lóugenið er kennt við ána Lóu sem fæddist árið 1980 á Hafrafellstungu, hún átti 32 

lömb á þeim níu árum sem hún bar sem er töluvert meira en eðlilegt þykir við meðal frjósemi. 

Skýrslur benda til þess að um sama erfðamynstur sé að ræða fyrir Lóu- og Þokugenið, 

jafnframt hafa komið fram svipuð áhrif á frjósemi hjá báðum genum. Merkilegt þykir þó að 

enginn skyldleiki fannst milli Lóu og Þoku þegar farið var að rekja ættir þeirra saman (Emma 

Eyþórsdóttir & Jón Viðar Jónmundsson, 2004). 

 

 Skýrsluhald yfir frjósemi íslenskra áa 

Frjósemi á hverju búi fyrir sig er mæld sem fjöldi fæddra lamba eftir hverjar 100 ær á búinu, 

flest bú hér á landi eru í skýrsluhaldi og er því auðvelt að halda utan um frjósemi á landsvísu. 

 

Mynd 1: Þróun frjósemi á landsvísu frá 1953-2017 skv. skýrsluhaldi (Eyjólfur Ingvi 

Bjarnason, 2018a).  
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Frjósemi íslenskra áa fór ört vaxandi til ársins 1995 sem líklega má rekja til betra fóðurs með 

bættum heyverkunaraðferðum í lok tuttugustu aldar. Auk þess varð aðbúnaður betri sem og 

þekking landsmanna á sauðfé með auknum rannsóknum. Eins og sjá má á mynd 1 hefur 

frjósemi verið nokkuð stöðug síðan um aldamót og framfarir hægar. Mögulega má rekja það 

til byltingar í skýrsluhaldi þegar gæðastýring í sauðfjárrækt var tekin upp um síðustu 

aldamót. Við það kom mikill fjöldi búa inn í skýrsluhald sem ekki var þar áður. Þessi bú 

voru gjarnan með lægri frjósemi en þau sem fyrir voru í skýrsluhaldi sem hefur að öllum 

líkindum dregið úr framförum fyrir frjósemi hjá skýrslufærðu fé (Jóhannes Sveinbjörnsson, 

munnleg heimild, 11. apríl 2018).         

 Í dag er meðal frjósemi á Íslandi um 1,8 lamb á kind og lömb til nytja að hausti um 

1,65 lamb á kind samkvæmt skýrsluhaldi fjárræktarfélaganna. Vert er þó að taka fram að 

frjósemi er töluvert breytileg milli búa og geta verið ýmsar ástæður þar að baki. Þau bú sem 

ná hvað bestum árangri þegar litið er á frjósemi eru með tvö lömb eftir á að meðaltali sem 

telst mjög gott. Þessar tölur eiga við um fullorðnar ær þar sem frjósemi lambgimbra er ávallt 

reiknuð sér. Frjósemi lambgimbra er yfirleitt lægri en fullorðinna áa þar sem þær eru ekki 

búnar að taka út fullan líkamsþroska við fyrsta burð, það er því ekki rökrétt að reikna 

frjósemi lambgimbra með fullorðnum ám. Frjósemi fyrir ær á Íslandi er mest um fjögurra til 

sex vetra aldur (Árni Brynjar Bragason, 2013).           

Fagráð í sauðfjárrækt samþykkti uppfærð ræktunarmarkmið fyrir íslenska sauðfjárrækt 

í apríl árið 2012. Ræktunarmarkmiðin eru aðgengileg á vefsíðu Ráðgjafarmiðstöðvar 

Landbúnaðarins (RML). Skilgreind voru markmið fyrir hvern eiginleika og stofninn í heild 

sinni, auk þess var komið fram með leiðir til að ná þeim markmiðum sem sett voru. Megin 

áhersla var lögð á nokkur markmið, eitt þeirra var að rækta frjósamari ær sem bera að jafnaði 

ekki færra en einu lambi veturgamlar og tveim lömbum eftir það. Einnig er komið inn á góða 

mjólkurlagni áa og ræktun bráðþroska lamba með mikinn vaxtarhraða (Eyþór Einarsson, 

2018).           

 Stefnt skal að því að minnka vanhöld lamba með það að markmiði að um 95% lamba 

sem fæðast að vori komi til nytja að hausti (Ráðgjafarmiðstöð Landbúnaðarins, 2012). 

Niðurstöður skýrsluhalds fjárræktarfélaganna fyrir árið 2017 sýna að fædd lömb eftir hverja 

fullorðna á voru 1,83, lömb til nytja haustið eftir voru 1,66 (Eyjólfur Ingvi Bjarnason, 

2018b). Meðal vanhöld meðal fullorðina áa yfir landið voru því 9,3% árið 2017, það þýðir 

að um 90,7% lamba undan fullorðnum ám sem fæddust að vori komu til nytja að hausti. 

Niðurstöður fyrir veturgamlar ær sama ár sýna að fjöldi fæddra lamba eftir hverja á var 0,93 

og lömb til nytja að hausti voru 0,69 (Eyjólfur Ingvi Bjarnason, 2018c).  
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Vanhöld voru því 25,8% fyrir veturgamlar ær árið 2017, það sýnir að 74,2% gemlings lamba 

sem fæddust að vori komu til nytja að hausti. Mikilvægt er að vinna að því að minnka 

vanhöld lamba, minni vanhöld skila sér í auknum afurðum eftir hvern framleiðslugrip og 

betri nýtingu.          

 Einnig er vert að nefna að frjósemiserfðavísar eru taldir upp sem hluti af helstu 

sérkennum íslensku sauðkindarinnar sem vert er að viðhalda skv. ræktunarmarkmiðum. 

(Eyþór Einarsson, 2018). 

Árangur hefur náðst ef litið er á aukningu afurða eftir hverja kind samkvæmt 

niðurstöðum skýrsluhalds. Auk þess hefur hlutfall vöðva í lambskrokkum aukist, holdfylling 

er betri og fita hefur minnkað til að mæta kröfum neytenda (Eyþór Einarsson, 2018).  

 

 Fituefni 

Fituefni (lípíðar) eru uppistaðan í himnum fruma og frumulíffæra, auk þess mynda þau 

hormón, boðefni og flutningakerfi í líkamanum. Orkuforði líkamans er að mestum hluta 

geymdur í formi fitu. Mikilvægt er fyrir ær að hafa nægan orkuforða yfir meðgöngu og 

sérstaklega undir lok hennar og í kring um burð. Fituefni gegna auk þess lykilhlutverki í 

heila og taugakerfi (Bragi Líndal Ólafsson, 2005).     

 Fituefni geta verið mjög mismunandi en gróflega má flokka þau í tvo ólíka flokka. 

Annar flokkurinn inniheldur efni byggð á glýserólgrunni eins og þríglýseríða. Þríglýseríðar 

samanstanda af þremur fitusýrum sem tengjast einni sameind af glýseróli, forðafita er 

aðallega á þessu formi. Einnig eru til samsett fituefni á glýserólgrunni, það eru glýkólípíðar 

og fosfólípíðar. Hinn flokkurinn inniheldur fituefni án glýseróls, það eru t.d. steróíðar og 

eikosanóíðar. Þessi efni eru byggð á sphingósín í stað glýseróls og er að finna í taugavef og 

heila (Bragi Líndal Ólafsson, 2005).      

 Eiginleikar fitu eru ólíkir eftir flokkum, helstu áhrifaþættir á eiginleika fitu eru: 

samsetning fitusýra, staðsetning þeirra á glýserólinu, keðjulengd, mettun og tegund tvítengja 

(Bragi Líndal Ólafsson, 2005).        

 Vert er að hafa í huga að fituforði líkamans verður ekki eingöngu til úr fóðurfitu, 

forðafita getur einnig myndast fyrir tilstilli glúkósa. Rannsóknir hafa t.d. sýnt að glúkósagjöf 

fyrir fóstur á meðgöngu leiði til meiri fituforða í líkama þeirra við burð (Stevens, Alexander, 

& Bell, 1990).   
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 Fiskiolíur 

Þær tegundir sem eru mest notaðar við framleiðslu á fiskiolíu eru makríll, síld, sardínur og 

loðna, þessar tegundir eiga það allar sameiginlegt að vera feitar (Seafish, 2018).    

 Fiskiolíur eru ríkar af tveimur megin hópum af löngum omega-3 fitusýrum, það eru 

docosahexaneoic sýra (DHA) og eicosapentaenoic sýra (EPA). Þessar fitusýrur eru 

nauðsynlegar fyrir þroska og starfsemi heila- og taugakerfisins (Horrocks & Yeo, 1999). 

DHA og EPA eru skilgreindar sem góðu fitusýrurnar í fiskiolíu, þær eiga uppruna sinn að 

rekja til þörunga en þeir eru uppistaða í fæðu margra fiskitegunda (Gladyshev, Arts, & 

Sushchik, 2009). Hlutfall DHA og EPA í fiski sem og öðru sjávarfangi fer að miklu leyti 

eftir tegund þeirra og eðli. Þar má einna helst nefna fæðu tegundar, hitastig vatns sem hún 

þrífst best við og árstíð. Sumar tegundir innihalda mun meira af DHA fitusýrum en EPA og 

öfugt, hlutföllin geta því verið mismunandi milli tegunda (Calder & Deckelbaum, 2008). 

Rúm 22% af öllum þeim fiski sem veiddur var í heiminum árið 2016 flokkaðist sem 

iðnaðar hráefni, 76% af því var síðan nýtt til framleiðslu á fiskimjöli og fiskiolíu. Þetta er 

töluvert minna hlutfall en áður þar sem gæði hráefnis hafa aukist mikið síðustu ár með betri 

aðbúnaði í skipum (Seafish, 2018).   

  

 Melting og upptaka fitusýra frá fiskiolíu 

Áhrif fiskiolíu á efnaskipti í vömb jórturdýra er ólík áhrifum allra annara olíu og fitugjafa, 

fiskiolía í fóðri veldur minna áti og auknum meltanleika á fóðri. Algengara er að meltanleiki 

fóðurs sé minni þegar gripir fá fituríkt fóður, bæði meltanleiki frumuveggja plantna og 

þurrefnis (Doreau & Chilliard, 1997). Líklega má rekja þann mun sem fram kemur á 

meltanleika við lýsisgjöf til minna áts. Við minna át hafa gripir meiri tíma til að melta það 

fóður sem þeir innbyrða sem eykur meltanleika. Það ber þó ekki öllum rannsóknum saman 

um þetta, Sutton o.fl. (1975) greindu engan mun á meltanleika lífræns efnis eða trénis í vömb 

hjá sauðfé sem var gefið fiskiolía með fóðri (eftir Doreau & Chilliard, 1997).  

 Mikilvægt er þó að fitusýrurnar komist að mestu ómeltar fram hjá örverum í vömb 

jórturdýra svo þær skili sér til smáþarma þar sem þær eru teknar upp í blóðrásina (Annison, 

Lindsay & Nolan, 2002). Örverumelting á EPA og DHA fitusýrum sem eru í miklu mæli í 

fiskiolíu er lítil sem engin, sem gerir þær eftirsóttar. Þó þessar fitusýrur komist ómeltar gegn 

um vömbina taka þær miklum breytingum í vömbinni sökum herslu (Maia, Chaudhary, 

Figueres, & Wallace, 2007). Við herslu skeyta örverur vetnisatómum á tvítengin og afla sér 

þannig orku og herða fitusýrurnar (Bragi Líndal Ólafsson, 2005). Fjölómettaðar fitusýrur á 

borð við EPA og DHA skila sér því í litlum mæli í afurðir jórturdýra.   
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 Fjölbreytt örveruflóra er í vömb jórturdýra og hefur styrkur fjölómettaðra fitusýra í 

vömb áhrif á það hvaða vambar örverur geta vaxið hverju sinni (Maia o.fl., 2007).

 Mettun tvítengis við kolefni nr.18 í fitusýrum, af völdum örvera í vömb jórturdýra, 

veldur 80-92% brotthvarfi á α-línólínsýru (18:3 omega-3) og línólsýru (18:2 omega-6) frá 

munni grips til skeifugarnar, hersla og þar af leiðandi brotthvarf línólsýru er þó yfirleitt minni 

en α-línólínsýru (Chilliard, Ferlay, Mansbridge, & Doreau, 2000). Kolefni 20 og 22 á 

fitusýrum verða einnig fyrir herslu sem veldur brotthvarfi DHA (C22:6) og EPA (C20:5). 

Brotthvarfið er umfangsmikið en yfirleitt verða þessar fitusýrur ekki full mettaðar. Þetta ferli 

leiðir til myndunar á nokkrum millistigs samsetningum fitusýra (Chilliard o.fl., 2000). Við 

herslu á þeim fitusýrum sem nefndar voru hér að ofan verða til nýjar, stórar og 

umfangsmiklar fitusýrur. Það er því í raun ekki hægt að segja að DHA, EPA, línólsýra og α-

línólínsýra hverfi, þær eru einfaldlega notaðar til að mynda nýjar og öflugar fitusýrur 

(Chilliard o.fl., 2000). Þetta leiðir til þess að fitusýrusamsetning í afurðum jórturdýra 

endurspeglar ekki fitusýrusamsetningu fóðurs. Hlutfall óbreyttra fjölómettaðra fitusýra sem 

fram koma í afurðum jórturdýra er lágt (Chilliard, Ferlay, & Doreau, 2001). 

 Ýmislegt hefur verið prófað undanfarin ár til að verja ómettaðar fitusýrur fyrir herslu 

í vömb jórturdýra svo þær komist óbreyttar til smáþarma. Það hefur til að mynda verið gert 

með formaldehýð meðhöndluðu próteini, kalsíumsöltum og fleiru. Aðferðirnar bera árangur 

en sú fyrr nefnda er bæði kostnaðarsöm og illa liðin í samfélaginu sökum notkunar á 

formaldehýði. Notkun á kalsíum söltum er mest notuð, þá er fitan varin í svokölluðum         

Ca-sápum (Chilliard o.fl., 2000).   

Tap á ómettuðum fitusýrum í vömb jórturdýra er 82-86% ef fitusýrurnar eru ekki 

varðar (Jenkins & Bridges, 2007). Tilraunir sýna að gjöf á fiskiolíu varinni með 

formaldehýði eykur hlutfall EPA fitusýra í fituefni blóðvökva um 12-17%. Óvarin fita 

skilaði um 1% af EPA fitusýrum til blóðvökva en varin 13-18%. Hlutfall DHA í blóðvökva 

jókst um 5-7%, það var áður 2%. Rannsóknir sýna að þessar fitusýrur geta minnkað líkur á 

kransæðastíflum og öðrum hjartakvillum. Það er því leitað ýmissa leiða til að koma þessum 

fitusýrum óbreyttum til smáþarma þar sem jórturdýr geta tekið þær upp í blóðrásina. 

Fitusýrurnar berast með blóðrásinni til vöðvavefja jórturdýra þar sem þær safnast upp. 

Almenningur sem neytir afurða af þessum jórturdýrum fær þá EPA og DHA fitusýrur í kjöti 

(Ashes, Siebert, Gulati, Cuthbertson, & Scott, 1992). Rannsóknir hafa jafnframt sýnt að 

meira af α-línólínsýru sem er forveri DHA og EPA kemur fram í mjólk og kjöti jórturdýra 

sem eru á beit en hjá þeim sem eru fóðruð á vot- eða þurrheyi. Ástæða þess er sú að ferskt 

gras inniheldur mun hærra hlutfall af fitusýrum en verkað hey (Chilliard o.fl., 2001).   
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 Áhrif fiskimjöls á frjósemi áa 

Góð áhrif af síldarmjöli í fóðri áa voru uppgötvuð snemma á tuttugustu öld. Á þeim tíma 

voru fóðurgæði ekki mikil, fóðurmagn oft af skornum skammti og næringarástand margra 

gripa lélegt. Gjöf á síldarmjöli bætti ástandið til muna, eitt kíló af síldarmjöli var metið á við 

átta kíló af heyi (Stefán Sch. Thorsteinsson & Sigurgeir Thorgeirsson, 1989). 

Næringarástand gripa varð betra, afurðir eftir á urðu meiri og afföll bæði afkvæma og 

fullorðinna gripa minnkuðu verulega. Hreysti gripa jókst og sauðfjárrækt á Íslandi fór að 

taka framförum samhliða auknum rannsóknum og meiri þekkingu (Stefán Sch. 

Thorsteinsson & Sigurgeir Thorgeirsson, 1989). Víða er fiskimjöl enn hluti af fóðri 

jórturdýra, það eykur framleiðslugetu og bætir nýtingu gripa á fóðri. Gjöf á fiskimjöli tryggir 

jafnvægi lífsnauðsynlegra amínósýra, auk þess að sjá gripum fyrir orku, vítamínum, stein- 

og snefilefnum. Fiskimjöl bætir upp fyrir skort á fyrr nefndum efnum í hefðbundnu fóðri 

jórturdýra (Bimbo & Crowther, 1992).       

 Prótein í fiskimjöli er mjög verðmætt og það sama má segja um fituna. Fita í fiskimjöli 

er rík af fitusýrum sem tilheyra flokki omega-3 rétt eins og fiskiolía, 30% af öllum fitusýrum 

í fiskimjöli tilheyra flokki omega-3. Fiskimjöl er aðallega framleitt úr svokölluðum 

iðnaðarfiski sem ekki er veiddur fyrir almennan markað neytenda. Þar má til að mynda nefna 

síld, loðnu og sardínur, allar þessar tegundir eiga það sameiginlegt að innihalda hátt hlutfall 

af fitu og beinum (Bimbo & Crowther, 1992). Skýrsla Seafish frá árinu 2018 sýnir að árið 

2016 fóru 75% af öllu framleiddu fiskimjöli til fiskeldis, 18% til neyslu almennings og 7% 

til annara (Seafish, 2018). Á töflu 1 má sjá skiptingu þess fiskimjöls sem fer til landbúnaðar 

og sjávarútvegs, greinilegt er að notkun fiskimjöls við fiskeldi hefur aukist mikið síðustu ár 

meðan notkun þess sem fóður í svína- og kjúklingarækt hefur minnkað. 

 

Tafla 1: Þróun á hlutfalli fiskimjöls sem fer til landbúnaðar og sjávarútvegs (Seafish, 2018). 

 Fiskimjöl %, 

árið 1960 

Fiskimjöl %, 

árið 1980 

Fiskimjöl %, 

árið 2016 

Fiskeldi 0 10 69  

Svínarækt 48 36 23 

Kjúklingarækt 50 50 5 

Annað  2 4 3 
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Með nýrri tækni og betri þekkingu við framleiðslu á fiskimjöli hefur skapast meira svigrúm 

fyrir sérhæfða framleiðslu. Nú er hægt að framleiða próteinríkt fiskimjöl sérstaklega ætlað 

jórturdýrum og byggist framleiðslan að mestu á fersku hráefni (Bimbo & Crowther, 1992) 

Mögulega fer því að koma fram aukin notkun á fiskimjöli í fóður fyrir jórturdýr.  

 Fiskimjöl er einn besti próteingjafi sem hægt er að finna, hlutfall próteins í hágæða 

fiskimjöli er 60-72%. Prótein í fiskimjöl inniheldur fullkomna samsetningu amínósýra ólíkt 

því próteini sem er í korni og öðrum plöntum. Plöntuprótein skortir nær undantekningarlaust 

lífsnauðsynlegu amínósýrurnar lýsín og meþíónín. Sojabaunir og aðrar belgjurtir sem eru 

mikið notaðar með fóðri í landbúnaði innihalda talsvert lýsín en eru takmarkandi þegar 

kemur að tryptófan, meþíónín og cystine líkt og sjá má á töflu 2 (Miles & Chapman, 2008). 

 

Tafla 2: Samanburður á amínósýrum í fiskimjöli og öðrum próteingjöfum (Seafish, 2018). 

g/kg Fiskimjöl Sojabaunir Bygg 

Lýsín 48 27 5 

Meþíónín 16 6 2 

Cystine 5 6 3 

Tryptófan  6 7 2 

 

Plöntuprótein hefur ekki jafn mikinn meltanleika og prótein í fiskimjöli, meltanleiki próteins 

í fiskimjöli er talin vera meiri en 95% meðan meltanleiki meðal plöntupróteina er frá             

77-96% (Miles & Chapman, 2008).        

 Tegundir úr plönturíkinu innihalda yfirleitt meira af kolvetnum en fiskimjöl.                   

Þó fiskimjöl innihaldi lítið af kolvetnum skilar það samt mikilli orku til gripa vegna fitu og 

próteina, þar spilar góður meltanleiki fiskimjöls stórt hlutverk.   

 Töluvert er af steinefnum og vítamínum í fiskimjöli, það er til að mynda góð uppspretta 

fyrir kalk, fosfór og magnesíum. Samsetning vítamína í fiskimjöli fer þó eftir tegund, verkun 

og ferskleika hráefnis. Helstu vítamín sem er að finna í fiskimjöli eru vítamín sem tilheyra 

flokki B-vítamína líkt og B12, kólín og ríbóflavín. Hlutfall fituleysanlegra vítamína í 

fiskimjöli er lágt þar sem þau fara út með olíunni við vinnslu (Miles & Chapman, 2008).  
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 Seríur omega-3 og omega-6 fitusýra 

Sérhæfð ensím eru notuð til þess að setja tvítengi á kolefni sem eru nálægt metýl enda 

sameindar. Jórturdýr búa ekki yfir þessum ensímum, þau geta því ekki sett tvítengi á kolefni 

númer eitt til sex frá metýl enda sameinda. Þar af leiðandi geta jórturdýr hvorki myndað 

fitusýrur sem tilheyra seríu omega-3 né omega-6 í líkama sínum en þær eru báðar 

lífsnauðsynlegar (Bragi Líndal Ólafsson, 2005). Fitusýrur sem tilheyra seríum omega-3 og 

omega-6 gegna lykilhlutverki í frumuhimnum og mynda auk þess eikosanóíðaefni. Seríur 

eikosanóíðaefna eru þrjár eftir uppruna og til þeirra teljast prostaglandín, thromboxanar og 

leukotriens. Þessi efni hafa hormónavirkni og annaðhvort letjandi eða hvetjandi áhrif á 

starfsemi á borð við blóðstorknun, ónæmissvörun, blóðþrýsting, bólgumyndun og 

vöðvasamdrátt. Seríur omega-3 fitusýra eru síðan sérstaklega áhrifaríkar þegar kemur að 

virkni og myndun á ýmsum æxlunar- og meðgönguhormónum (Bragi Líndal Ólafsson, 

2005). Fjölómettuðu fitusýrurnar α-línólínsýra (18:3 omega-3) og línólsýra (18:2 omega-6) 

eru forverar fitusýra í líkamanum sem tilheyra seríu omega-3 og omega-6. Það er því 

mikilvægt að tryggja nægt magn af línólsýru og α-línólínsýru með fóðri. Vert er að taka fram 

að omega-3 og omega-6 fitusýrur geta ekki breyst í hvor aðra innbyrðis. Þær geta þó tekið 

breytingum innan sinnar seríu með hjálp hvata. Það eru aðallega tvær tegundir hvata, 

elongasar sem geta lengt keðjurnar og desaturasar sem geta bætt á þær tvítengjum. Sömu 

hvatar eru notaðir fyrir báðar seríur og er því töluverð samkeppni þeirra á milli. Mikill 

styrkur af línólsýru getur hindrað breytingar á α-línólínsýru og öfugt (Bragi Líndal Ólafsson, 

2005).          

 Línólsýra og α-línólínsýra eru fyrst og fremst myndaðar af plöntum, þörungum og 

sveppum. Þær mynda síðan mikilvægar sýrur á borð við arachidonic sýru (ARA), 

eicosapentaenoic sýru (EPA) og docosahexaneoic sýru (DHA). ARA tilheyrir seríu omega-

6 fitusýra en EPA og DHA tilheyra báðar seríu omega-3 fitusýra (Gladyshev o.fl., 2009).

 EPA og DHA gegna lykilhlutverki þegar kemur að myndun hormónsins 

prostaglandíns sem nefnt var hér að ofan, þær eru einnig nauðsynlegar fyrir þroska og 

starfsemi heila og taugakerfisins (Horrocks & Yeo, 1999). EPA og DHA myndast þó í litlu 

mæli frá α-línólínsýru og því mikilvægt að þær séu í fóðri, helsta uppspretta þeirra er 

fiskifita, t.d. þorskalýsi (Bragi Líndal Ólafsson, 2005). Helstu uppsprettur omega-6 fitusýra 

eru kornvörur og jurtaolíur. Vert er þó að hafa í huga að aukið magn af omega-3 fitusýrum 

dregur úr hlutfalli omega-6 fitusýra (Jamieson, 1998).     
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Tafla 3: Fitusýrusamsetning nokkurra fóðurtegunda (g/100g af fitusýrum) (Bragi Líndal 

Ólafsson, 2005). 

 

 

Ef litið er á þær fóðurtegundir sem teknar eru fyrir í töflu 3 er þorskalýsi eina tegundin sem 

inniheldur EPA, DHA, ARA og línólínsýru. Sú síðast nefnda er forveri fyrir myndun á 

lífsnauðsynlegum fitusýrum í seríu omega-3 eins og fram kom hér að framan.    

 

 CLA fitusýrur 

CLA eru fjölbreyttur hópur af 18:2 fitusýrum, þessar fitusýrur eru milliliðir gerjunarferla í 

vömb jórturdýra. Magn CLA í fitu jórturdýra fer eftir tveimur megin þáttum, það er 

framleiðslu á CLA og trans11 18:1 fitusýrum í vömb og virkni ensímsins ∆9 desaturasa í 

vefjum sem mynda fitu, t.d. júgurvef. Styrkur línólsýru og α-línólínsýru hefur líka áhrif á 

myndun CLA og trans11 18:1 fitusýra þar sem línólsýra og α-línólínsýra eru forverarnir sem 

framleiðsla CLA byggist á (Bragi Líndal Ólafsson, 2005).   

 Tilraunir hafa sýnt að ómettaðar fitusýrur líkt og þær sem finna má í fiskifitu auki 

magn CLA fitusýra í líkama jórturdýra (AbuGhazaleh, Schingoethe, Hippen, & Kalscheur, 

2003). Fitusýrurnar auka hlutfall CLA með því að hafa áhrif á starfsemi baktería og hindra 

þannig myndun sterínsýru, við það eykst styrkur CLA og trans11 18:1 fitusýra. Ómettaðar 

fitusýrur eru því ekki millistig í myndun CLA (Bragi Líndal Ólafsson, 2005).  

 Gras inniheldur ekki mikið magn af fitusýrum, tilraunir hafa þó sýnt fram á hærra 

hlutfall CLA í fitu hjá gripum sem eru á beit en þeim sem fá vot- eða þurrhey úr sama hráefni 

(Elgersma o.fl., 2004). Fita í grösum og belgjurtum er á formi glýkólípíða og fosfólípíða þar 

sem aðal fitusýran er α-línólínsýra (Loor, Herbein, & Polan, 2002).    
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Örverur í vömb kljúfa fóðurfitu í glýseról og fitusýrur, glýserólið geta þær gerjað eins og 

kolvetni en ekki fitusýrurnar (Bragi Líndal Ólafsson, 2005). Örverur í vömb hafa þó getu til 

þess að umbreyta ómettuðum fitusýrum á borð við DHA og EPA í aðrar fitusýrur með herslu 

eins og nefnt var hér að ofan, CLA er eitt af mörgum millistigum í því ferli. Að lokum má 

nefna að CLA fitusýrur hafa töluvert verið rannsakaðar undanfarin ár vegna áhrifa sem þær 

hafa á heilsu mannfólks. Þær geta t.d. hindrað myndun á krabbameini og hafa góð áhrif á 

ónæmiskerfið (Chilliard o.fl., 2000).   

 

 Prostaglandín 

Hormón koma víða við sögu og er æxlun og meðganga hjá sauðfé engin undantekning þar. 

Margar fitusýrur hafa áhrif á virkni hormóna en virknin fer að stórum hluta eftir því hvaða 

undirflokki þær tilheyra. Seríur omega-3 og omega-6 fitusýra hafa til að mynda áhrif á mörg 

æxlunar-, tíðahrings- og meðgönguhormón. Dæmi um omega-6 fitusýru er ARA, hún er 

forveri hormónsins prostaglandín sem er óæskilegt hormón þegar litið er til meðgöngu. 

Prostaglandín eyðir gulbúi áa en gulbú er lykilatriði í því að viðhalda meðgöngu. Ef gulbúi 

er eytt hefst nýr tíðahringur sem hefur í för með sér fósturlát eða ótímabæra fæðingu hjá ám 

sem þegar hafa fest fang (Mattos o.fl., 2000). Við aukið magn af omega-3 fitusýrum í fóðri 

myndast minna magn af ARA í líkama áa sem dregur úr myndun á prostaglandíni í 

eggjastokkum og legslímhúð svo fátt eitt sé nefnt (Mattos o.fl., 2000).   

 Fitusýrur hafa einnig áhrif á heiladingul, leg og eggjastokka áa og með réttu magni af 

fitusýrum í flokki omega-3 í fóðri er hægt að minnka myndun á prostaglandíni sem framleitt 

er af heiladingli. Allt ofangreint hefur í för með sér aukningu á fanghlutfalli áa með lægri 

tíðni fósturláta. Minna magn af prostaglandíni getur þó líka valdið lengri meðgöngutíma og 

seinkun á gangmáli (Gulliver, Friend, King, & Clayton, 2012).    

 Fæðing fer af stað við losun á miklu magni af prostaglandíni út í blóðrásina, undir 

venjulegum kringumstæðum gerist það þegar meðgöngu er lokið. Þá hefur fóstur lokið 

fullum þroska og er tilbúið að koma í heiminn (Mattos o.fl., 2000). Ef mikið er af omega-3 

fitusýrum er minna af prostaglandíni og ef til vill ekki nóg til þess að fæðing fari af stað á 

rétt um tíma (Gulliver o.fl., 2012). Í tilraun sem framkvæmd var árið 2006 má sjá að 

meðgöngutími áa lengdist að meðaltali um tvo daga þegar þeim var gefin fiskiolía á þriðja 

mánuði meðgöngu miðað við ær sem fengu fóðrið Megalac (Capper, Wilkinson, Mackenzie, 

& Sinclair, 2006). 
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 Prógesterón 

Fitusýrur sem tilheyra flokki omega-3 hafa áhrif á fleiri hormón en prostaglandín og má þar 

til að mynda nefna prógesterón. Prógesterón hefur öfuga virkni á við prostaglandín, það 

undirbýr leg fyrir meðgöngu og viðheldur þungun. Prógesterón er því mikilvægt hormón 

þegar kemur að meðgöngu, hægt er að auka magn þess í blóði með fituríku fóðri. Fituríkt 

fóður eykur styrk kólesteróls í blóði en kólesteról er undanfari fyrir myndun prógesteróns 

(Mattos o.fl., 2000).         

 Boðmerki hafa einnig áhrif þegar kemur að því að viðhalda meðgöngu, boðmerkið 

interferon tau (IFN-ι) er dæmi um slíkt. Þetta er boðmerki sem fóstur sendir frá sér til þess 

að viðhalda þungun. Ef styrkur þess er veikur geta fitusýrur sem tilheyra seríu omega-3 eins 

og α-línólínsýra skipt sköpum. Þær bæla nýmyndun á prostaglandíni í eggjaleiðurum og geta 

með því komið í veg fyrir fósturlát eða ótímabæra fæðingu afkvæma (Robinsoon, Rooke og 

McEvoy, 2002).  

 

 Prótein í fóðri 

Prótein er einn af þremur megin næringarefnaflokkum líkamans ásamt fitu og kolvetnum. 

Mikilvægt er að ær fái nóg af próteini með fóðri svo þær fari ekki að brjóta niður eigin forða. 

Það eru til nokkrar gerðir próteina, miklu máli getur skipt að fóður innihaldi prótein sem 

meltist ekki í vömb. Prótein fer þá ómelt til smáþarma þar sem það er tekið upp og nýtt til 

líkamsstarfsemi og fósturþroska. Jákvæð tengsl eru milli magns af próteini í smáþörmum og 

getu áa til að viðhalda eðlilegum fósturvexti á meðgöngu, sérstaklega ef ær eru fóðraðar 

undir þörfum (Robinson o.fl., 2002). Próteinríkt fóður á meðgöngu kemur einnig fram í 

aukinni fæðingarþyngd lamba og minna niðurbroti vöðva á skrokk áa við lok meðgöngu og 

upphaf mjaltaskeiðs (Robinson o.fl., 2002). Við lok meðgöngu er best að gefa ánum prótein 

miðað við þarfir, hvorki undir né yfir því sem ráðlagt er. Það auðveldar ánum að brjóta niður 

fitu til þess að uppfylla auknar orkuþarfir kring um burð. Próteinfóðrun mikið yfir þörfum 

veldur óþarfa álagi á nýru og önnur líffæri (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2017). 

 Öflugt ónæmiskerfi er lykilatriði þegar kemur að heilbrigði gripa og afkvæma þeirra. 

Með próteinríku fóðri síðari hluta meðgöngu er hægt að tryggja aukið ónæmi gripa fyrir 

sníkjudýrum sem leggjast á meltingarfæri. Það kemur sér sérstaklega vel þegar ær fara með 

afkvæmi sín á túnbeit að vori (Robinson o.fl., 2002).     

 Á síðari hluta meðgöngu eykst magn af amínó köfnunarefni sem fer í vinstur, án þess 

að breyting verði á samsetningu fóðursins eða áti. Þegar langt er liðið á meðgöngu áa eru 

fóstur farin að taka mikið pláss sem kemur niður á rými í vömb fyrir gróffóður.  
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Flæðihraði fóðurs frá vömb eykst í kjölfarið sem leiðir til þess að meira af torleystu 

fóðurpróteini fer ómelt í gegnum vömbina og áfram til vinstrar. Þetta vegur meira en 

möguleg minnkun á myndun örverupróteins. Heildarniðurstaðan er sú að meira amínó 

köfnunarefni (AAT) skilar sér til vinstrar og þaðan til smáþarma (Robinson o.fl., 2002). Frá 

smáþörmum er prótein tekið upp í blóðrásina og nýtt til margvíslegrar starfsemi, t.d 

framleiðslu á broddmjólk. Þegar líður að burði er prótein mikilvægt fyrir myndun á 

broddmjólk, þá skiptir aftur mestu máli að það sé til staðar prótein sem ekki brotnar niður í 

vömb. Broddmjólk er gríðarlega mikilvæg fyrstu klukkutímana í lífi afkvæmis og því 

mikilvægt að hún sé rétt samsett og næringarefnarík (Robinson & McDonald, 1989). 

 

 Vítamín 
Vítamín og snefilefni skipta máli þegar litið er á fósturþroska og hæfni fóstra til að lifa. 

Vítamín hafa t.d. áhrif á nýmyndun stera sem eru ein tegund hormóna. Snefilefni og vítamín 

hafa einnig áhrif á vaxtarþætti og afritun gena en allt hefur þetta áhrif á frumur, mismunandi 

hlutverk þeirra, magn og útbreiðslu (Robinson o.fl., 2002). Rannsóknir hafa sýnt að A- og 

E-vítamín auk selens hafa áhrif á lifun fóstra. Inntaka á vítamínum og snefilefnum fyrri hluta 

meðgöngu hefur jafnframt góð áhrif á þætti sem koma ekki í ljós fyrr en við burð eins og 

lífsþróttur lamba (Robinson o.fl., 2002).      

 Skortur á vítamínum hefur í flestum tilfellum slæm áhrif, lítið magn af kóbalt í fóðri 

leiðir til að mynda til skorts á folate og B12 vítamíni hjá lömbum við fæðingu. Skortur á 

kóbalt veldur einnig auknu magni af sýrunum homocysteine og methylmalonic í blóðvökva. 

Það leiðir af sér truflun og skerðingu á þroska taugakerfis hjá fóstrum. Afleiðingar þess koma 

fram með skertum lífsþrótti lamba við burð (Lee, Knowles & Judson, 2002). 

 Helstu vítamín í fóðurlýsi eru A- og D-vítamín samkvæmt innihaldslýsingu á 

umbúðum. Hvort tveggja er mikilvægt fyrir ær að fá úr fóðri, þessi vítamín eru ekki mynduð 

í líkama þeirra. Meðan á meðgöngu stendur er A-vítamín sérstaklega mikilvægt, skortur á 

því getur truflað þroska og vöxt fósturvísa sem veldur vanhöldum. Skortur á A-vítamíni 

getur líka valdið náttblindu, vanþrifum, ófrjósemi og aukið sjúkdómatíðni svo fátt eitt sé 

nefnt. Skortur á D-vítamíni getur síðan valdið beinkröm, truflun á beinvexti o.fl. (Lee o.fl., 

2002). 
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 Holdafar móður 

Þyngd móður á fengitíma tengist frjósemi, sýnt hefur verið fram á að ær í góðum holdum 

losi fleiri egg en illa haldin ær, óháð sauðfjárkyni (Michels, Decuypere, & Onagbesan, 

2000). Hér á landi byrja ær að ganga í lok nóvember og hafa fullorðnar ær sex til ellefu 

egglos yfir fengitímann, gangmál fullorðinna áa er um 20 dagar (Ólafur R. Dýrmundsson & 

Sveinn Hallgrímsson, 1978). Rannsóknir hafa sýnt að frjósemi er undir sterkum 

umhverfisáhrifum og mikilvægt að ær séu í bata en ekki afturför og haldi góðum 

haustholdum þegar líður að fengitíð. Fjöldi eggja sem losna við egglos eru marktækt fleiri 

hjá ám sem eru vel á sig komnar yfir fengitímann. Líklegt er að það stafi af auknu magni 

ákveðinna hormóna á borð við Luteinizing hormón (LH) og Follicle-stimulating hormón 

(FSH) en það hefur ekki verið sannað að fullu (Robinson, 1990). Rannsóknir hafa jafnframt 

sýnt að ekki sé um nein tengsl að ræða milli fanghlutfalls og þyngdar móður á fengitíma. 

Aukin frjósemi hjá þyngri ám virðist eingöngu koma fram í auknum fjölda eggja sem losna 

við egglos (Michels o.fl., 2000).        

 Ef ær leggja af fyrir fengitíma er mikilvægt að fóðra þær vel frá því um tveimur vikum 

fyrir upphaf fengitíma, og þar til þær hafa fest fang til að ná góðri frjósemi. Það er gert með 

svokölluðu fengieldi og skiptir þá mestu máli að fóður sé orku- og próteinríkt (Robinson, 

Rooke & McEvoy, 2002). Fengieldi eykur insúlín magn í blóði sem er líklega ástæðan fyrir 

aukinni frjósemi. Ær sem festa fang fyrri hluta fengitíma virðast frjósamari en þær sem festa 

fang síðar á fengitíma. Líklegt er að áhrif af betri fóðrun rétt fyrir fengitíð séu farin að dala 

síðari hluta fengitíðar (Árni Brynjar Bragason, 2013).    

 Öllu má þó ofgera og mega ær ekki verða of feitar, það getur haft neikvæð áhrif á 

frjósemi að vetri og valdið burðarerfiðleikum að vori. Gott er að hafa holdastig áa til 

hliðsjónar þegar fóðurgæði og fóðurmagn er ákveðið. Fyrir ær sem eru vænar á fengitíma 

(holdastig 3-3½ ) er viðhaldsfóður ákjósanlegast fyrstu mánuði meðgöngunnar. Á öðrum og 

þriðja mánuði getur síðan reynst vel að fóðra aðeins undir þörfum, það eykur vöxt fósturvefja 

hjá ám sem eru vænar á fengitíma (Robinson & McDonald, 1989).  

 

 Fóðrun yfir fengitíð og fram að burði 
Allir flokkar næringarefna skipa mál þegar kemur að því að tryggja góða frjósemi með réttu 

fóðri. Það eru ekki bara stóru flokkarnir prótein, fita og kolvetni sem hafa áhrif heldur líka 

vítamín, stein- og snefilefni. Þar má nefna snefilefni á borð við kopar, selen, járn, sink, joð, 

kóbalt og mangan. Frjósemisvandamál má því oft rekja til skorts á einu eða fleirum þessara 

efna. 
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Það getur reynst vel að gefa fóðurbæti fyrir fengitíð til að tryggja nægjanlegt magn af 

snefilefnum sem lítið er af í fóðri (Hidiroglou, 1979).      

 Rokgjarnar fitusýrur, glúkósi og prótein eru þættir sem talið er að hafi hvað mest áhrif 

í fóðri áa um fengitíð. Hormón skipa líka miklu máli, mörg þeirra eru undir sterkum áhrifum 

fóðurs eins og FSH og LH. FSH er eggbúsörvandi hormón og LH er gulbússtýrihormón, 

bæði þurfa að vera til staðar til að ær geti fest fang (Robinson, Rooke & McEvoy, 2002).

 Næringarástand eftir egglos skiptir máli varðandi streymi næringarefna til 

fósturvísisins, léleg næring skerðir lífslíkur hans. Of sterk fóðrun á fyrstu vikum meðgöngu 

getur þó haft slæm áhrif á fanghlutfall og frjósemi út af lækkuðum styrk prógesteróns í blóði. 

Til að koma í veg fyrir þetta er mælt með viðhaldsfóðrun fyrir ær sem eru í góðu ástandi 

þegar þær festa fang (holdastig 3,0-3,5). Fiskimjöl og aðrir fitugjafar virðast þó hafa góð 

áhrif á prógesterónframleiðslu og frjósemi (Robinson o.fl., 2002).  

 Yfir meðgöngu skipta vítamín og steinefni jafnframt miklu máli, þau spila 

lykilhlutverk í lifun fóstra vegna áhrifa sem þau hafa á nýmyndun stera, vaxtarþætti fósturs 

og umritun gena, þar má einna helst nefna A-vítamín, E-vítamín og selen. Þegar líður að 

burði skipta kóbalt og B12 vítamín einnig miklu máli, þau hafa áhrif á lífsþrótt lamba ásamt 

sinki, mangan o.fl. (Robinson o.fl., 2002).  Seinni hluta meðgöngu þarf fóður undir öllum 

kringumstæðum að vera í miklum gæðum og í nægu magni. Vanfóðrun á seinni hluta 

meðgöngu getur dregið verulega úr fæðingarþunga afkvæma. Samhengi er milli 

fæðingarþunga afkvæma og lífsþróttar en ekki er talið að vanfóðrun hafi áhrif á veigamikla 

hluta skrokksins. Helsta orsök skertra lífslíkna afkvæma með lágan fæðingarþunga er lítill 

orkuforði í líkama þeirra (Robinson & McDonald, 1989). Við lok meðgöngu þurfa ær 

jafnframt orku til broddmyndunar, júgurþroska og mjólkurframleiðslugetu. Þá skiptir miklu 

máli að hafa nóg af próteini, E-vítamíni og steinefnum á borð við kalk og fosfór (Robinson 

o.fl., 2002).   

  

 Áhrif litaerfðavísa á frjósemi 
Erfðavísir fyrir hvítum lit hjá íslenskum ám veldur færri fæddum lömbum en hjá ám sem 

hafa erfðavísa fyrir öðrum litum. Líklegt er að þetta stafi af litningabrenglun sem eykur 

fósturlát meðal gripa sem bera erfðavísi fyrir hvítum lit. Ær sem bera litaerfðavísa fyrir 

öðrum lit en hvítum búa því yfir meiri frjósemi en þær hafa einnig meiri hæfileika til þess 

að festa fang utan árstíðabundins fengitíma. Minni frjósemi hjá ám sem bera erfðavísir fyrir 

hvítum lit hafa einnig fundist meðal sauðfjárkynja erlendis og því ekki einstakt fyrir íslenska 

sauðfjárkynið (Ólafur R. Dýrmundsson & Thorsteinn Ólafsson, 1989). 
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 Áhrif haustrúnings á frjósemi 

Rannsóknir sýna aukna frjósemi með haustrúningi og þá sérstaklega hjá yngri ám. Munurinn 

virðist ekki stafa af færri egglosum hjá ám sem ekki eru haustrúnar heldur auknu fósturláti 

meðal þeirra (Sigurgeir Þorgeirsson, Stefán Sch. Thorsteinsson & Emma Eyþórsdóttir, 

1990). Erlendar rannsóknir hafa sýnt að hitaálag snemma á meðgöngu geti orsakað fósturlát. 

Ær sem ekki eru rúnar að hausti eru í meiri hættu á að verða fyrir hitaálagi, það er líklega 

ástæða þess að frjósemi sýnist meiri hjá haustrúnum ám (Ryle, 1961).    

 

 Tækni til að auka frjósemi  

Ýmsar tilraunir hafa verið gerðar með það að leiðarljósi að auka frjósemi áa og hafa stjórn á 

kynstarfsemi þeirra. Farnar hafa verið leiðir til að auka egglos með frjósemisvökum á borð 

við PMSG, samstilla gangmál með prógesterón svömpum, greina og telja fóstur með 

hljóðbylgjutækni og samstilla burð (Ólafur R. Dýrmundsson & Thorsteinn Ólafsson, 2002).

 Sauðfjársæðingar gera það síðan að verkum að hægt er að dreifa frjósemiserfðavísum 

um allt land án smithættu. Sæðingar valda þó yfirleitt lægri frjósemi og lægra fanghlutfalli 

hjá þeim ám sem sæddar eru ár hvert. Ef stór hluti hjarðar er sæddur getur það leitt til lægri 

frjósemi fyrir búið í heild sinni við uppgjör (Árni Brynjar Bragason, 2013).  

 Sauðfjársæðingar á Íslandi voru fyrst reyndar á Hvanneyri árið 1913, lítið var um 

sæðingar fyrstu árin. Árið 1939 breyttist það þegar farið var að nýta sæðingar í tengslum við 

baráttuna gegn mæðiveiki. Skömmu síðar var farið að nýta sæðingar til að dreifa erfðaefni 

úrvalshrúta og nú á dögum fara sæðingar fram á öllu landinu (Árni Brynjar Bragason, 2013).

 Flestir bændur nota ferskt sæði, frá 1979 hafa þó verið gerðar tilraunir með fryst 

hrútasæði með ágætum árangri. Slæm áhrif sæðinga á frjósemi og fanghlutfall áa eru þó 

meiri með frystu sæði en fersku. Með aukinni þekkingu og bættri tækni síðustu ára hefur 

frjósemi meðal áa sem eru sæddar þó aukist töluvert (Ólafur R. Dýrmundsson & Thorsteinn 

Ólafsson, 1989).  
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 Bætiefni til að auka frjósemi og hreysti áa sem og hreysti afkvæma 

Á síðustu árum hafa verið markaðssett ýmis bætiefni sem eiga að auka frjósemi og hreysti 

lamba. Agrimin 24-7 Smartrace® er dæmi um þess háttar bætiefni, það eru fóðurhylki sem 

leysast upp í kepp jórturdýra á 180 dögum og sjá þeim fyrir réttu magni af ákveðnum 

snefilefnum yfir tímabilið. Snefilefnin sem um ræðir eru selen, kóbalt og joð. Gripir sem eru 

nær eingöngu fóðraðir á gróffóðri skortir oft þessi snefilefni og kemur bætiefnið þá til góðra 

nota. Bætiefnið er ætlað gripum sem hafa náð 40 kílóa lífþunga, hvort sem það eru fullorðnar 

ær eða gemlingar. Yfir fengitíð og meðgöngu er þörfin fyrir nægt magn af stein- og 

snefilefnum mest og koma bætiefni þá að góðum notum. Einnig getur verið ráð að gefa 

hrútum Agrimin 24-7 Smartrace® fóðurhylki í kring um fengitíð til að bæta frammistöðu 

þeirra (Agrimin, 2017). 

 

 
 

Mynd 2: Agrimin 24-7 Smartrace® fóðurhylki fyrir sauðfé (Agridirect, e.d.). 

 

 

 

 
 

Mynd 3: Agrimin 24-7 Smartrace® leyst upp í kepp jórturdýra (Agrimin, 2017). 
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2. Efni og aðferðir 

 Skipulag 

Notað var eigið gagnasafn í þessu verkefni. Tilraun var gerð á þýði sem innihélt 266 ær frá 

bænum Sléttu við Reyðarfjörð fæddar á árunum 2007-2015. Þegar tilraunin var framkvæmd 

voru ærnar tveggja vetra og eldri, engir gemlingar voru með í tilrauninni. Undanfarin ár hefur 

frjósemi gemlinga á bænum verið góð og töldu ábúendur því ekki ráðlegt að reyna að auka 

frjósemi þeirra. 

 

Tafla 4: Fjöldi áa úr hverjum árgangi í tilrauninni. 

Fæðingarár 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fjöldi áa 2 7 20 24 33 26 43 42 69 

 

Ánum var raðað upp við fjóra garða eftir meðferðarliðum í fjárhúsunum á Sléttu, samtals 

átta krær. Jöfn aldursdreifing var við alla garða hjá eldri ám en tveggja vetra ær voru hafðar 

við sér garða. Tveggja vetra ám var skipt í tvo hópa þar sem annar hópurinn fékk einfaldan 

skammt af fóðurlýsi en hinn ekkert. Eldri ám var skipt upp í þrjá hópa eftir meðferðaliðum 

þar sem hópur eitt fékk einfaldan skammt af lýsi, hópur tvö fékk ekkert lýsi og hópur þrjú 

fékk tvöfaldan skammt af lýsi. 

 

 

Mynd 4: Skýringarmynd af aðstöðunni. 
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 Aðferð 

Fóðurlýsi í fimm lítra brúsum frá Lýsi hf. var gefið í tilrauninni, boruð voru þrjú göt á 

tappann á brúsanum og eitt loftgat hjá handfanginu. Síðan var hellt úr brúsanum yfir 

gróffóðrið um leið og búið var að gefa á viðkomandi garða. Ær sem fengu einfaldan skammt 

af lýsi fengu eingöngu lýsi með morgungjöf, þær sem fengu tvöfaldan skammt var gefið lýsi 

bæði með morgun- og kvöldgjöf. Byrjað var að gefa ánum lýsi 24.11.2016 og var þeim gefið 

lýsi á hverjum degi þar til fengitíð lauk 10.01.2017.       

 

 Skammtastærð   

Einn fimm lítra brúsi af fóðurlýsi dugði að meðaltali í tvo daga, nánar tiltekið fjórar gjafir. 

Miðað við fjölda áa í hverjum meðferðarlið voru á tveimur dögum gefnir 462 skammtar af 

fóðurlýsi. Miðað við þessar upplýsingar má sjá að einn skammtur innihélt               

(
5 𝑙í𝑡𝑟𝑎𝑟

462 𝑠𝑘𝑎𝑚𝑚𝑡𝑎𝑟
) ∗ 1000 =10,8 millilítra af fóðurlýsi. Hver ær sem fékk einfaldan skammt af 

fóðurlýsi fékk því tæpa 11 ml. á dag meðan ær sem fengu tvöfaldan skammt af lýsi fengu 

tæpa 22 ml. á dag. 

 

 Dagbók 
06.11.2016: Byrjað að taka fé á hús 

10.11.2016: Síðustu ærnar teknar á hús 

24.11.2016: Lýsisgjöf hófst hjá öllum hópum 

13.12.2016: Sæðingar hófust 

16.12.2016: Hrútar settir í ærnar 

10.01.2017: Lýsisgjöf hætt hjá öllum hópum  

20.02.2017: Sónarskoðun 

05.05.2017: Sauðburður hófst 

10.07.2017: Gagnasöfnun 

 

  Mynd 5: Fóðurlýsi hellt yfir gróffóður hjá ám. 

Mynd: Þuríður Lillý Sigurðardóttir, 28.12.‘16.  

 

Ær á bænum eru yfirleitt teknar á hús í byrjun nóvember, það fer þó aðeins eftir tíðarfari ár 

hvert. Allt fé er rúið jafn óðum og það kemur á hús, þar af leiðandi er ekki allt tekið á hús í 

einu. Fé er tekið á hús í hæfilega stórum hópum yfir fjögurra daga tímabil, þetta er gert til 

þess að halda ullinni eins hreinni og kostur er. 
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 Meðhöndlun gagna  

Gagnasafn með öllum ám í þýðinu ásamt burði þeirra (þ.e. fjöldi fæddra lamba hjá hverri á) 

var sett upp í Microsoft Office Excel ® 2016. Þar var ánum raðað í þrjá mismunandi 

meðferðar hópa sem nefndir voru hér að ofan og sex mismunandi aldurshópa, 2ja vetra, 3ja 

vetra, 4ra vetra, 5 vetra, 6 vetra og 7 vetra og eldri. Gögn er varða burð voru fyllt inn í vorbók 

frá Ráðgjafamiðstöð Landbúnaðarins (RML) af Sigurði Baldurssyni bónda á Sléttu meðan á 

sauðburði stóð.  

Ein ær var tekin úr gagnasafni við uppgjör, hún er fædd árið 2010 og tilheyrði hóp tvö. 

Við uppgjör uppgötvaðist að ærin hafði verið geld tvö ár í röð og því líklega um frjósemis 

vandamál að ræða.          

 Öll tölfræðileg úrvinnsla fór fram í SAS Enterprise Guide ® 6.1 (© 2013, SAS institute 

inc.). Notuð var tvíþátta fervikagreining (ANOVA-Linear models, GLM aðferð) til að meta 

mun á frjósemi milli meðferðarhópa annars vegar og aldurshópa hins vegar. Með 

fervikagreiningu var hægt að greina breytileika milli hópa eftir orsakavöldum, breytileikinn 

er fólginn í burði áa sem er notaður til að meta frjósemi. Orsakavaldarnir eru tveir, lýsisgjöf 

og aldur áa. Með tveggja þátta fervikagreiningu var hægt að prófa áhrif beggja þátta á sömu 

breytuna, það er burðinn. Með því var hægt að sjá marktektarpróf og sundurliðuð leiðrétt 

meðaltöl fyrir frjósemi eftir meðferðarliðum annars vegar og aldri hins vegar fyrir alla hópa.

 Grunnlíkan fyrir fervikagreininguna Linear Models-GLM er eftirfarandi:               

Xijk = µ+αi+βj+εijk þar sem Xijk táknar burð (háða breytan), µ táknar heildar meðaltal fyrir 

burð, αi táknar föst hrif lýsisgjafar eftir meðferðarlið, βj táknar föst hrif aldurs og að lokum 

táknar εijk tilviljunarkennda skekkju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

3. Niðurstöður 

 

Tafla 5:  Frjósemi og skekkja fyrir þýðið í heild sinni, það er allar ær í tilrauninni. 

 

Tafla 5 tekur saman alla þætti tilraunarinnar, R2 (skýringarhlutfallið) sýnir að aldur og 

lýsisgjöf skýri 5% af heildar breytileika gagnasafnsins sem er lágt hlutfall. Meðal frjósemi 

er 1,93 lamb fyrir hverja á þegar tvævetlur og eldri ær eru hafðar saman og tilraunaskekkjan 

0,42 lamb fyrir hverja á eða rétt tæp 22%.  

 

 

Tafla 6:  Marktektarpróf fyrir frjósemi eftir meðferðarhópi og aldurshópi áa. 

 

Ef litið er á töflu 6 má sjá að F-gildi fyrir hópa er 0,34, það þýðir að breytileiki milli hópa 

er 0,34 sinnum breytileikinn innan hópa. Pr>F segir til um líkurnar á því að sá munur sem 

fram kemur í niðurstöðum stafi af tilviljun. Líkur þess að munur á frjósemi milli hópa stafi 

af tilviljun er 0,71, það eru háar líkur og því ekki hægt að álykta að lýsisgjöf hafi haft áhrif 

á frjósemi í þessari tilraun. Ef litið er á aldurshópa segir F-gildið til um að breytileiki milli 

hópa sé 2,35 sinnum meiri en breytileiki innan hópa. Líkurnar á því að munur á frjósemi eftir 

aldri stafi af tilviljun er 0,04 sem telst lágt. Til þess að hægt sé að sýna fram á marktækan 

mun þurfa líkurnar að vera 0,05 eða lægri. Fervikagreining sýndi því að tölfræðilega 

marktækur munur reyndist á milli aldurshópanna F(5) = 2,35, p = 0,04. Munur á frjósemi 

milli aldurshópa stafar því ekki af tilviljun.  

 

 

 

 

 

 

 

R2- skýringarhlutfall Tilraunaskekkja % Tilraunaskekkja Meðal 
frjósemi 

0.05 21.98 0.42 1.93 

Skýribreyta Frítölur Ferningstölu-
summa 

Meðalfervik F-gildi Pr > F 

Hópur 2 0.12 0.06 0.34 0.71 

Aldurshópur 5 2.12 0.42 2.35 0.04 
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Tafla 7: Leiðrétt meðaltöl fyrir frjósemi eftir meðferðarliðum. 

 

 

 

  

 

Leiðrétt meðaltöl fyrir frjósemi milli meðferðarhópa sýna að frjósemi er mest hjá ám sem 

fengu tvöfaldan skammt af lýsi og lægst hjá þeim sem fengu ekkert lýsi. Munurinn er ekki 

mikill og reyndist því ekki marktækur eins og áður kom fram. 

 

 

Tafla 8: Leiðrétt meðaltöl fyrir frjósemi eftir aldri áa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiðrétt meðaltöl frjósemi fyrir aldurshópa sýna að frjósemi er mest við fjögurra vetra aldur 

en minnst hjá ám sem eru sjö vetra og eldri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meðferðar hópur Leiðrétt meðaltal, burður 

1-einfaldur sk. 1.95 

2-ekkert lýsi 1.94 

3-tvöfaldur sk. 1.96 

Aldurshópur Leiðrétt meðaltal, burður 

2 1.89 

3 1.93 

4 2.10 

5 1.96 

6 2.00 

7+ 1.81 
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4. Umræður 

Frjósemi áa er nátengd umhverfisáhrifum og spilar fóður og næringarástand gripa þar stórt 

hlutverk. Næringarástand gripa á Sléttu var gott þegar tekið var á hús og héldu gripirnir því 

út fengitíð og fram að burði. Mikilvægt er að gæta þess að gripir séu í bata en ekki afturför 

þegar kemur að fengitíð (Robinson, 1990). Allt fé var rúið um leið og tekið var á hús að 

hausti til að koma í veg fyrir áhrif hitaálags á frjósemi, slík áhrif koma fram sem aukning á 

fósturláti (Ryle, 1961).         

 Mislitar ær á búinu voru hafðar utan við þýðið í þessari tilraun til að útiloka aukna 

frjósemi hjá ákveðnum ám vegna litaerfðavísa. Eins og fram kom hér að framan veldur 

erfðavísir fyrir hvítum lit hjá íslenskum ám færri fæddum lömbum miðað við ær sem hafa 

erfðavísa fyrir öðrum litum.       

 Niðurstöður sýna að gjöf á fóðurlýsi yfir fengitíma hafði ekki marktæk áhrif á frjósemi. 

Þegar litið er á aldur áa kom í ljós marktækur munur fyrir frjósemi milli aldurshópa. Fjögurra 

vetra ær voru með mesta frjósemi meðan ær í hóp sjö vetra og eldri sýndu lakasta frjósemi. 

Þessu ber saman við eldri rannsóknir þar sem talið er að hámarks frjósemi hjá íslensku sauðfé 

sé við fjögurra til sex vetra aldur (Árni Brynjar Bragason, 2013). Afkoma sauðfjárbúa 

byggist á því að hver framleiðslugripur skili eins miklu afurðum og mögulegt er innan 

skynsamlegra marka. Það gæti því reynst arðbært að endurnýja gripi um sex vetra aldur, að 

sjálfsögðu eru gripir ólíkir og þarf því að meta hvern einstakling fyrir sig með tilliti til heilsu 

hans og hreystis. Það svarar ekki kostnaði að fóðra gripi sem eru orðnir lélegir og skila þar 

af leiðandi lélegum og jafnvel engum afurðum.     

 Eins og áður hefur komið fram voru lambgimbrar ekki með í þessari tilraun. Það má 

vel vera að fóðurlýsi hefði áhrif á fanghlutfall og frjósemi lambgimbra þar sem þær þurfa 

meiri og betri næringu yfir meðgöngu. Lambgimbrar hafa ekki tekið út fullan þroska við 

fyrstu meðgöngu, þær þurfa því góða næringu yfir meðgöngu til að tryggja eigin vöxt 

samhliða fósturvexti (Robinson o.fl., 2002). Fóðurlýsi inniheldur góða fitu sem fer ómelt til 

smáþarma og nýtist því vel sem orka. Lýsisgjöf tryggir einnig meira framboð af æxlunar- og 

meðgönguhormónum (Mattos o.fl., 2000). Vítamín í fóðurlýsi hafa einnig áhrif á lifun fóstra, 

í lýsi er aðallega að finna A- og D-vítamín. Hvorugt þeirra eru myndað í líkama jórturdýra 

og því mikilvægt að ær fái þau úr fóðri. Meðan á meðgöngu stendur er A-vítamín sérstaklega 

mikilvægt, skortur á því getur truflað þroska og vöxt fósturvísa sem veldur vanhöldum.  
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Skortur á A-vítamíni getur líka valdið náttblindu, vanþrifum, ófrjósemi og aukið 

sjúkdómatíðni. Skortur á D-vítamíni getur síðan valdið beinkröm, truflun á beinvexti o.fl. 

(Lee o.fl., 2002). 

Fóðurlýsi er nokkuð dýrt sem gerir það að verkum að ekki er hagkvæmt að gefa það 

nema viðunandi árangur náist. Fimm lítra brúsi af fóðurlýsi kostar 3.968 krónur með vsk. 

hjá Fóðurblöndunni (2018). Í þessari tilraun voru 266 ær og þar af 100 sem fengu einfaldan 

skammt af lýsi og 65 sem fengu tvöfaldan skammt. Fimm lítra brúsi af fóðurlýsi dugði í tvo 

daga fyrir þessar 165 ær, fóðurlýsi var gefið í 47 daga og þurfti því um 24 brúsa eða 120 lítra 

fyrir þetta tímabil. Fóðurlýsi fyrir tímabilið kostaði því 95.232 kr. með vsk.  

 Afurðaverð til bænda hefur verið óstöðugt síðustu ár, ef miðað er við meðal lamb frá 

Sléttu sem flokkast í U3 og sent er á sláturhús í viku 37 er afurðaverð hjá Kaupfélagi 

Skagfirðinga (2017) 377 kr./kg. Meðal fallþungi á bænum er 18 kg., það þarf því fjórtán 

lömb til að ná upp í kostnað á því fóðurlýsi sem gefið var miðað við þessar forsendur.  

 Ekki var gefið fóðurlýsi haustið 2017, í stað þess var prufað að gefa nær öllum 

fullorðnum ám á Sléttu fóðurhylki frá Agrimin 24-7 Smartrace®. Niðurstöður fósturtalninga 

gefa ekki tilefni til að ætla að frjósemi hafi aukist við það. Fóðurhylkin innihalda mikið af 

góðum vítamínum sem talið er að auki lífsþrótt lamba við burð, það má því vel vera að áhrif 

þeirra komi betur í ljós við sauðburð vorið 2018. 

Ef litið er til erlendra rannsókna hafa áhrif fiskiolíu með fóðri hjá sauðfé verið 

rannsökuð í tugi ára. Fiskiolíur eru ríkar af fitusýrum sem tilheyra flokki omega-3 en 

rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli omega-3 fitusýra og framleiðslu á æxlunar- og 

meðgönguhormónum hjá sauðfé (Mattos, Staples, & Thatcher, 2000). Rannsóknir hafa 

jafnframt sýnt að fita í fóðri hafi jákvæð áhrif á æxlun jórturdýra, með því að breyta virkni 

eggbúa og gulbús. Breyting á virkni þeirra verður út af bættu orku ástandi og aukningu á 

forverum fyrir nýmyndun á ýmsum æxlunarhormónum (Mattos o.fl., 2000). Prostaglandín 

er gott dæmi um æxlunarhormón, hlutverk þess er að eyða gulbúi áa. Í kjölfar þess hefst nýr 

tíðahringur sem veldur burði eða fósturláti ef ær hafa þegar fest fang. Forveri prostaglandíns 

er omega-6 fitusýran ARA, omega-3 fitusýrur valda því að minna er framleitt af ARA og 

draga þannig úr líkum á ótímabærum fæðingum og fósturlátum áa (Mattos o.fl., 2000). 

Rannsóknir hafa þó líka sýnt að fóður sem er ríkt af omega-3 fitusýrum lengi meðgöngu um 

að meðaltali 2 daga (Capper o.fl., 2006). Luteinizing hormón (LH) er annað dæmi um 

æxlunarhormón, það stýrir virkni eggjastokka hjá ám og eistna hjá hrútum. Hormónið kemur 

af stað egglosi hjá ám og örvar vöxt gulbúa þar sem eggið var staðsett. 
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Hjá hrútum örvar LH myndun testósteróns í eistum og dregur fram karlkyns einkenni hrúta 

(Hormone health network, e.d). Heiladingull framleiðir og seytir LH hormóni til líkamans en 

það er eitt tveggja yfirkynhormónanna. Seyting LH frá heiladingli er undir mestum áhrifum 

af orku ástandi gripa, neikvætt orku ástand t.d. eftir burð veldur minni seytingu á LH, góðir 

orkugjafar á borð við fiskiolíur tryggja því meiri seytingu (Mattos o.fl., 2000).  

 Ólík áhrif af omega-3 og omega-6 fitusýrum á aðra þætti æxlunar hafa einnig verið 

rannsökuð. Í Bretlandi fór fram tilraun þar sem 36 ám var gefið fóður sem var annaðhvort ríkt 

af omega-3 eða omega-6 fitusýrum í sex vikur. Ekki kom fram munur á fjölda og stærð eggja 

sem losnuðu við egglos en styrkur prógesteróns í vökva eggbúa var meiri hjá ám sem fóðraðar 

voru á fóðri ríku af omega-3 fitusýrum. Líklegt er að það leiði til hærra fanghlutfalls 

(Wonnacott , 2010).    

Fleira sem hefur verið rannsakað eru t.d. áhrif fiskiolíu á hrútasæði, þar kom í ljós að 

fiskiolíur auka gæði á fersku sæði og eiginleika sæðis til frystingar með betri gæðum á því 

við afþýðingu. Það gæti því reynst vel að gefa hrútum fóðurlýsi með það að markmiði að 

auka frjósemi og fanghlutfall áa sem eru sæddar. Rannsókn þessi innihélt þrjá ólíka fitugjafa, 

fiskiolíu, sólblómaolíu og pálmaolíu. Sæðisframleiðsla jókst mun meira við gjöf á fiskiolíu 

en öðrum fitugjöfum, hrútar sem fengu fiskiolíu skiluðu jafnframt sæði með hæstum styrk 

af karlhormóninu testósterón (Esmaeili, Shahverdi, Alizadeh, Alipour, & Chehrazi, 2014). 

Einnig má nefna að rannsóknir og vísindagreinar gefa til kynna að gjöf á fiskimjöli um 

fengitíð geti aukið frjósemi áa (Bimbo & Crowther, 1992). Mér þætti gaman að framkvæma 

aðra tilraun þar sem fiskimjöl væri gefið í stað fóðurlýsis og sjá hvort ég fengi marktæk áhrif 

á frjósemi við gjöf á fiskimjöli.        

 Þegar allt kemur til alls má rekja áhrif fiskimjöls og fiskiolíu á frjósemi áa til betra 

næringarástands gripa. Áhrif af þessum bætiefnum fara því að miklu leyti eftir gæðum fóðurs 

sem ærnar fá. Gróffóður á Sléttu er yfirleitt gott sem gerir það að verkum að minni þörf er 

fyrir bætiefni. Vert er að hafa í huga að óháð gæðum gróffóðurs eru ákveðin stein- og 

snefilefni sem ávallt þurfa að koma með bætiefnum. Fóðurlýsi er gott dæmi um bætiefni sem 

inniheldur mikið af góðum næringarefnum, vítamínum, stein- og snefilefnum. Það er því 

upplagt að gefa fóðurlýsi til að uppfylla þarfir gripa og tryggja almenna heilsu þeirra og 

hreysti. 

Síðustu ár hafa ær á bænum Sléttu haft ótakmarkaðan aðgang að steinefnastömpum yfir 

veturinn. Ekki var talin þörf á að gefa slíka stampa samhliða fóðurlýsinu veturinn 2016. 

Saltsteinn var þó hafður á hverjum garða til að tryggja nægt magn af natríum fyrir ærnar.  
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Greinilegt var að ær sem ekki fengu lýsi höfðu meiri þörf fyrir saltstein, saltsteinn hjá ám 

sem fengu lýsi entist að meðaltali helmingi lengur en hjá þeim sem ekki fengu lýsi. 

 Að lokum er vert að segja frá því að frjósemi á bænum Sléttu hefur verið góð 

undanfarin ár. Á töflu 9 má sjá meðal frjósemi fyrir tveggja vetra ær og eldri frá árinu       

2015-2017. 

 

Tafla 9: Fædd lömb eftir á frá árinu 2015 til og með 2017. 

 Tveggja vetra (lamb eftir á) Þriggja vetra og eldri (lamb eftir á) 

2015 1,93 1,97 

2016 1,92 1,97 

2017 1,86 1,99 

 

Það má vel vera að marktækur munur fengist fyrir frjósemi vegna lýsisgjafar á bæjum með 

slaka frjósemi. Það gæfi til kynna að frjósemis vandamál á viðkomandi bæjum væri sökum 

lélegs fóðurs, gripir væru ekki í góðu næringarástandi og sýndu því slaka frjósemi.  
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5. Lokaorð 

Erlendar rannsóknir sýna að áhrif fiskiolíu eru mest á hormón sem tengjast æxlun og 

meðgöngu og hafa þannig áhrif á frjósemi og fanghlutfall áa. Þar má einna helst nefna 

aukningu á hormóninu prógesterón sem viðheldur þungun og minnkun á hormóninu 

prostaglandín sem getur valdið fósturláti eða ótímabærri fæðingu afkvæmis. Ekki kemur 

fram munur á fjölda né stærð eggja sem losna við egglos þegar lýsi er gefið og virðast áhrifin 

því einna helst koma fram með hærra fanghlutfalli áa. Það má rekja til hærra magns af 

hormónum sem eru góð fyrir æxlun og meðgöngu. Rannsóknir hafa jafnframt sýnt að 

fiskiolía getur aukið gæði og magn á sæði í hrútum. 

Niðurstöður þessa verkefnis gefa ekki ástæðu til þess að gefa ám fóðurlýsi yfir 

fengitíma með það að markmiði að auka frjósemi, að minnsta kosti ekki á búum þar sem ær 

fá gott fóður og eru í góðum holdum við fengitíð. Fóðurlýsi er dýrt og ekki kom fram 

marktækur munur á frjósemi áa sem fengu lýsi miðað við þær sem ekki fengu lýsi. Ekki má 

þó gleyma að fóðurlýsi inniheldur mikið af góðum næringarefnum, vítamínum, stein- og 

snefilefnum. Lýsi getur því hentað vel til að tryggja almennt hreysti bæði áa og afkvæma, 

sérstaklega ef gróffóður er lélegt.        

 Hvað varðar aldur er greinilegt að ær eru upp á sitt besta við fjögurra til sex vetra aldur. 

Það getur því reynst heppilegt að endurnýja ær við sex vetra aldur til að halda uppi góðri 

frjósemi á búinu, með því er hægt að auka framleiðslu hjarðarinnar og arðsemi búsins.    
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9. Viðaukar 

Gagnasafn frá sauðburði vorið 2017 fyrir ær eldri en 2ja vetra. 

Hópur1 Burður Hópur2 Burður Hópur3 Burður 

Lýsi 1 sk. 
 

Ekkert lýsi 
 

Lýsi 2 sk. 
 

7 2 3 1 25 2 

8 2 4 2 39 2 

11 1 13 1 49 3 

15 2 413 2 64 2 

17 2 37 2 70 2 

66 2 46 2 106 2 

71 1 60 1 109 2 

72 2 63 2 115 2 

102 2 87 2 122 2 

124 2 89 1 125 2 

126 1 90 1 127 2 

142 2 108 2 133 2 

166 2 118 2 154 2 

170 2 130 1 155 3 

183 2 176 2 168 2 

186 2 158 2 184 2 

192 2 160 2 189 3 

204 2 164 1 208 2 

220 2 165 2 213 2 

249 2 178 2 214 2 

272 2 190 2 216 2 

277 2 201 2 217 2 

281 2 202 2 219 2 

289 1 227 2 236 2 

294 2 230 3 241 2 

308 3 233 2 265 2 

309 1 237 2 273 1 

314 2 260 2 307 2 

318 2 300 2 322 3 

341 2 301 2 327 2 

344 2 211 2 328 2 

353 2 306 3 343 2 

365 2 324 2 346 2 

389 2 325 2 349 2 

390 2 326 3 360 2 

391 3 330 2 362 2 

397 2 331 2 363 2 

397 2 333 2 380 2 

407 2 483 2 386 1 
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415 2 337 2 392 3 

416 2 342 2 395 2 

439 2 352 2 402 2 

443 2 356 2 403 2 

449 1 357 2 408 2 

454 2 358 2 419 1 

470 2 375 2 420 2 

478 2 175 2 421 2 

480 2 404 2 424 2 

481 2 425 2 433 2 

494 2 426 2 435 2 

809 2 428 2 438 2 

826 2 459 2 445 2 

843 2 460 2 461 2 

847 2 479 2 463 2 

903 2 482 2 465 1 

928 1 492 2 475 2 

933 3 493 2 477 2 

948 2 896 2 491 2 

949 2 913 2 815 2 

965 1 100 3 827 2 

968 2 927 2 901 2 

972 3 930 1 930 1 

988 1 931 2 945 2 

994 2 973 2 982 2 

7055 3 981 2 7060 2 
      

Meðaltal 1,94 
 

1,94 
 

2,00 
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Gagnasafn frá sauðburði vorið 2017 fyrir 2ja vetra ær.  

Hópur 1 Burður Hópur 2 Burður 

2ja vetra einfaldur sk. 
 

2ja vetra ekkert lýsi 
 

502 2 427 2 

507 2 501 2 

508 2 503 2 

510 2 504 2 

515 2 505 2 

517 2 511 2 

520 2 512 2 

521 2 513 2 

522 2 514 2 

525 1 524 2 

526 2 527 2 

532 2 528 2 

533 2 529 1 

536 2 530 2 

537 2 531 1 

538 2 540 2 

539 2 542 2 

541 1 543 2 

545 2 546 2 

549 1 553 2 

550 2 558 2 

555 2 562 2 

561 2 563 2 

565 2 564 2 

566 2 567 2 

573 2 574 2 

575 2 577 2 

578 1 579 1 

585 2 580 2 

590 2 581 2 

591 2 582 2 

592 2 588 2 

593 3 596 2 

599 1 598 1 
  

551 2 
  

554 2 

Meðaltal 1,88 
 

1,89 

 


