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Ágrip 

Frá því sögur hófust hafa mjólkurkýr verið hluti af íslensku samfélagi. Í gegnum aldanna rás 

hefur margt breyst og þróun orðið á langflestum sviðum í mjólkurframleiðslu. Í 

sjálfsþurftarbúskap voru afurðir kúnna vel metnar og aðferðum beitt við vinnslu hennar sem 

þekkjast ekki lengur í dag. Úr mjólkinni var hægt að búa til nokkrar afurðir og voru hendurnar 

oftar en ekki eina aflið. Tækniþróun varð til þess að handmjaltir urðu barn síns tíma á Íslandi. 

Á öðrum áratug 20. aldar kom fyrsta vélknúna mjaltavélin til Íslands. Vélfötukerfið er vélknúið 

mjaltakerfi, með mótor og sogdælu. Spenahylki er komið fyrir á hvern og einn spena, 

þrýstingsmunur verður til þess að mjólkin rennur úr spenanum í gegnum lagnir og endar í fötu. 

Rörmjaltakerfið hefur gríðarlega svipaða virkni, nema mjólkin fer með lögnunum í 

mjólkurtank, en ekki í mjólkurfötu. Rörmjaltakerfið er sú mjaltatækni sem mest hefur verið 

notuð hér á landi, með 83,4% hlutfall af öllum mjaltakerfum árið 1997. Með áframhaldandi 

þróun fóru mjaltabásar að verða algengari og óx hlutfall þeirra til ársins 2011. Þeim fór svo að 

fækka aftur árið 2013. Í dag eru nokkur kerfi í notkun á Íslandi og nýjasta viðbótin er 

mjaltaþjónar. Mjaltaþjónar er mjaltatækni sem verður algengari með hverju árinu og nú þarf 

bóndinn ekki lengur að vera viðstaddur mjaltir hjá hverri og einni kú. Mjaltaþjónar gefa því 

bóndanum meira frelsi í vinnubrögðum og geta kýrnar farið hvenær sem er sólarhrings í mjaltir. 

Árið 2017 var hlutfall mjaltaþjóna 31,4% af öllum mjaltakerfum í notkun á landinu sem er mikil 

aukning þar sem hlutfallið var 1,3% árið 2003.  

Kýrnar eru engin undantekning þegar kemur að þróun og framförum í mjólkurframleiðslunni, 

þar sem nyt þeirra hefur aukist gríðarlega síðustu ár. Á 18. og 19. öld var nyt kúnna mæld í 

pottum og var meðal ársnyt kúnna yfirleitt í kringum 2.000 potta sem samsvarar 2.059 kg. 

Einstaka kýr mjólkuðu meira og í lok 19. aldar var meðal ársnyt íslenskra kúa 2.200 pottar 

(2.265 kg). Mjólkurframleiðendum fer að fækka á 20. öldinni og á sama tíma fór nyt kúnna 

vaxandi. Árið 1970 voru yfir 3.500 bú sem lögðu inn mjólk með meðal ársnyt undir 3.000 kg. 

Í lok 20. aldar voru mjólkurframleiðendur rúmlega 1.000 með meðal ársnyt yfir 3.900 kg. 

Mjólkurframleiðendum hélt áfram að fækka og í dag er öldin önnur frá því sem var, þar sem 

eftir eru 556 bú sem leggja inn mjólk með meðal ársnyt upp á 6.275 kg 2018.  

Upphaf mjólkur- og rjómabúa var í byrjun 20. aldar þegar fyrsta mjólkurbúið var stofnað í 

Hrunamannahrepp. Ákveðin bylgja fór af stað og voru mjólkurbú, rjómabú og mjólkurbúðir 

stofnaðar víðs vegar. Smjör, rjómi, ostur, skyr og sýra voru meðal mjólkurafurða fyrst um sinn 
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en mjólkurmarkaðurinn hefur þróast gríðarlega og er nú fjöldinn allur af mjólkurafurðum til 

sem hægt er að nálgast í hvaða matvörubúð sem er.  

Gæðakröfur á mjólk verða sífellt strangari frá því sem áður var. Fyrsta skrefið var stigið árið 

1921, þegar gerilsneyðing mjólkur kom til sögunnar. Hún varð þó ekki að lögum fyrr en árið 

1934. Rannsóknarstofa var sett upp af Mjólkursamsölunni sem rannsakaði mjólkursýni frá árinu 

1935. Með árunum varð rannsóknarstofan sameinuð opinberu matvælaeftirliti og héraðslæknar 

sáu um rannsóknirnar, seinna tóku svo dýralæknar við þessu embætti. Í dag er gæðaeftirlit 

strangt og rannsóknir framkvæmdar á flestum sviðum framleiðslunnar, frá spena til fernu.  
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1. Inngangur 

Það gefur auga leið að miklar framfarir hafa orðið á mjaltatækni á Íslandi. Markmið þessa 

ritgerðar er að draga saman hvaða mjaltatækni hefur verið beitt í gegnum tíðina og hver þróunin 

hefur verið. Skoða hvernig nyt hefur breyst með tímanum og hvort gæði mjólkur séu þau sömu 

í dag og þau voru þegar fyrst var byrjað að selja mjólk. Ásamt því verður rennt yfir sögu 

mjólkurmarkaðs á Íslandi.  

Þær spurningar sem leitast verður eftir að svara eru eftirfarandi:  

1. Hvaða breytingar hefur tæknin fært kúabændum þegar kemur að mjöltum?  

2. Eru miklar breytingar á afurðum hjá íslenskum mjólkurkúm og hvernig hefur nyt kúnna 

þróast með árunum?  

3. Eru gerðar meiri kröfur til mjólkurgæða í dag? 

 

1.1.  Íslenska mjólkurkýrin 

Íslenska kýrin á ættir sínar að rekja til Noregs og er blóðskyld kúm af norsku Þrænda- og 

Norðurlandskyni (Jón Torfason & Jón Viðar Jónmundsson, 2001) sem komu hingað til lands 

með landnámsmönnum. Eftir að til Íslands var komið hefur kúakynið lítið sem ekkert blandast, 

það er talin mikil sérstaða og telst því íslenska kúakynið sem upprunalegt kyn (Emma 

Eyþórsdóttir, Þorsteinn Tómasson & Áslaug Helgadóttir, 2001).  

Samtímafrásagnir á 13. öld og skýrslur frá 14. öld eru helstu heimildir er varða gripahald á 

þessum tímum. Fornbréf, biskupasögur og Sturlunga gefa innsýn í búskap og gripahald á 13. 

öld og skýrslur klaustra frá 14. öld veita upplýsingar um gripi í þeirra eigu. Fornbréfasafnið 

gefur mynd af gripahaldi á 15. öld og helst fjöldi gripa nokkuð svipaður í gegnum þessar þrjár 

aldir. Það er ekki fyrr en á 16. öld sem nautgripum fer að fækka á Íslandi. Á 17. öld verða miklar 

breytingar þar sem nautgripum fækkar mikið (Jónas Jónsson, 2013).  Sjálfsþurftarbúskapur var 

ekki lengur eins algengur og áður var og gátu bændur farið að selja vörur sínar. Erfiðara reyndist 

fyrir kúabændur að koma sínum vörum á framfæri heldur en fyrir sauðfjárbóndann og er það 

ein ástæða breyttra búskaparhátta á þessum tímum. Bændur fækkuðu nautgripum sínum og 

fjölgaði sauðfé fyrir ullina sem auðveldara reyndist á fá pening fyrir. Útflutningur var á uxakjöti 

og smjöri, en líklega var þá sauðasmjör í meirihluta (Jónas Jónsson, 2013). Þegar leið á 17. 

öldina varð minna um útflutning þar sem lítið fékkst orðið fyrir vörurnar (Jón Torfason & Jón 

Viðar Jónmundsson, 2001). 
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Í byrjun 18. aldar fóru þeir Árni Magnússon og Páll Vídalín um landið að skipun Danakonungs 

til að skrá niður upplýsingar varðandi jarðir. Á meðal mikilvægra skráninga frá þessum tíma 

var fjöldi búpenings á hverjum bæ fyrir sig. 

Í kringum 1703 voru nautgripir á Íslandi um 35.860 talsins. Kýr voru í miklum meiri hluta eða 

tæplega 24.500 talsins. Naut voru tæplega 3.000, að meðtöldum uxum. Þá voru kvígur tæplega 

3.900 og kálfar rétt rúmlega 4.500 talsins. Það varði þó ekki lengi þar sem harðindi mikil urðu 

til þess að nautgripum fækkaði verulega um miðja og aftur á seinni hluta 18. aldar. Eftir fyrri 

harðindin stóð fjöldi nautgripa í landinu í 20.000 gripum. Seinni harðindin, Móðuharðindin, 

urðu í kjölfar mikla náttúruhamfara í Skaftáreldum á árunum 1783-1785, en upphaf hamfaranna 

var eldgos í Lakagígum. Móðuharðindin urðu til þess að gífurlegur fjöldi búpenings um allt 

land féll. Eftir stóðu innan við 10.000 nautgripir. Á 19. öld fór fjöldi nautgripa hæst í 31 þúsund 

árið 1859, en fækkaði niður í 19 þúsund árið 1868 vegna harðinda. Árið 1928 voru nautgripir á 

Íslandi aftur orðnir 30 þúsund (Jónas Jónsson, 2013). 

Árið 1950 voru í kringum 45 þúsund nautgripir í landinu og um 30 árum seinna eða árið 1980 

var fjöldi þeirra komin upp í rúmlega 60 þúsund (Jón Torfason & Jón Viðar Jónmundsson, 

2001). Árið 2018 töldu nautgripir á landinu rúmlega 81 þúsund. Árið 1981 var hlutfall 

mjólkurkúa yfir 65% af öllum nautgripum á Íslandi, á tæplega 40 árum hefur hlutfall 

mjólkurkúa af heildarfjölda nautgripa helmingast og var árið 2018 ekki nema 32% (Hagstofa 

Íslands, e.d.). 

 

1.2.  Ræktunarsaga 

Bæði á 18. og 19. öld kom það fyrir að einn og einn bóndi flutti inn erlendar kýr til kynbóta. 

Vitað var þá að þær væru bæði stærri en íslenska kýrin sem og afkastameiri þegar kom að 

mjólkurframleiðslu. Reglulega komu til Íslands verslunarskip og reyndist því auðvelt að fá kálfa 

og kvígur til landsins í gegnum danska kaupmenn (Jónas Jónsson, 2013). Gripirnir frá 

Danmörku hafa þó í heildina ekki verið margir þar sem blóðrannsóknir sýna skyldleika íslensku 

kýrinnar við norska stofna og því næst fjarskyldar breskum stofn (Jón Torfason & Jón Viðar 

Jónmundsson, 2001). Þrátt fyrir þennan innflutning slapp íslenska kúakynið við alvarlega 

sjúkdóma sem auðveldlega hefðu geta flust inn með lifandi nautgripum. Tekið var fyrir 

innflutning á erlendum búfénaði með lögum sem sett voru á Alþingi árið 1882. Var það gert í 

kjölfar fjárkláðans seinni sem barst hingað til lands með fé árið 1855. Eftir að þetta bann var 

sett er ekki vitað til þess að fleiri erlendir nautgripir hafi verið fluttir hingað til lands (Jónas 

Jónsson, 2013). Innflutningurinn sýndi að hugur var í bændum til að kynbæta og gera betur. 
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Um miðja 19. öld byrjaði Búnaðarfélag Íslands að styðja við kynbætur í nautgriparækt (Jón 

Torfason & Jón Viðar Jónmundsson, 2001). Árið 1879 var fyrsta búfjársýningin á Íslandi haldin 

á Grund í Eyjafirði og var það Framfarafélag Eyfirðinga sem stóð fyrir henni. Næsta sýning var 

haldin strax næsta sumar og var hún virkilega vel sótt en yfir 1.500 manns mættu. Harðindakafli 

áranna 1880-87 gerði það að verkum að sýningarnar urðu ekki fleiri í bili (Jónas Jónsson, 2013). 

Guðjón Guðmundsson var fyrsti búfjárræktarráðunauturinn á Íslandi, en hann var ráðinn til 

Búnaðarfélags Íslands árið 1902. Guðjón lagði mikið upp úr að stofnuð yrðu 

nautgriparæktarfélög um land allt. Strax ári seinna var búið að stofna fyrstu félögin, en á næstu 

árum átti þeim eftir að fjölga mikið. Lög um kynbætur voru sett á Alþingi árið 1905, íslenski 

kúastofninn átti þá að gefa af sér sem mesta og besta mjólk og bændur því hvattir til að kynbæta 

með mjólkurlagni í huga ásamt því að stefna að útrýmingu á göllum, líkt og júgurgöllum. Mikið 

ræktunarstarf fór í gang á þessum tíma, en Guðjón fór um landið og hélt bæði fundi og 

námskeið. Bændur urðu fróðari með hverju skiptinu og með aukinni þekkingu urðu miklar 

framfarir í kúastofninum (Jón Torfason & Jón Viðar Jónmundsson, 2001). 

Tímamót urðu árið 1946 í ræktunarsögu íslenska kúakynsins þegar nautastöð var reist á 

Akureyri. Hægt var nú að láta sæða kýrnar með góðum nautum. Næstu ár á eftir voru reistar 

nautastöðvar á Hvanneyri, í Mosfellssveit, í Laugardælum og á Blönduósi. Nautastöðvarnar 

höfðu mikil áhrif og 20 árum síðar voru yfir 70% af kúm á Íslandi sæddar (Jón Torfason & Jón 

Viðar Jónmundsson, 2001). Næsta bylting var djúpfrysting á sæði sem kom til tals árið 1956. 

Ekkert var þó gert í nokkur ár á eftir eða þangað til Búnaðarsamband Suður-Þingeyinga hamraði 

á þessu máli á Búnaðarþingi 1967 og sagði það mjög mikilvægt að bændur fái tækifæri til að 

sæða kýr sínar með álitlegum nautum, sama hvar þeir byggju á landinu. Eftir þetta fór boltinn 

að rúlla og fyrsta íslenska kýrin var sædd árið 1969 með djúpfrystu sæði (Jónas Jónsson, 2013). 

Búnaðarþing samþykkti árið 1968 að kynbótanefnd á vegum Búnaðarfélags Íslands myndi hefja 

starfsemi. Nefndin var skipuð fimm mönnum og myndaðist sú hefð að einn ráðunautur úr 

hverjum landsfjórðungi fengi sæti. Enn og aftur varð mikil framför í kynbótum með hinum 

ýmsu nýjungum. Eitt af þeim var kynbótamat bæði fyrir kýr og naut sem hefur þróast gríðarlega 

í gegnum árin og er reiknað með einstaklingslíkani í dag (Jónas Jónsson, 2013). 

 

1.3.  Handmjaltir 

Nokkrum aðferðum hefur verið beitt í gegnum aldirnar við að mjólka kýr fyrir neyslu manna. 

Elsta aðferðin er handmjólkun, en þá notuðu bændur hendurnar og mjólkuðu í fötu. Þrátt fyrir 
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að handmjólkun heyri sögunni til að mestu leyti á Íslandi, þá er enn handmjólkað víðs vegar í 

heimum þar sem ekki er rafmagn (Millogo o.fl., 2012).  

Í forðum daga var mjólkað í trog á Íslandi, seinna komu svo tréskjólur og blikkfötur og á tíma 

handmjólkunar voru það að mestu leyti búkonurnar sem sáu um mjaltir. Kýrnar voru yfirleitt 

bundnar á básum og var það kallað aðkomuhlið, sú hlið sem mjólkuð var á undan og var það 

nánast alltaf hægri hlið kýrinnar. Frákonuhlið var því seinni hliðin og oftast sú vinstri. Setið var 

á kollum á meðan mjólkað var, en áður en þeir komu til voru notaðar hauskúpur af kúm sem 

búið var að sjóða eða hryggjarliður úr hval (Jón Torfason & Jón Viðar Jónmundsson, 2001). 

Sérstakri aðferð er beitt þegar kýr eru handmjólkaðar. Notaðir eru þumalfingur og vísifingur 

sem klemma spenann efst, næst júgrinu. Því næst kreista hinir fingurnir mjólkina út. 

Nauðsynlegt er að búa til þrýstingsmun sitt hvoru megin við spenaopið til að mjólkin geti 

streymt út. Mikilvægt er að reyna nota sem mest alla hendina en ekki bara tvo fingur og forðast 

skal að klípa með tveimur fingrum efst og toga niður, það getur haft skaðleg áhrif á 

slímhimnurnar í spenanum (Alfnes & Østerås, 1997). 

Þegar setið var við mjaltir gat sveiflandi halinn á kúnum oft verið til trafala og tekið var því upp 

á að binda halann með snæri við aðra löppina á þeim. Þá gat kýrin ekki lengur sveiflað ryki, 

skít eða öðru ofan í mjólkurfötuna né slegið mjaltakonuna í andlitið. Í stuttan tíma tóku nokkrir 

bændur upp á því að stýfa halann með því að skera í burt stúfinn. Þetta varði þó stutt þar sem 

þessi aðferð var talin mikil misþyrming á kúnum (Jón Torfason & Jón Viðar Jónmundsson, 

2001). 

Tryggvi Guðmundsson tók sig til og þýddi úr sænsku nokkrar reglur sem fylgja átti þegar koma 

að handmjólkun á kúm. Reglurnar voru undir yfirskriftinni ,,Um mjólk og mjaltir kúa’’ og eru 

eftirfarandi: 

1. Fjós eru vanalega hlý og rakasöm en í því loftslagi þróast ,,bakteríur’’ best. Það er því 

nauðsynlegt að fjósin séu björt og loftgóð svo að síður sé hætt við að ,,bakteríurnar’’ fari í 
mjólka á meðan mjólkað er. 

2. Bursta skal kýrnar daglega og þurrka vel af júgrum þeirra með þurrum klút áður en farið er 

að mjólka svo að óhreinindi af júgrinu og spenunum fari ekki í mjólkina um leið og mjólkað er. 
3. Betra er að mjólka nokkuð rösklega því að við það verður mjólkin bæði meiri að vöxtum og 

fitumeiri, en þegar mjólkað er dræmt og ætíð um sama leyti. 

4. Kýrnar skal þurrmjólka í hvert skipti bæði vegna þess að síðasta mjólkin er smjörmest og í 
annað stað vegna þess að það getur valdið júgurmeini eður skemmd á mjólkurkirtlunum að 

skilin er eftir mjólk í júgrinu, einkum fyrst eftir burð. 

5. Best er að krossmjólka, það er að skilja, að mjólka í senn framspena og afturspena sitt á 

hvorri hlið. Eins og kunnugt er myndast mikið af mjólkinni meðan verið er að mjólka því að fá 
júgur eru svo stór að þau rúmi meira en 3-4 potta í senn. Hreyfing sú, sem kemur á júgrið þegar 

krossmjólkað er, flýtir fyrir mjólkurmynduninni í júgrinu. 
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6. Mjaltakonan á að taka hálfkrepptri hendi dálítið upp fyrir spenann um leið og hún strýkur 

mjólkina niður. Við það ýmist að opna eða lykja aftur hendinni opnast og lokast á víxl efstu 
mjólkurkirtlarnir svo að mjólkin streymir fyrirstöðulaust og sárindalaust fyrir skepnuna úr 

júgrinu. 

7. Þegar ungar kýr óspakar eru mjólkaðar verður að láta vel að þeim - kjassa þær og klóra - 
og ef þær eigi stillast við það er reynandi að halda á lofti öðrum afturfætinum meðan mjólkað 

er, en varast verður að fara illa að þeim, hnippa í þær eða berja, því þá selja þær ekki sem svo 

er kallað. 

8. Á vetrum er best að mjólka kýr þegar nýbúið er að gefa þeim - á meðan þær eru að éta - og 
hafa þá sem rólegast í fjósinu. 

9. Mjaltakonan verður að vera mjög hreinleg, þvo mjólkurfötur og ílát vandlega og hendur 

sínar áður en hún fer að mjólka, svo að engin óhreinindi fari í mjólkina. Sé þessa ekki gætt 
súrnar mjólkin og smjörið fyrr. 

10. Fyrst eftir burð er betra að mjólka kýr þrisvar á dag, einkum ef þær eru nytháar, en þegar 

frá líður er nægilegt að mjólka þær kvöld og morgna. 
(Tryggvi Guðmundsson, e.d.) 

 

Ef skilja átti mjólkina þurfti að hella mjólkinni í grunn ílát um leið og búið var að handmjólka 

kúnna, var það kallað að setja mjólkina. Mjólkin var látin standa í tvö til þrjú dægur (tvo til þrjá 

daga) og var hún kölluð tví- eða þrídægruð eftir því. Eftir þennan tíma var hægt að skilja að 

rjómann frá undanrennunni (Jónas Jónsson, 2013).  

Flestir bændur handmjólkuðu kýrnar fram á miðja 20. öld en þá fór rafmagn að verða 

aðgengilegra á Íslandi. Árið 1953 voru tvö þúsund sveitabæir sem höfðu rafmagn en fjögur 

þúsund sveitabæir sem voru enn rafmagnslausir (Árni Daníel Júlíusson, 2013). Árið 1995, var 

einn bær á Suðurlandi sem enn notaði handmjaltir (Runólfur Sigursveinsson, 1997) og árið 

2003 var einungis einn bær eftir á öllu landinu þar sem notast var við handmjaltir (Snorri 

Sigurðsson, 2003). 

 

1.4.  Mjaltavélar 
 

1.4.1. Vélfötukerfi 

Á sýningu sem haldin var í London árið 1863 sáu menn fyrst mjaltavél. Vélin var komin frá 

Ameríku og þurfti handafl til að knýja hana (Sigtryggur Björnsson, 1997). Þessi nýja mjaltavél 

hlaut heiðursverðlaun og þótti hún áhugaverð uppfinning. Sama ár, var vélin prófuð í Noregi 

og var niðurstaðan sú að hún hafði lítið fram yfir hina venjulegu aðferð að handmjólka (Alfnes 

& Østerås, 1997). Hana skorti því marga þætti og lítið sem ekkert varð að útbreiðslu á 

mjaltavélum fyrr en á árunum 1910 til 1920 þegar töluvert vandaðri mjaltavélar litu dagsins 

ljós. Árið 1927 kom fyrsta mjaltavélin til Íslands, en það var Jóhannes Reykdal á Setbergi sem 

keypti hana frá Svíþjóð (Sigtryggur Björnsson, 1997).  
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Eins og fram kom í kaflanum handmjaltir hér að ofan þarf að búa til þrýstingsbreytingu sitt 

hvoru megin við spenann til að mjólkin geti streymt út. Í mjaltavélum er sog notað til að mynda 

þennan þrýstingsmun með þeim afleiðingum að mjólkin sogast út (Árni G, Eylands, 1950). 

Kerfið er samsett af nokkrum hlutum sem allir gegna ákveðnu hlutverki. Til að knýja kerfið 

þarf loftdælu og mótor. Misjafnt er hvort dælunni er komið fyrir inni í skáp í fjósinu eða sem 

algengara er, í litlum klefa fyrir utan fjósið. Í mörgum tilvikum liggur soglögn frá dælunni að 

hverjum og einum bás inni í fjósi. Öryggisloki er á soglögninni nálægt dælunni sem og 

loftgeymir sem vinnur að því að jafna vanþrýsting sem kemur þegar dælan er í gangi. Á 

soglögninni er einnig krani sem dugar fyrir tvo bása í fjósinu. Sogmæli er komið fyrir á lögninni 

en hlutverk hans er að meta hvort réttur loftþrýstingur sé á soginu eða hvort og þá hversu mikið 

upp á vanti (Árni G. Eylands, 1950).  

Sogdæla vinnur að því að halda undirþrýsting á mjaltakerfinu. Huga þarf að stærð sogdælu 

miðað við þann vélfötufjölda sem á að nota hana á. Við innsogsstút sogdælunnar er tekin 

mæling sem segir til um afköst dælunnar. Mælingin er gefin upp sem lítrar lofts á mínútu miðað 

við þann undirþrýsting sem vélarnar vinna með í sogkerfinu. Varaafköst dælunnar eru mæld í 

soggjafastút og líkt og afköstin gefin upp sem lítrar lofts á mínútu. Varaafköst er hugtak sem 

notað er yfir það magn lofts sem má streyma inn í kerfið án þess að sogmælir falli (Sigtryggur 

Björnsson, 1997). Það er að segja það loft sem getur nýst ef óvænt loftnotkun á sér stað á meðan 

mjöltum stendur. Ef varaafköst eru of lítil getur verið að of mörg mjaltatæki séu tengd við 

sogdæluna og þarf þá annaðhvort að fækka þeim eða fá afkastameiri sogdælu (Alfnes & 

Østerås, 1997). Mikilvægt er að stöðugleiki sé á undirþrýstingnum sem vélarnar vinna við og 

byggist sá stöðugleiki mikið upp á varaafköstum vélfötukerfanna (Sigtryggur Björnsson, 1997).  

Sogskiptirinn sér um að breyta þrýsting í holrýminu á milli spenahylkis og spenagúmmís á 

reglubundinn hátt. Með því stjórnar sogskiptirinn hreyfingum spenagúmmíanna. Undir 

spenanum inni í spenagúmmíinu er undirþrýstingur og á hann alltaf að vera sá sami. 

Þrýstingsmunur verður fyrir utan spenagúmmíið þar sem kerfissog og andrúmsloftsþrýstingur 

skiptast á (Sigtryggur Björnsson, 1997). Mikill ávinningur er af því að hafa sogkraftinn rétt 

stilltan bæði fyrir kýrnar sjálfar sem og fyrir þann sem er að mjólka. Ef sogkrafturinn er ekki 

nógu mikill er aukin hætta á júgurbólgu, hætta á að júgrið tæmist ekki, mjaltirnar taka lengri 

tíma og líkur á innrennsli lofts meðfram spenagúmmíum eykst. Að sama skapi ef sogkraftur er 

of mikill eru töluverðar líkur á að kýrin hljóti skaða af. Hætta er á að skaða spena, valda 

júgurbólgu eða loka fyrir mjólkurflæðið, eins eru litlar líkur á að júgrið tæmist (Alfnes & 

Østerås, 1997). 
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Mynd 1. Teiknuð mynd af uppbyggingu vélfötukerfa. Heimild: Old-engine, e.d.  

Tvöfaldar loftslöngur liggja frá fötulokinu og í tengikrossinn, þaðan liggja svo fjórar loftslöngur 

í hliðarstúta á hverju og einu spenahylki (Árni G. Eylands, 1950). Nokkrar tegundir hafa verið 

notaðar af sogskiptum, en ber þá helst að nefna himnusogskiptir, rafdrifinn sogskiptir, 

stimpilsogskiptir og vökvasogskiptir. Algengastur á Íslandi er vökvasogskiptirinn. Í 

sogskiptunum er ganghlutfall og hefur það verið mismunandi í gegnum tíðina. Algengt 

ganghlutall er 1,5:1 með 60 tvöföldum slögum á mínútu en áður hafði verið notað ganghlutfall 

2,5:1 og 1:1 þá með 40 tvíslögum á mínútu (Sigtryggur Björnsson, 1997). Í hverju og einu slagi 

eru tveir spenar sogaðir á meðan hinir tveir eru í hvíld, svo skiptist það í næsta slagi (Árni G. 

Eylands, 1950). 

Mjólkurslöngur flytja mjólkina frá spenum kýrinnar og í mjólkurfötuna. Oftar en ekki eru 

slöngurnar úr glæru plastefni sem auðveldlega má sjá í gegnum, en það gerir eftirlit með 

mjólkurflæði mögulegt. Slöngurnar eiga að vera 13-16 mm á vídd, mismunandi eftir gerð 

mjaltakerfa (Sigtryggur Björnsson, 1997). Ef mjólkurslöngur eru of þröngar er það bein ávísun 

á að flutningur á mjólkinni verði hægari. Mikilvægt er samt að mjólkurslöngur séu ekki of víðar 

þar sem það kallar á önnur vandamál líkt og þegar kemur að þrifum á tækjunum (Terje Alfnes 

& Olaf Østerås, 1997). 

Upp á spenana fara spenahylkin, en spenahylkin sjálf eru úr málmi. Þau eru opin efst með gat 

fyrir loftslöngu á hliðinni og mjólkurslöngu neðst. Ofan í spenahylkið fer spenagúmmíið, það 

er stutt slanga sem þekur innra borð spenahylkisins. Spenagúmmíið er það eina sem kemst í 

snertingu við sjálfan spenann (Árni G. Eylands, 1950) og þarf að vera í rétti stærð miðað við 



8 

 

spenahylkið. Mikilvægt er að spenahylkið sé í rétti stærð vegna þess að það þarf pláss til að 

leggjast saman, en ekki of mikið pláss þar sem það getur haft áhrif á loftnotkun sogskiptisins 

(Sigtryggur Björnsson, 1997). Þrýstingsbreytingar verða til þess að gúmmíið gefur eftir og 

dregst út í hliðar spenahylkisins með þeim afleiðingum að mjólkin sogast úr spenanum. 

Þrýstingsbreytingunum er stýrt af sogskiptinum sem á að sjá til þess að skipta á sogi og hvíld 

samkvæmt stilltu ganghlutfalli (Árni G. Eylands, 1950). 

Fast við spenahylkin eru mjólkurslöngurnar sem liggja allar niðurávið að tengikrossinum. 

Tengikrossinn tengir saman allar fjórar mjólkurslöngurnar og sameinar þær í eina slöngu sem 

þaðan ferjar mjólkina í fötuna (Sigtryggur Björnsson, 1997).  

Þegar kýrin hefur mjólkast að fullu þarf að taka mjaltatækin varlega af henni. Þá er tekið með 

annari hendi um spenahylkið og lokað fyrir sogið, því næst er beðið eftir að hylkið detti sjálf 

af, fyrir eigin þunga en sé hvorki togað af né fingri stungið ofan í spenahylkið meðfram 

spenanum til að losa þau af (Alfnes &  Østerås, 1997). 

1.4.1.1. Hlutfall vélfötukerfa á Íslandi 

Fyrir aldamótin 2000 eru upplýsingar um útbreiðslu vélfötukerfa af skornum skammti. Árið 

2003 voru 2,7% fjósa á Íslandi með vélfötukerfi (Snorri Sigurðsson, 2003), 2,1% árið 2005 

(Snorri Sigurðsson, 2005) og 1,8% árið 2007 (Snorri Sigurðsson, 2008).  Vélfötukerfunum hélt 

áfram að fækka og var hlutfall þeirra á Íslandi ekki nema 1,3% árið 2009 (Snorri Sigurðsson, 

2009) og 1,4% tveimur árum seinna (Snorri Sigurðsson, 2011). Árið 2013 var hlutfallið komið 

niður í 1,1% (Snorri Sigurðsson, 2013) og árið 2015 var hlutfallið 0,6% (Snorri Sigurðsson, 

2016). Tveimur árum síðar, árið 2017 var hlutfall vélfötukerfa 0,7% á Íslandi (Snorri 

Sigurðsson, 2018). 



9 

 

 

 

Mynd 2. Hlutfall fjósa með vélfötukerfi á Íslandi frá árinu 2003-2017. 

 

1.4.2. Rörmjaltakerfi 

Almennt á það við að grundvöllur fyrir bæði vélfötukerfið og rörmjaltakerfið sé básafjós. Að 

mjólka í vélfötur var vissulega breyting frá handmjöltum, bæði hvað varðar tíma og þrek. 

Þróunin hélt áfram og hugmynd að rörmjaltakerfi kom upp. Rörmjaltakerfi leystu vélföturnar 

af og losaði bændur því við að bera þungar föturnar frá fjósinu og í mjólkurhúsið. Frá 

mjaltatækinu rennur mjólkin til mjólkurskilans sem flytur mjólkina í mjólkurtankinn. Allt 

kerfið er lokað, frá spena í mjólkurtank. Mjólkurlagnir liggja fyrir ofan kýrnar sömu leið og 

loftlagnirnar. Virkni kerfanna er því gríðarlega svipuð, fyrir utan að mjólkin fer beint í tankinn 

(Sigtryggur Björnsson, 1997). Þeir hlutir sem bætast við þegar skipt er í rörmjaltakerfi eru 

mjólkurlögn, mjólkurkranar, endaeining og slanga sem leiðir til mjólkurtanks. Möguleiki er að 

tengja vatnshraðkælir á slönguna, en ekki nauðsyn, því er hann talinn aukabúnaður. 

Rörmjaltakerfið þarf töluvert meiri orku til notkunar heldur en vélfötukerfið og þarf því stærri 

sogdælu. Krafturinn í sogdælunni nýtist til að lyfta mjólkinni upp, því mjólkurlagnirnar liggja 

oftar en ekki í kringum tveggja metra hæð. Mjólkinni er því lyft upp í mjólkurlögnina, um sem 

nemur allt að tveimur metrum og lengd lagnanna, fer eftir stærð fjóssins. Rétt er að hafa 

mjólkurlögnina með sem fæstum beygjum og láta hana halla um tvo til fimm millimetra á hvern 

metra inn í mjólkurhús. Miðað er við að rörmjaltakerfi séu í fjósum sem eru með 15 til 30 
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mjólkandi kýr (Sigtryggur Björnsson, 1997). Hver og einn bóndi ræður þó hvernig hann hagar 

málum. 

1.4.2.1. Hlutfall rörmjaltakerfa á Íslandi  

Eldri heimildir en frá árinu 1997 um útbreiðslu rörmjaltakerfa á Íslandi eru af skornum 

skammti. Á tíunda áratug 20. aldar voru í kringum 84,3% allra fjósa á Íslandi með 

rörmjaltakerfi. Árið 2003 voru básafjós með rörmjaltakerfi 70,3%, tveimur árum síðar, eða árið 

2005 hafði þeim fækkað niður í 63,9%. Árið 2007 eru rörmjaltakerfi ennþá hlutfallslega mest 

notaða mjaltakerfi á Íslandi, um 58,6%. Rörmjaltakerfin voru mest notuðu mjaltakerfin á seinni 

hluta 20. aldar og í byrjun 21.aldar (Snorri Sigurðsson, 2010). Árið 2009 hafði fjósum með 

rörmjaltakerfi fækkað niður í 54,3% (Snorri Sigurðsson, 2009). Árið 2011 var þessi tala komin 

í 52% (Snorri Sigurðsson, 2011).  Fækkunin hélt áfram og var komin í 50,5% árið 2013 (Snorri 

Sigurðsson, 2013) og tveimur árum síðar niður í 46,6% (Snorri Sigurðsson, 2016). Mikil 

fækkun varð á næstu tveimur árum og var hlutfall fjósa með rörmjaltakerfi komið niður í 38,4% 

árið 2017 (Snorri Sigurðsson, 2018). 

 

 

Mynd 3. Hlutfall fjósa með rörmjaltakerfi í notkun á Íslandi frá 1997-2017. 

 

1.5.  Mjaltabás 

Til eru margar gerðir af mjaltabásum sem ganga bæði í lausagöngufjósum, sem og básafjósum. 

Ákveðið svæði í fjósinu, er þá sérstaklega hannað undir mjaltir ólíkt vélfötu- og 
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rörmjaltakerfinu þar sem kýrnar eru mjólkaðar á bás. Kýrnar koma til mjalta tvisvar á dag. 

Bóndinn, eða sá sem er að mjólka gengur niður í gryfju og er þar á meðan mjöltum stendur. Þar 

að segja, bóndinn stendur neðar en kýrnar. Líkt og í mjaltakerfum almennt má lýsa ferlinu 

þannig að fyrstu bunurnar úr hverjum spena eru mjólkaðar út. Því næst eru spenarnir þvegnir 

og er mismunandi hvort notuð séu sérstök þvottahylki eða hrein tuska við þvottinn. Frá því 

byrjað er að koma við júgrið og þangað til spenahylkin eru komin á hvern og einn spena, eiga 

ekki að líða meira en 60-90 sekúndur. Áður en spenahylkin eru látin á, þarf að huga að ýmsum 

þáttum líkt og hvort spenahylkin séu snúin. Einnig er mikilvægt að athuga hvort spenahylkin 

séu hrein (Velasco, e.d.), þetta eru þó þættir sem lærast hratt og eflaust sinna vanir bændur þessu 

eftirliti án þess að hugsa sérstaklega út í það. Í all flestum kerfum rennur mjólkin rennur úr 

spenunum, gegnum mjólkurslöngur og mjólkurrör sem enda í mjólkurtank í mjólkurhúsi. Virkni 

spenahylkjanna svipa mikið til fyrri kerfa þar sem sogi og þrýstingsmun er beitt til að ná 

mjólkinni úr spenanum.  

Til eru nokkrar gerðir af mjaltabásum. Til eru mjaltabásar þar sem kýrnar snúa frá gryfjunni og 

er þá júgrið nálgast aftan frá. Dæmi um mjaltabása af þeirri gerð eru hraðbásar (e. fast exit). 

Kýrnar ganga inn og raða sér hlið við hlið. Þegar búið er að mjólka allar kýrnar lyftist hliðið 

fyrir framan þær upp og ganga þær allar út á sama tíma (Dairymaster, e.d.). Einnig eru til 

mjaltabásar þar sem kýrnar snúa annari hliðinni að gryfjunni og er júgrið þá nálgast frá hliðinni. 

Þetta kerfi heitir dálkabásar (e.tandem). Hægt er að mjólka báðum megin við gryfjuna (Allen, 

2017) og oft eru tveir að mjólka, einn hvoru megin. Færri kýr eru mjólkaðar í einu í ljósi þess 

hve mikið rými einn gripur tekur inni í mjaltabásnum og hentar þetta kerfi því vel fyrir minni 

bú. Þetta auðveldar eftirlit með hverjum og einum grip. Önnur gerð mjaltabása er hálfgerð 

blanda af báðum fyrri kerfum, en þá standa kýrnar yfirleitt í 45° og er þetta eitt af algengustu 

mjaltabáskerfunum (Allen, 2017). Mjaltabásar af þessari gerð kallast  (e. herringbone) og gera 

það að verkum að mögulegt er að mjólka margar kýr á litlu svæði. 
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Mynd 4. Teiknuð mynd af mjaltabás, þessi algenga gerð kallast síldarbeinabás (e. herringbone). Heimild: Dairy 

Discovery Zone, 2017. 

1.5.1. Hlutfall mjaltabása í notkun á Íslandi 

Mjaltabásar fóru að ryðja sér til rúms á seinni hluta 20. aldar og voru á árunum 1994 til 1997 

yfir 14% af fjósum komin með mjaltabás. Árið 2003 breyttist þetta, fjósum með mjaltabás 

fjölgaði mikið á kostnað rörmjaltakerfa og voru yfir 25% fjósa á Íslandi komin með mjaltabás.  

Árið 2005 er hlutfallið komið upp í 28,7% og er slétt 29% árið 2007. Tíðni mjaltabása jókst frá 

ári til árs og árið 2009 voru 30,1% fjósa á Íslandi með mjaltabás (Snorri Sigurðsson, 2010).  

Árið 2011 hækkaði hlutfallið upp í 31,4% (Snorri Sigurðsson, 2011) og hélst hlutfallið það 

sama til ársins 2013 (Snorri Sigurðsson, 2013). Árið 2015 hafði mjaltabásum fækkað og stóð 

hlutfallið nú í 30,9% (Snorri Sigurðsson, 2016). Hlutfallið lækkaði ennþá meira á næstu árum 

og var komið í 29,5% árið 2017 (Snorri Sigurðsson, 2018).  
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Mynd 5. Hlutfall fjósa með mjaltabása í notkun á Íslandi frá 1997-2017. 

 

1.6.  Mjaltaþjónar 

Fyrsti mjaltaþjóninn kom á markað árið 1992 en hann var framleiddur af hollenska fyrirtækinu 

Lely (Schewe & Stuart, 2014). Sjö árum síðar eða, rétt fyrir aldamótin 2000 var fyrsti 

mjaltaþjónninn tekin í notkun á Íslandi, en það var í september árið 1999 (Eva Manninen, 2006). 

Nafnið gefur nokkuð mikið til kynna þegar kemur að því að útskýra notkun þessa tækis, bændur 

þurfa ekki lengur að vera viðstaddir mjaltir hjá hverri og einni kú. Mjaltaþjónninn sér um 

mjaltirnar. Það eru þó margar hindranir í þessu samhengi, líkt og mjaltir eftir burð. Á heildina 

litið hafa mjaltaþjónar stytt vinnutíma kúabænda um allt að 30% í fjósinu og gert það að verkum 

að bændur eru nærri því óþarfir þegar kemur að mjöltum hjá kúm (Schewe & Stuart, 2014). 

Vissulega minnkar innleiðing mjaltaþjóns mikið vinnuþyngslin á bændur í mjöltum, en í staðinn 

kemur að bændur eru að vinna með töluvert flóknari mjaltabúnað (Rossing o.fl. 1997). Ekki er 

mælt með því að bændur slaki á veru sinni í fjósinu þrátt fyrir að vinnutíminn geti minnkað. 

Mikilvægt er að bændur hugi vel að gripum sínum og það er erfitt að fylgjast með einhverju 

óeðlilegu ef bóndinn kýs að verja sem minnstum tíma í fjósinu. Ef mjaltaþjóninum er ekki sinnt 

vel geta orðið afleiðingar líkt og hærri frumutala, minni nyt og lélegt júgurheilbrigði. 

Nauðsynlegt er því að vera með gott eftirlit með mjaltaþjóninum, ef það er gert getur hann  haft 

mjög góð áhrif á búskapinn (Eva Manninen, 2006).  
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Mjaltaþjónn er bás eða klefi, þar sem kýrnar ganga sjálfar inn til mjalta. Allar kýr bera eitthvað 

auðkenni, sem yfirleitt er hálsnemi. Skynjari inni í mjaltaþjóninum les auðkennið og veit þá um 

hvaða kýr er að ræða (Rossing o.fl. 1997).  

 

Mynd 6. Mynd af mjaltaþjóni í notkun frá fyrirtækinu Lely. Heimild: Lely, 2018. 

Til eru nokkrar gerðir af mjaltaþjónum og þrátt fyrir að vera ekki eins, er virkni þeirra svipuð. 

Yfirleitt eru tvö hlið á mjaltaþjóninum, annað sem opnar fyrir kúnum til að komast inn í 

mjaltabásinn eða mjaltaklefann og hitt sem opnar fyrir þeim að mjöltum loknum. Ef 

mjaltaþjónninn er virkur er inngangshliðið yfirleitt opið. Í grófum dráttum má lýsa ferlinu með 

því að kýrin gengur inn og mjaltaþjónninn lokar á eftir henni. Skynjari les hálsnemann og 

skammtar henni kjarnfóður eftir fyrir fram ákveðnu magni. Á mjaltaþjóninum er hreyfanlegur 

armur og misjafnt er eftir framleiðenda hvort spenahylkin og mjólkurslöngurnar séu föst við 

hann. Armurinn færist til hliðar og svo undir kviðinn á kúnni. Mismunandi er eftir gerðum 

mjaltaþjóna hvernig þeir virka nákvæmlega, eins og mjaltaþjónar frá fyrirtækinu Lely þrífa 

spenana með sérstökum burstum sem snúast í hringi sitthvoru megin við spenana. Aðrar gerðir 

eru með sérstök þvottahylki sem sjá um þvottinn eða að sömu hylkin sjái um þvott og mjaltir. 

Það er því mismunandi eftir hönnun hvers og eins mjaltaþjón hvernig mjaltaferlið fer fram þrátt 

fyrir mjög svipaða virkni. Eftir þvottinn tekur skynjari við og les nákvæmlega hvar spenarnir 

eru. Því næst færir armurinn sig sjálfkrafa og stingur spenahylkjunum, einu í einu á hvern og 

einn spena. 

 Sogið í hylkjunum, verður til þess að mjólkin streymir úr spenunum. Mjólkin flyst með 

mjólkurslöngum, fyrst í glæran tank á mjaltaþjóninum og svo þaðan í mjólkurtank í 

mjólkurhúsi. Þegar kýrin hefur mjólkast, tekur mjaltaþjónninn, spenahylkin sjálfur af og færir 
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arminn undan kúnni. Mjaltaþjónninn hefur fram yfir aðra mjaltatækni þann eiginleika að mjólka 

hvern og einna spena sjálfstætt, það er að segja, þegar mjólkin hættir að flæða úr einum spena 

tekur mjaltaþjónninn spenahylkið af þeim spena en heldur áfram að mjólka hina spenana 

þangað til mjólkin hættir að flæða úr hverjum og einum. Að lokum opnast útgönguhliðið og 

kýrin gengur út.  

Mjaltaþjónar eru notaðir einna helst á stærri búum hér á landi þar sem eru yfir 40 kýr, en erlendis 

eru mjaltaþjónar markaðssettir fyrir lítil eða millistærðar bú þar að segja, bú með um eða undir 

500 mjólkandi kúm (Schewe & Stuart, 2014). Hámarksafköst mjaltaþjóna er miðað við 60 kýr 

og eru þær mjólkaðar að meðaltali 2,6 sinnum á dag (Lely, e.d.). Hugtakið lítið bú er ekki alveg 

það sama á Íslandi og erlendis, en hérlendis eru allflestir bændur á litlum búum. Mjaltaþjónarnir 

eru markaðssettir með það í huga að auka framleiðslu, án þess þó að þurfa auka vinnuafl 

samhliða. Ólíkt því sem áður var þegar tveir til þrír sáu um mjaltir tvisvar á dag á 60 kúm, er 

yfirleitt nóg að einn aðili sé viðstaddur mjaltir í fjósi með mjaltaþjóni (Schewe & Stuart, 2014) 

þó að sjálfsögðu geti verið undantekningar.  

Kýrnar geta gengið hvenær sem er sólarhrings til mjalta, nokkrum sinnum á dag. Það þarf ekki 

að vera að allar kýrnar í fjósinu hafi aðgang að mjaltaþjóninum, en hægt er að stilla það í 

tölvunni sem tengd er við mjaltaþjónshugbúnaðinn. Þær sem ekki hafa heimild, eru sendar beint 

í gegn um mjaltaþjóninn. Ein af mörgum stillingum í mjaltaþjóninum er kjarnfóðursgjöf á 

meðan mjöltum stendur. Kýrnar éta því kjarnfóður þegar þær eru mjólkaðar, það virkar yfirleitt 

sem hvatning fyrir þær að fara oftar í mjaltaþjóninn. Bein afleiðing aukinnar tíðni mjalta á dag 

eru auknar afurðir, en nyt á hverja og eina kú getur hækkað um 6-35% borið saman við mjaltir 

tvisvar á dag (Schewe & Stuart, 2014).  

Algengt er að bændur með mjaltaþjóna hafi skrifstofu inni í fjósi, þar sem tölva, internet og 

símasamband er hluti af virkni mjaltaþjónsins. Í tölvunni sem tengd er við mjaltaþjóninn er 

hægt að fylgjast með ógrynni af upplýsingum um gang mjalta, yfir alla hjörðina sem og fyrir 

hverja og eina kú fyrir sig. Hugbúnaðurinn birtir línurit yfir allskonar mismunandi þætti 

varðandi hvern og einn grip hvort sem það er þyngd gripa, mjólkurframleiðsla eða fjöldi 

heimsókna í mjaltaþjóninn. Þá skráir hugbúnaðurinn einnig niður upplýsingar sem nýtast vel í 

ræktunarstarfi, en það eru þættir á borð við spenastaðsetningu og mjólkurflæði. Viðvörun kemur 

upp ef eitthvað óeðlilegt á sér stað, líkt og ef einhver ákveðin kýr hefur ekki mætt í mjaltir í 

einhvern ákveðinn tíma (Schewe & Stuart, 2014).  
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1.6.1. Hlutfall mjaltaþjóna í notkun á Íslandi 

Á Íslandi hefur mjaltaþjónum fjölgað mikið á síðustu árum. Árið 2003 voru mjaltaþjónar 

tiltölulega nýkomnir til landsins og voru ekki nema 1,3% fjósa á Íslandi með mjaltaþjón. Árið 

2005 var sú tala komin upp í 5,1% og tveimur árum síðar, árið 2007 í 10,3% (Snorri Sigurðsson, 

2010). Árið 2009 voru 13,9% fjósa á Íslandi með mjaltaþjón (Snorri Sigurðsson, 2009) og var 

hlutfallið komið upp í 15% árið 2011 (Snorri Sigurðsson, 2011) og í 16,9% árið 2013 (Snorri 

Sigurðsson, 2013). Árið 2015 var hlutfallið 21,8% (Snorri Sigurðsson, 2016) og hækkaði það 

upp í 31,4% árið 2017 (Snorri Sigurðsson, 2018).  

 

Mynd 7. Hlutfall fjósa með mjaltaþjón í notkun á Íslandi frá 1997-2017. 

 

1.7.  Afurðir og nyt íslenskra kúa 

Íslendingar hafa notið góðs af kúamjólk í gegnum aldirnar og unnið úr henni frá manna 

minnum. Margt hefur breyst í gegnum tíðina og með aukinni þekkingu og tækni hefur meðalnyt 

íslenskra kúa hækkað mikið í gegnum árin og áratugina.  

1.7.1. Átjánda og nítjánda öld 

Árið 1780 gaf Ólafur Ólafsson út rit sem bar nafnið Fáeinar skýringargreinar um smjör og 

ostabúnað á Íslandi. Áttatíu árum seinna eða árið 1861 gaf Jón Sigurðsson út rit sem hét Lítil 

Varningsbók, handa bændum og búmönnum á Íslandi. Bæði þessi rit áttu að hvetja Íslendinga 

í að gera betur við meðferð og vinnslu á mjólkinni. Ólafur hvatti til meira hreinlætis bæði í 

mjöltum sem og við vinnslu mjólkurinnar en á þessum tíma bauð lélegur húsakostur ekki upp 

á mikið hreinlæti (Jónas Jónsson, 2013).  
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Meira var um smjörgerð heldur en ostagerð á Íslandi á þessum tíma og lagði Ólafur mikið upp 

úr því að kenna ostagerðina. Eftir að seinna ritið kom út árið 1861 fór ákveðin bylgja af stað 

hjá bændum til að gera betur. Jón vildi að þjóðin öll myndi reyna að vinna sig til efnahagslegs 

sjálfstæðis. Hvatti hann bændur til að verka vandaðar vörur sem hægt væri að selja út í meiri 

mæli fyrir betra verð. Jón sagði það nauðsyn fyrir Íslendinga í sveitum að læra betur um meðferð 

á mjólkinni þá aðallega við gerð smjörs og osta (Jónas Jónsson, 2013). Lítið eða ekkert var 

fjallað um skyrgerð í þessum ritum, en hún var einnig stunduð á Íslandi ásamt smjörgerð. 

Mjólkurafurðir á þessum tíma voru því aðallega smjör, ostur, skyr og sýra. Þá voru mjólkurréttir 

á borð við flautir og drafla matreiddir víða (Jónas Jónsson, 2013). 

Í Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar má finna heimildir um nyt kúa af nokkrum 

stöðum á landinu, en þeir fóru um landið á árunum 1752-1757 og skráðu niður ýmsar 

upplýsingar af búum landsins. Mjólkin var mæld í pottum og mjólkuðu kýr misvel, einkum eftir 

sýslu. Í Kjósarsýslu mjólkuðu kýr ekki nema að meðaltali tvo til fjóra potta (2-4,1 kg) í mál 

(hvert skipti) sama hversu vel fóðraðar þær væru. Á Norður- og Vesturlandi mjólkuðu kýrnar 

töluvert meira eða um tíu potta (10,3 kg) í mál (Jónas Jónsson, 2013).  

Árið 1780 kom út rit sem þótti bera af og var því líkt við hálfgert kennslurit í búfræði, ritið hét 

Atli. Mikið af gagnlegum upplýsingum var að finna í Atla. Til að mynda mátti lesa sér til um 

hvaða nyt mætti búast við eftir burð hjá mjólkurkú. Gera mátti ráð fyrir tíu pottum (10,3 kg) á 

dag fyrsta mánuðinn, sem færi svo línulega niður og myndi enda í fjórum pottum (4,1 kg) á dag 

við lok innistöðu, en gert var ráð fyrir tveimur mánuðum í geldstöðu (Jónas Jónsson, 2013).  

Skúli Magnússon skrifaði grein sem birtist í einu af riti Konunglega íslenska lærdómslistafélags 

sem gefin voru út á árunum 1780-1794. Greinin bar heitið Sveitabóndi og skrifaði hann þar að 

meðalnyt yfir heilt ár hjá mjólkurkú væri í kringum 1.642 pottar (1.691 kg), eða fjórir og hálfur 

pottur (4,6 kg) á dag (Jónas Jónsson, 2013). Önnur heimild sem styður seinni tölurnar er frá 

bóndanum Ólafi Stefánssyni á Leirá, og seinna Innra-Hólmi sem hélt bók yfir nyt sinna kúa. 

Hans besta kýr af 50 í hjörðinni mjólkaði á ári 1.561 pott (1.607 kg) (Jónas Jónsson, 2013). 

Næstu 100 árin hækkaði meðalnyt kúa lítillega, þó ein og ein kýr hafi mjólkað vel yfir meðaltali.   

Á seinni hluta 19. aldar eða árið 1859 kom út ritgerð sem bar heitið Um nautpeningsrækt í 

Reykjavík. Höfundurinn Guðmundur Einarsson var bóndi og prestur á Kvennabrekku í Dölum. 

Í ritgerðinni segist hann hafa látið mæla nyt allra sinna kúa um hver mánaðamót. Átti hann 15 

kýr og var munurinn á ársnytjum þeirra um 1.300 pottar (1.338 kg), en sú besta mjólkaði 2.400 

potta (2.471 kg) á dag. Árlega voru kýrnar að skila að á bilinu 1.300-2.000 pottum (1.338-2.059 
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kg) af mjólk og af meðaltali átta ára hjá bóndanum voru 1.560 pottar (1.606 kg) árlega á kú 

(Jónas Jónsson, 2013).  

Tryggvi Guðmundsson bóndi á Hallgilsstöðum skrifaði grein árið 1862 sem birtist í Nýjum 

félagsritum. Greinin hét Nokkrir þættir um sveitabúskap. Þar segir hann allar þær kýr sem 

mjólka innan við 2.000 potta (2.059 kg) á ári lélegar og telur að meðalkýr eigi að mjólka um 

2.120 potta (2.183 kg) árlega (Jónas Jónsson, 2013).  

1.7.2. Tuttugusta og tuttugusta og fyrsta öld  

Með hverjum áratugi sem leið jókst nyt íslenskra kúa. Á fimm árum, frá 1903 til 1908 var 

meðalnyt yfir árið 2.240 kg á kú (Jón Torfason & Jón Viðar Jónmundsson, 2001). Í Búnaðarriti 

frá árinu 1924 kemur fram að meðal ársnyt frá árunum 1906 til 1915 hafi verið 2.227 kg 

(Búnaðarrit, 1924). Í Búnaðarritinu sem var gefið út árið 1948 voru upplýsingar um ársnyt kúa. 

Borin voru saman árin 1929 og 1947.  Árið 1929 voru hlutfallslega mest af íslenskum kúm að 

mjólka á milli 2.400-2.500 kg. Árið 1947 hafði þessi tala hækkað mikið og voru þá hlutfallslega 

flestar kýrnar að mjólka milli 3.000-3.100 kg (Steingrímur Steinþórsson, 1948). Þetta er þó ekki 

meðal ársnyt, heldur einungis hversu mikið flestar kýrnar voru að mjólka. Önnur heimild segir 

frá því að meðalnyt hafi ekki náð 2.600 kg árið 1965 (Óskar Guðmundsson, 2007).  

Fyrir 1940 var landbúnaður einn helsti grundvöllur atvinnulífs á Íslandi. Með aukinni tækni í 

kjölfar iðnbyltingarinnar varð mikil breyting á og landbúnaðurinn tók stakkaskiptum og 

þróaðist mikið. Upp úr 1940 fór fólk að flytjast í meiri mæli úr sveitum og í þéttbýli. Á sama 

tíma og mjólkurframleiðendum fækkaði, jókst nyt mjólkurkúa. Með færri framleiðendum, fór 

hver og einn bóndi að framleiða meira. Árið 1965 voru fleiri en 3.800 mjólkurframleiðendur á 

Íslandi og var meðalnyt á kú undir 2.586 kg árlega. Alveg fram undir 1980 voru reiknuð 3.103 

kg á ári á kú og framleiðendum hafði fækkað um 1.500. Fimm árum seinna voru framleiðendur 

færri en 2.000 og meðalnyt 3.414 kg á kýr á ári (Óskar Guðmundsson, 2007). 
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Tafla 1. Fjöldi mjólkurkúa og mjólkurframleiðenda miðað við ár ásamt reiknaðri meðalnyt. Heimild: Óskar 

Guðmundsson, 2007. 

Ár Fjöldi mjólkurkúa Fjöldi framleiðenda Reiknuð meðalnyt á ári 

1970 34.275 3.568 2.944 kg 

1980 35.377 2.334 3.129 kg 

1990 32.246 1.558 3.433 kg 

2000 27.066 1.039 3.975 kg 

 

Tafla 2 hér að neðan sýnir fjölda mjólkurkúa og reiknaða meðalnyt á ári yfir tíu ára tímabil frá 

árinu 2008. Frá árinu 2008 til 2018 hefur reiknuð meðalnyt á ári hækkað, að undanskildu einu 

ári. Frá árinu 2008 lækkaði meðalnyt um 200 kg til ársins 2010 eða úr 5.542 kg niður í 5.342 

kg. Fjöldi mjólkurkúa jókst einnig frá 2008 til ársins 2018 þó að undanskildu einu ári, en frá 

2010 til árisns 2012 fækkaði mjólkurkúm á landinu úr 23.488 í 22.879. Árið 2018 eru 556 bú 

sem leggja inn mjólk (Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, 2018). 

Tafla 2. Fjöldi mjólkurkúa og reiknuð meðalnyt á ári. Heimild: Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins, 2018. 

Ár Fjöldi mjólkurkúa Reiknuð meðalnyt á ári 

2008 23.142 5.542 kg  

2010 23.448 5.342 kg  

2012 22.879 5.606 kg 

2014 23.861 5.721 kg  

2016 24.999 6.129 kg  

2018 26.207 6.275 kg 

 

Frá árinu 1980 til 2008 fækkaði mjólkurkúm í landinu úr 35 þúsund niður í 23 þúsund. 

Mjólkurkúm fjölgar lítillega frá 2008 til 2010, en fækkar svo aftur árið 2012. Frá 2012 fer 

mjólkurkúm að fjölga og fór úr 22 þúsund árið 2012 upp í 26 þúsund árið 2018. Bændur 
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fjölguðu mjólkurkúm og voru 2006 að meðaltali 33 kýr á hverjum bæ, en voru árið 1993 

einungis 18 (Árni Daníel Júlíusson, 2013). 

 

1.8.  Mjólkurmarkaður 
Brautryðjandi í mjólkuriðnaði á Íslandi var ráðunauturinn Sigurður Sigurðsson sem fæddur var 

árið 1864. Eftir nám í mjólkurfræði í Danmörku og Noregi snéri hann heim með mikinn 

viljastyrk að koma á mjólkurbúum og hefja framleiðslu á smjöri. Sigurður ferðaðist um landið 

og kynnti hugmyndir sínar (Óskar Guðmundsson, 2007). Fræðsla hans varð til þess að fyrsta 

mjólkurbú Íslendinga var stofnað þann 10. júlí 1900 að Syðra-Seli í Hrunamannahreppi. Fimm 

bændur stóðu fyrir mjólkurbúinu og tekið var við óskilinni mjólk tvisvar á dag. Þetta fyrsta 

sumar var mjólkurbúið opið í átta vikur og voru framleidd á þeim tíma 3.000 pund (136,0 kg) 

af smjöri við lélegar aðstæður. Handafli var beitt og á staðnum voru tæki á borð við skilvindu, 

strokk og rjómaílát. Framleiðslan var seld til Englands og fékkst ágætt verð fyrir. Pundið var 

selt á 75-80 aura og af því fóru í hlut bænda 60 aurar (Gylfi Gröndal, 1998). Velgengnin spurðist 

út og tíu árum síðar voru starfrækt 33 mjólkur- og rjómabú víðs vegar um landið og þar af sjö í 

heilsársrekstri. Þegar mest var voru íslenskir bændur að selja í kringum 300.000 pund árlega til 

Englands (Jón Torfason & Jón Viðar Jónmundsson, 2001) og var útflutningurinn mestur á 

árunum 1903-1913 (Óskar Guðmundsson, 2007). Upp úr aldamótunum 1900 fóru skilvindur að 

komast í almenna notkun inn á heimilum. Það þýddi að bændur gátu skilið mjólkina heima og 

farið með rjómann einan til úrvinnslustöðva og þaðan dregur rjómabú nafn sitt.  

Framan af var stór hluti smjörs unninn úr kindamjólk, þá sérstaklega þegar rjómabúin voru 

einungis starfrækt á sumrin (Jón Torfason & Jón Viðar Jónmundsson, 2001). Með tímanum 

breyttist þetta þó. Sigurður beitti sér einnig fyrir því að stofnaður yrði mjólkurskóli og varð það 

að veruleika með hjálp Búnaðarfélags Íslands haustið 1900. Mjólkurskólinn á Hvanneyri var 

stofnaður. Ráðinn var danskur sérfræðingur að nafni Hans Jeppesen Grönfeldt og var hann bæði 

skólastjóri og kennari. Fyrsta árið sótti einungis einn nemandi námið, en á næstu árum tók 

nemendum að fjölga vel. Mjólkurskólinn fluttist til Reykjavíkur eftir að húsnæðið sem skólinn 

var í brann árið 1903. Skólinn var eftir flutninginn starfræktur í um 15 ár og útskrifaði hátt í 

200 nemendur, allt stúlkur (Óskar Guðmundsson, 2007).  

Rjómabúum fækkaði verulega á heimstyrjaldarárunum fyrri og voru ekki nema sex rjómabú 

starfrækt árið 1920. Á sama tíma fjölgaði fólki í þéttbýli sem varð til þess að markaður rjómabúa 

minnkaði. Bændur gátu orðið selt mjólk sína beint til neytenda og fengið meira fyrir, heldur en 

í rjómabúunum. Upphaf mjólkurbúða varð upp úr aldarmótunum 1900 þegar fyrsta 
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mjólkurbúðin var stofnuð í Reykjavík. Árið 1913 voru mjólkurbúðirnar orðnar 30 talsins og var 

Mjólkurfélag Reykjavíkur stofnað fjórum árum síðar, eða 1917. Mjólkurfélagið hóf rekstur á 

mjólkurhúsi í Reykjavík árið 1920 og var þar seld mjólk í flöskum, en mjólkina var búið að 

gerilsneyða (Jón Torfason & Jón Viðar Jónmundsson, 2001). Þegar mest var, árið 1934 voru 

mjólkurbúðirnar 105 talsins í Reykjavík og þar af voru 25 sem ekki höfðu heimild til sölu á 

mjólk og voru því ólöglegar (Óskar Guðmundsson, 2007).  

Fyrsta mjólkursamlag Íslendinga var stofnað á Akureyri undir merkjum KEA. Á öðrum áratugi 

20. aldar voru á Akureyri og í nærliggjandi hreppum í kringum þúsund kýr. Talið var að 600 

kýr af þessum þúsund gætu lagt inn mjólk í samlagið. Árið 1927 var farið á fullt í að hefja 

starfsemi og keyptar voru vélar frá Svíþjóð. Starfsemin hófst ári seinna og voru 600 þúsund kg 

af mjólk lagðir inn fyrsta árið. Framleiðslan jókst með árunum og var komin upp í 2,2 milljón 

kg árið 1935 (Árni Daníel Júlíusson, 2013).  

Á höfuðborgarsvæðinu hafði Thor Jensen keypt Korpúlfsstaði og ætlaði að hefja kúabúskap og 

mjólkurframleiðslu. Korpúlfstaðabúið var stórt, nýtískulegt og tæknivætt kúabú sem hóf rekstur 

árið 1930. Búið var með 250-300 mjólkandi kýr á árunum 1930-1934. Framleiðslan var á við 

80 heimili og gátu bændur austur í sveitum ekki keppt við þetta stóra kúabú. Korpúlfstaðabúið 

var strax fyrsta árið í rekstri með 26% hlutheild í sölu nýmjólkur á höfuðborgarsvæðinu. Þá var 

Mjólkurfélagið með 56% hlutheild, Mjólkurbú Flóamanna með 10% og Mjólkurbú Ölfusinga 

með 8%. Framleiðsla Korpúlfstaðabúsins fór upp í allt að milljón lítra þegar mest var (Óskar 

Guðmundsson, 2007). 

Mjólkurbú Flóamanna hóf störf í byrjun desember árið 1929 eftir nokkur ár í uppbyggingu. 

Markmiðið var að búið gæti tekið við og unnið úr 3 milljónum lítra á ári. Fyrsta heila árið var 

innvegin mjólk 1,2 milljón lítrar. Tíu árum síðar var innvegin mjólk 8,2 milljón lítrar yfir árið. 

Mjólkurbúið stækkaði mjög ört og efldist með hverju árinu (Óskar Guðmundsson, 2007). Á 

svipuðum tíma, var unnið að Mjólkurbúi Ölfusinga í Hveragerði. Árið 1930 hóf það rekstur en 

átta árum síðar búið lagt niður eftir misheppnaðar tilraunir til vinnslu á mjólkurafurðum.  

Eftir að Mjólkursamsalan tók til starfa þann 15. janúar 1935 breyttist margt.  

 



22 

 

Mjólkursamsölunefnd hafði 

unnið hörðum höndum að því 

að þróa nýtt kerfi fyrir sölu á 

mjólk sem og dreifingu á 

henni. Mjólkursamsalan hafði 

fest leigu á 25 mjólkurbúðum 

á höfuðborgarsvæðinu um 

áramótin og gerði samninga 

við Sendisveinafélag 

Reykjavíkur, Félag 

afgreiðslustúlkna í brauða- og 

mjólkursölubúðum ásamt því 

að ráða eftirlitsmenn, 

bílstjóra, lagermann og 

skrifstofumenn (Óskar Guðmundsson, 2007). Á fyrsta degi Mjólkursamsölunnar í rekstri 

seldust 10.000 lítrar af mjólk frá Mjólkurfélagi Reykjavíkur. Á sama tíma seldust á 

Korpúlfstaðabúinu 2.500 lítrar. Tekist var á, milli Mjólkursamsölunnar og Korpúlfstaðabúsins, 

þar sem Mjólkursamsalan vildi selja mjólkina þaðan í starfsstöðvum sínum gerilsneydda í 

flöskum á 45 aura lítrinn. Thor Jensen, eigandi Korpúlfstaðabúsins neitaði þessu og taldi verðið 

of hátt. Reynt var að ná samkomulagi við Thor en eftir árangurslausar samningaviðræður óskaði 

mjólkursamsölunefndin eftir því að skylda yrði að gerilsneyða alla mjólk í starfsstöð 

Mjólkursamsölu Reykjavíkur sem ætluð væri til sölu í mjólkurbúðum. Þessi lög urðu að 

veruleika sama ár og með því voru dagar mjólkurframleiðslu Korpúlfstaðabúsins taldir (Óskar 

Guðmundsson, 2007).  

Frá upphafi Mjólkursamsölunnar var mjólkin bæði ferjuð á hestvögnum og á opnum pallbílum. 

Bílarnir urðu betri með árunum og fækkaði því hestvögnum mikið. Árið 1950 voru bílarnir 

margir hverjir orðnir yfirbyggðir (Óskar Guðmundsson, 2007). Tankbílar komu til Mjólkurbús 

Flóamanna 1947 og voru notaðir til að flytja mjólk til Reykjavíkur. Fluttu þeir 4.350 lítra hver 

og voru tankbílarnir orðnir 7 árið 1953 (Sigurgrímur Jónsson o.fl., 1989). 

Mjólkursamsalan sá um mest alla sölu á mjólk í Reykjavík og átti 40 mjólkurbúðir af 63 

starfandi árið 1965. Kaupmenn vildu á þessum tíma fá möguleika á að selja mjólk sjálfir úr 

búðum sínum. Mjólkursamsalan neitaði iðulega og töldu aðstæður ekki fullnægjandi fyrir 

mjólkursölu og voru með einkarétt á sölu mjólkur. Landbúnaðarráðherra vildi árið 1969 að 

Mynd 8. Korpúlfsstaðabúið á þriðja áratug 20. aldar. Heimild: Sím, 2017.    
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Mjólkursamsalan færi í viðræður við kaupmenn og heimilaði að þeir fengu að selja 

mjólkurvörur í meiri mæli. Mjólkursamsalan hélt því fram að fyrirkomulagið væri gott og halda 

ætti því þannig. Á sjöunda áratug 20. aldar breyttist þetta þó og mjólkurbúðum 

Mjólkursamsölunnar fór að fækka og var síðustu búðinni lokað árið 1986 (Óskar 

Guðmundsson, 2007).  

Mjólkursamlög Mjólkursamsölunnar voru fjögur árið 1989, í Borgarfirði, Búðardal, Kjalarnesi 

og á Selfossi enda var Mjólkursamsalan sölusamlag í eigu mjólkurbænda á Suður- og 

Vesturlandi. Árið 1997 var staðfestur búvörusamningur Bændasamtaka Íslands og 

ríkisvaldsins. Þar kom fram að heildsöluálagning yrði gefin frjáls árið 2001. Í kjölfarið fór 

umræða af stað um sameiningu Mjólkursamsölunnar og Mjólkurbús Flóamanna. Á aðalfundi 

Mjólkursamsölunnar rétt fyrir aldamótin 2000 kom upp sú tillaga að gera Mjólkursamsöluna að 

samvinnufélagi líkt og Mjólkurbú Flóamanna var og yrði þetta til þess að félögin stæðu 

jafnfætis. Tillagan var samþykkt árið 2000 og var Mjólkursamsalan þá orðin samvinnufélag.  

Árið 2004 féll úr gildi um sumarið ákvæðið um frjálsa álagningu heildsöluverðs á mjólk, 

mjólkurframleiðendum til mikillar gleði. Það var svo árið 2005 þegar sameining 

Mjólkursamsölunnar og Mjólkurbús Flóamanna verður að veruleika þegar hún var samþykkt á 

fundi með 36 atkvæðum af 40. Þar af voru tveir sem sátu hjá og einn fjarverandi. Samruni þessa 

tveggja félaga var merkilegur kafli í sögu mjólkuriðnaðarins og fékk nýja félagið nafnið MS. 

Mjólkursamsalan ehf. er stofnuð árið 2006 af þremur samvinnufélögum, MS, KS og Auðhumlu 

(Jón Ívarsson, 2009). Auðhumla er samvinnufélag kúabænda víðs vegar um landið 

(Mjólkursamsalan, 2014).  

Mjólkursamsalan hefur starfað í sömu mynd frá 2007 til dagsins í dag og er hún í eigu 

Auðhumlu að mestu og Kaupfélags Skagfirðinga. Í dag er Mjólkursamsalan eitt stærsta 

dreifingarfyrirtæki á Íslandi, en mjólkurbílar flytja allt að 120.000 tonnum mjólk til 

afurðastöðva frá mjólkurbændum. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru í Reykjavík en þar er einnig 

vöruhús sem geymir birgðir af öllum vörum MS. Stærsta afurðastöð MS er á Selfossi, en þar er 

tekið við nærri helming allrar mjólkurframleiðslu í landinu (Mjólkursamsalan, 2014). 

Mjólkursamsalan er í dag stærsta rekstrarfélag mjólkuriðnaðarins, en mjólkurbú líkt og Arna, 

Kú og rjómabúið Erpsstaðir eru dæmi um önnur félög á mjólkurmarkaði í dag.  
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1.8.1. Gæðakröfur til mjólkur  

Gerilsneyðing mjólkur kemur til sögunar snemma á öðrum áratugi 20. aldar þegar Mjólkurfélag 

Reykjavíkur byrjar að gerilsneyða árið 1921 (Árni Daníel Júlíusson, 2013). Um 1930 var 

stofnað bandalag mjólkurbúa á Reykjavíkursvæðinu, sem töldu sig knúin að gera eitthvað í því 

að hver sem er gat keypt mjólk af bændum og fannst þeim vanta skipulag á mjólkurmarkaði. 

Bandalagið barðist fyrir því að gerilsneyðingarskylda yrði sett á alla þá mjólk sem seld yrði á 

Reykjavíkursvæðinu. Það var ekki fyrr en fjórum árum seinna að þessi lög urðu að veruleika 

þegar skipan var sett á mjólkuriðnaðinn að lögum samkvæmt yrði öll mjólk að vera gerilsneydd 

hjá Mjólkurfélagi Reykjavíkur og fara í gegnum löggilt mjólkurbú til að fara í sölu. Þessi lög 

voru sett til að gæta fyllstu heilbrigðissjónarmiða (Óskar Guðmundsson, 2007). 

Mjólkursamsalan setti upp árið 1935 rannsóknarstofu til að fylgjast með magni gerla í 

mjólkinni. Eftir einungis mánuð á rannsóknarstofunni kom það í ljós að stór hluti af mjólkinni 

sem átti að vera gerilsneydd, var ekki gerilsneydd (Óskar Guðmundsson, 2007). 

Með árunum varð rannsóknarstofan betri og starfsmönnum hennar fjölgaði. Árið 1937 var 

mjólkureftirlit Mjólkursamsölunnar sameinað opinberu matvælaeftirliti og voru það 

héraðslæknar sem sáu um eftirlitið. Síðar sáu svo dýralæknar um þetta sama eftirlit. Jón 

Guðbrandsson dýralæknir var ráðinn á rannsóknarstofuna fyrst árið 1958. Hann lagði áherslu á 

gæðamat og -eftirlit. Í framhaldinu fór hann að rannsaka fúkalyfjanotkun og júgurbólgu sem 

skiluðu miklum árangri og fengu rannsóknir hans mikla athygli og urðu þær til þess að 

Rannsóknarstofa mjólkuriðnaðarins var stofnuð árið 1982 (Óskar Guðmundsson, 2007). 

Heilbrigðiseftirlit ríkisins kvartaði yfir því árið 1977 að kröfur um gæði gerilsneyðingar væru 

ekki jafn miklar og áður var. Nokkru seinna var skrifuð grein þar sem  talað var um að eftirlit 

með fúkalyfjum í mjólkuriðnaðinum væri ekkert þrátt fyrir að lög væru um að ekki mætti nota 

mjólk úr kúm sem hefðu fengið lyf. Í kjölfarið urðu framfarir hjá Mjólkursamsölunni og dró 

mikið úr tíðni fúkalyfjamengaðrar mjólk (Óskar Guðmundsson, 2007). 

Gæðaeftirlit jókst með hverju árinu og árið 1986 voru rannsóknir framkvæmdar daglega á 

mörgum stigum ferlisins. Frá því mjólkin var hjá bónda og þangað til hún var orðin að vöru í 

pakkningum. Með hertu eftirliti og kröfum varð geymsluþol mjólkurvaranna betra (Óskar 

Guðmundsson, 2007).  

Á seinni hluta 20. aldar var farið að mæla frumutölu í mjólk. Frumutalan er þáttur í gæðaeftirliti 

á mjólk og því hærri sem þessi tala er því meiri líkur eru á júgurbólgu hjá kúnni. Hægt er að 

halda þessari tölu niðri með góðum aðbúnaði hjá kúnum, þrifalegum aðstæðum og vönduðum 
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mjöltum (Jón Torfason & Jón Viðar Jónmundsson, 2001). Mjaltavélar þurfa að vera stilltar rétt, 

því rangt stilltar mjaltavélar geta valdið júgurbólgu sem svo veldur hárri frumutölu. Þegar farið 

var að mæla frumutölu hér á landi kom það í ljós að hún var mikið hærri heldur en í nærliggjandi 

löndum. Þetta var mikið áfall fyrir bændur, þar sem nú var komin upp mæling á mjólkinni sem 

ógnaði innkomu þeirra þar sem verðfelling er á mjólk með of háa frumutölu. Fyrst um sinn voru 

mörkin 750 þúsund frumur í millílítra mjólkur í fyrsta flokk. Mörkin voru síðan lækkuð árið 

1994 í 600 þúsund frumur og niður í 400 þúsund frumur árið 1997 (Jón Ívarsson, 2009). 

Frumutala er mæld í hverri viku og reiknað er svokallað faldmeðaltal mánaðarlega. Ef sú tala 

er yfir frumutölumörkum sem eru 400 þúsund í þrjá mánuði fær mjólkurframleiðandi 

tilkynningu. Mjólkurframleiðandinn fær þrjá mánuði til að koma frumutölunni undir 400 

þúsund áður en mjólkurstöð neitar að taka við mjólkinni. Hægt er að sækja aukalega um 60 

daga frest hjá héraðsdýralækni (Auðhumla, e.d.). Mjólk er flokkuð í þrjá flokka, 1. flokk, 2. 

flokk og 3. flokk eftir frumutölu. Í 1. flokk er frumutala undir 400 þúsund og verð á mjólkinni 

er samkvæmt lágmarksverði 1. flokks mjólkur. Í 2. flokk er frumutalan á milli 400-500 þúsund 

og 5% verðfelling verður á mjólkinni. Ef frumutalan fer yfir 500 þúsund fer mjólkin í 3. flokk 

og 18% verðfelling verður á mjólkinni.  

Líftala örvera er mæld í mjólk. Sú mæling er einnig mæld í hverri viku og hefur afleiðingar ef 

of há líftala mælist í mjólkinni. Sama fyrirkomulag er notað við flokkun á líftölunni, en 

mjólkinni er skipt um í fjóra flokka eftir líftölu. Í 1. flokk er líftalan undir 80 þúsund einingum 

á millílítran. Verð fyrir 1. flokk er samkvæmt lágmarksverði 1. flokks mjólkur. Í 2. flokki er 

líftalan á milli 80-200 þúsund og 16% verðfelling verður á mjólkinni. Í 3. flokk er líftalan á 

milli 200-500 þúsund og 36% verðfelling veður á mjólkinni. Mjólk með líftölu yfir 500 þúsund 

flokkast í 4. flokk og 60% verðfelling verður á mjólkinni.  

Fríar fitusýrur er enn einn þátturinn sem getur orðið til þess að verðfelling verður á mjólk.  Ef 

fríar fitusýrur í mjólk eru undir 0,900 mMol/l flokkast mjólkin í 1. flokk og er verð samkvæmt 

lágmarksverði 1. flokks mjólkur. Ef fríar fitusýrur eru á milli 0,900-1,600 mMol/l flokkast 

mjólkin í 2. flokk og verðfelling um 5%. Fríar fitusýrur yfir 1,600 mMol/l veður til þess að 

mjólkin fellur í 3. flokk og 18% verðfelling verður á mjólkinni. Því meira sem magn frírra 

fitusýra í mjólkinni, því beiskari verður hún sem telst galli (Torfi Jóhannesson o.fl., 2006).  

Í töflu 3. má sjá þróun meðaltala á fríum fitusýrum, líftölu og frumutölu frá árinu 1990 til ársins 

2014.  
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Tafla 3. Meðaltöl yfir fríar fitusýrur, líftölu og frumutölu frá árinu 1990 til ársins 2014. Heimild: Sam, 2014. 

Ár Fríar fitusýrur mMol/l Líftala ´000/ml Frumutala ´000/ml 

1990   378 

1995   336 

2000   250 

2005 0,7 17 227 

2010 0,6 16 217 

2013 0,6 16 206 

2014 0,5 15 208 

 

Á 21. öldinni hefur gæðaeftirlit við mjólkurframleiðslu verið eflt og harðar reglur fylgja 

iðnaðinum. Fjöldinn allur af viðmiðunartölum sem öll mjólk veður að falla inn í. Eftirlitið er 

strangt og í dag eru reglugerðir sem snúa að öllum þáttum mjólkurframleiðslunnar og því öruggt 

að gæði mjólkurinnar sem seld er úti í búð er eftir besta móti.  
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2. Efni og aðferðir 

  

2.1.  Heimilda og gagnasöfnun 

Ritgerðin byggist að öllu leiti á heimildum og voru þær fengnar víðs vegar að. Höfundur aflaði 

heimilda úr nágrenni og komst í góðan grunn á Bókasafni Árborgar á Selfossi. Aðrar bækur og 

rit voru fengin frá Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins á Selfossi sem og á Bókasafni 

Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri.  

Skýrslur frá Snorra Sigurðssyni um þróun fjósgerða og mjaltatækni á Íslandi allt frá árinu 1997 

og til ársins 2017 voru fengnar af heimasíðu Landssambands kúabænda, naut.is.  

Skýrslur frá Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins (RML) varðandi mjólkurframleiðslu frá árunum 

2008 til 2018 fengnar af heimasíðu RML, rml.is. Tölur frá 1970 til 2000 varðandi 

mjólkurframleiðslu eru úr bókinni Samsala í sjötíu ár 1935-2005, eftir Óskar Guðmundsson frá 

árinu 2007.   

 

2.2.  Úrvinnsla gagna 
Skýrslur Snorra Sigurðssonar voru bornar saman eftir árum og tíðni ákveðinna mjaltatækja 

skoðuð. Sama fyrirkomulag var notað með skýrslurnar frá Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins, 

þær voru bornar saman eftir árum sem og við nokkur ártöl fengin úr bókinni Samsala í sjötíu ár 

1935-2005, eftir Óskar Guðmundsson frá árinu 2007.   

Úrvinnsla gagna fór fram í Microsoft Office Excel 2011 . 
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3. Niðurstöður 

 

3.1.  Breytingar á mjaltatækni 

Frá 1997 voru gerðar greinargóðar skýrslur af fjósgerðum og mjaltatækni og sýnir mynd 9 gögn 

frá því ári. Árið 1997 voru vélfötukerfin ekki með í talningu og gefur það því skakka mynd á 

það ár.  

Þangað til 1927 þekktist ekkert nema handmjaltir á Íslandi og væri súlurit yfir þann tíma því 

með einu kerfi og hlutfallið 100%. Handmjaltir voru ekki teknar með inn í súluritið hér að 

neðan, vegna þess hve lítið var um handmjaltir eftir 1997. 

Fyrsta vélfötukerfið kom til Íslands árið 1927 og var það fyrsta vélknúna mjaltakerfið á Íslandi. 

Frá 2009-2011 jókst hlutfall vélfötukerfa milli ára, þrátt fyrir að enginn bær hefði tekið upp 

vélfötukerfi á þessum árum. Líklega er ástæðan sú að að einhver bú hættu mjólkurframleiðslu. 

Á þessum árum hefur það verið bú, sem ekki var með vélfötukerfi og því virðist hlutfall þess 

hækka um 1% milli ára. Þetta endurtók sig frá árinu 2015-2017 þegar hlutfall vélfötukerfa fer 

upp um 1%, úr 0,6% í 0,7%.  

Með áframhaldandi þróun kom rörmjaltakerfið, sem varð gríðarlega vinsælt og var árið 1997 

með 84,3% hlutfall af öllum mjaltakerfum í notkun á Íslandi. Frá talningu árið 1997 hefur 

rörmjaltakerfið verið hlutfallslega mest notaða mjaltatækni á Íslandi öll árin, þrátt fyrir að þeim 

hafi fækkað gríðarlega síðustu ár. 

Mjaltabásar juku hlutfall sitt til ársins 2011, hélst það sama til ársins 2013 en þá fer þeim að 

fækka. Mjaltabásarnir hafa ekki enn náð því að vera í hlutfallslega meiri mæli heldur en 

rörmjaltakerfið á Íslandi.  

Hlutfall mjaltaþjóna hefur aukist frá því þeir komu fyrst til landsins árið 1999. Hlutfallið fór úr 

1,3% árið 2003 upp í 31,4% árið 2017.  



29 

 

 

Mynd 9. Hlutfall mismunandi mjaltakerfa eftir árum. 

 

 

3.2.  Breytingar á afurðum  

Niðurstöður frá 20. og 21. öld byggja á gögnum frá árinu 1970 og til ársins 2018. Mynd 10  

sýnir breytingu á fjölda mjólkurkúa á Íslandi og mynd 11 sýnir meðal ársnyt á kú. Taka þarf 

tillit til þess að ekki er jafnt bil milli allra áranna. Til ársins 2000, eru fimm ár á milli súla. Á 

milli 2000 og 2008, eru átta ár og eftir það eru tvö ár á milli súla.   

Fyrir 20. öld var mikið talað um fjölda nautgripa í heimildum, en ekki fjölda mjólkurkúa. Þó 

var gefið að árið 1703 voru 24 þúsund mjólkurkýr á landinu af 35 þúsund nautgripum. Á seinni 

hluta 20. aldar voru greinargóðar upplýsinga um fjölda íslenskra mjólkurkúa í landinu. 

Mjólkurkúm fjölgaði á tíu ára tímabili frá 1970 til 1980, en fækkaði eftir það til ársins 2008. 

Fjölgun varð árið 2010, en fækkaði aftur 2012. Eftir 2012 fjölgaði mjólkurkúm á Íslandi til 

ársins 2018.  
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Mynd 10. Fjöldi mjólkurkúa á Íslandi frá 1970-2018. 

Frá 18. öld var meðalársnyt kúa á nokkuð breytilegu bili og erfitt að fullyrða ákveðnar tölur.  

Mjólkurmagnið frá þessum tíma var gefið upp í pottum, í heimildinni voru upplýsingar um 

breytingu frá pottum í kg og var notast við það í ritgerðinni. Gögnin benda til þess að meðal 

ársnyt kúa um miðja 18. öld hafi verið um og yfir 1.500 kg á kú. Í ritum sem fram komu á 19. 

öld var meðal ársnyt á kú á milli 1.600 kg og 1.700 kg. Í lok 19. aldar var meðal ársnyt hjá 

íslenskum kúm tæplega 2.200 kg.  

Um miðja 20. öld voru meðal ársnyt komin upp í 2.586 kg 1965. Árið 1970 var fjöldi 

framleiðenda 3.568, en var um aldamótin komin niður í 1.039. Á þessum 30 árum fór meðal 

ársnyt upp um þúsund kg, úr 2.846 kg í 3.843 kg. Núna, innan við 20 árum seinna er meðal 

ársnyt íslenskra kúa 6.275 kg 

Tölur um meðal ársnyt frá árunum 1970-2000 voru fengnar úr bókinni Samsala í 70 ár eftir 

Óskar Guðmundsson. Í bókinni er nytin gefin upp í lítrum mjólkur. Til að samræma niðurstöður 

voru lítrunum breytt í kg. Þyngd mjólkurlítra fer eftir fitu hlutfalli í mjólkinni og var miðað við 

4% fitu og 3,3% prótein. Eitt þúsund lítrar af mjólk gera 1.034 kg. Gögn frá 2008 eru fengin úr 

ársuppgjörum af heimasíðu Ráðgjafarmiðstöðvar landbúnaðarins.  
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Mynd 11. Meðalársnyt á kú frá 1970-2018. 

 

3.3.  Breytingar á mjólkurgæðum  

Gerilsneyðingarskylda var sett á árið 1934 og var það fyrsta skrefið í áttina að bættum gæðum 

á mjólk. Rannsóknarstofa Mjólkursamsölunnar tók til starfa árið 1935 og rannsakaði 

mjólkursýni (Óskar Guðmundsson, 2007). Árið 1992 var byrjað að mæla frumutölu í mjólk og 

er hún í dag einn af gæðaþáttunum í mjólkinni (Jón Torfason & Jón Viðar Jónmundsson, 2001). 

Frumutala í mjólk getur gefið til kynna ef eitthvað óeðlilegt á sér stað líkt og júgurbólga hjá 

kúnum. Í dag þarf mjólk að standast kröfur til þess að komast til neytenda, áður fyrr var mjólkin 

bara gerilsneydd. Í dag er reynt að lágmarka frumutölu, líftölu og fríar fitusýrur í mjólkinni til 

að tryggja sem mest gæði. Mjólkin skiptist í þrjá flokka eftir gæðum. Þetta á við um 

frumutöluna, líftöluna og fríu fitusýrurnar, allir þessir þættir hafa áhrif á hversu mikið verð fæst 

fyrir mjólkina. Bóndinn fær ekki jafn mikið greitt ef mjólkin er yfir mörkum og fellur ekki í 1. 

flokk. Í dag eru rannsóknir á mörgum stigum í öllu ferlinu og mikið gæðaeftirlit með allri mjólk 

sem seld er.  

Í töflu 3. má sjá að frumutala hefur lækkað frá árinu 1990 þegar hún var mæld 378. Árið 2013 

fór hún niður í 206, en ári seinna var hún í 208. Líftala mjólkur hefur lækkað frá árinu 2005 til 

ársins 2014, úr 17 þúsund einingar á ml niður í 15 þúsund einingar á ml. Þá hafa fríar fitusýrur 

lækkað úr 0,7 árið 2005 niður í 0,5 árið 2014. 
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Það hefur þó komið í ljós að mjólkurgæðin eru ekki jafn mikil þegar mjólkað er með 

mjaltaþjóni, eins og þegar mjólkað er í mjaltabás og er hreinlæti helsta ástæðan. Bakteríufjöldi 

(líftala) er hærri í mjaltaþjónum á miðað við mjaltabásana og þar spilar þvotturinn mikið inn í 

(Klungel, Slaghuis & Hogeveen, 2000). 
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4. Umræður 

Til þess að tækniframfarir geti átt sér stað þarf að vera einhver drifkraftur. Löngunin til þess að 

gera betur, stækka og dafna. Fyrr á tíðum krafðist mjólkurframleiðsla mikillar líkamlegrar 

vinnu. Handmjólka þurfti hverja og eina kú fyrir sig sem reyndist tímafrekt. Það er nú orðið 

ljóst að af þeim mjólkurbúum sem leggja inn mjólk í mjólkursamsölur á Íslandi, heyra 

handmjaltir sögunni til. Þó eru ekki nema fjögur ár síðan síðasta búið sem handmjólkaði og 

lagði inn mjólk hætti í rekstri (Helgi Bjarnason, 2014). Eftir að rafmagn varð aðgengilegra á 

Íslandi fóru bændur að notast við vélfötukerfi sem létti undir mjöltum þar sem ekki þurfti lengur 

að handmjólka hverja og eina kú. Ásamt því fór mjólkin beint í lokaða fötu og því minna um 

óhreinindi í mjólkinni sem hefur verið mikill kostur. Bændur létu þó ekki þar við sitja og héldu 

áfram að tæknivæða búskapinn. Rörmjaltakerfið tók við af vélfötukerfinu sem létti gríðarlega 

undir bændum við mjaltir þar sem ekki þurfti að ferja mjólkina frá hverri og einni kú inn í 

mjólkurhús. Því næst komu mjaltabásar til sögunnar sem var mikil breyting þar sem kýrnar 

gengu til bóndans í mjaltir, en ekki bóndinn til þeirra sem sparar bæði tíma og þrek fyrir 

bóndann. Þrátt fyrir að mjaltabásar hafi ekki enn náð að vera í hlutfallslega meiri mæli en 

rörmjaltakerfið eru þó góðar líkur á því að svo verði í komandi framtíð. Ástæðan fyrir því er sú 

að líklegra er að rörmjaltakerfum fækki hraðar heldur en mjaltabásum, þar sem enn í dag eru 

fjós byggð með mjaltabása. Á Íslandi eru bæði mjaltabásar í fjósum með og án lausagöngu, þó 

lausagöngufjósin séu algengari þegar mjaltabás er annars vegar. Með aukinni tækni var 

mögulegt fyrir bændur að fjölga gripum. Nýjasta mjaltatæknin á Íslandi í dag eru mjaltaþjónar 

og hefur hlutfall þeirra aukist alveg frá því þeir komu fyrst til landsins árið 1999. Árið 2015 

vantaði töluvert upp á hlutfall þeirra á móti mjaltabásum, en árið 2017 voru mjaltaþjónar komnir 

með hærra hlutfall en mjaltabásar. Líklegt er að bændur velji frekar mjaltaþjóna fram yfir aðra 

mjaltatækni í dag fyrir nokkrar ástæður en mikil þægindi fylgja því fyrir bændur að þurfa ekki 

að vera jafn bundnir fjósinu. Góðar líkur eru á aukinni nyt hjá hverri og einni kú, þar sem 

frjálsara aðgengi er í mjaltaþjóninn, heldur en þar sem mjólkað er tvisvar á dag.  

Mjaltaþjónar eru tiltölulega nýkomnir á markað og eiga mjög líklega eftir að þróast mikið á 

komandi árum. Í dag hefur handþvotturinn allaveganna yfirhöndina hvað varðar hreinlæti á 

móti þvottaburstum og þvottahylkjum. Það verður gaman að sjá hver þróunin verður á næstu 

árum og hvort mjaltaþjónar muni einhvern tímann ná mjaltabásum þegar kemur að hreinlæti 

við mjaltir. Þá má samt sem áður velta því fyrir sér hvort það sé skref aftur á bak í þróuninni að 

komin sé fram tækni sem margir kjósa að nota, þrátt fyrir að gæði mjólkurinnar séu ekki eins 
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góð? Ákjósanlegt væri ef hægt væri að finna leið til þess að nýta tæknina sem við höfum í dag 

en halda sömu mjólkurgæðum.    

Það er því auðsýnilegt að tækniframfarir hafa haft mikil áhrif á mjólkuriðnaðinn. Tæknin hefur 

meðal annars fært bændum mikinn vinnulétti og tímasparnað við mjaltir . Það verður til þess að 

meiri tími gefst í önnur tilfallandi verkefni í fjósinu. Þá verður hver og einn bóndi að gera það 

upp við sig hvernig tækni hann kýs að nota og líklega hentar ekki öllum það sama.  

Hvað varðar afurðir er það talið fullvíst að mjólkurkýr á 18. öld hafi ekki mjólkað jafn mikið 

að meðaltali og fram kom í ritinu Atla árið 1780, en þar stóð að vænta mætti yfir 2.000 pottum 

(2.059 kg) af mjólk á ári frá einni kú. Undantekningar geta þó verið og komið fyrir að ein og 

ein kú hafi skilað yfir 2.000 pottum (2.059 kg) á ári. Líklegt þykir að eðlileg ársnyt hjá kúm á 

18. öld hafi verið í kringum 1.100-1.200 pottar (1.132-1.235 kg) (Jónas Jónsson, 2013). 

Heimildir frá 19. öld sýna að nyt kúa voru á breiðu bili. Að meðaltali frá einstaka bæjum voru 

nytin yfirleitt í kringum 1.300-1.560 potta (1.338-1.606 kg). Aðrar skýrslur gefa þó til kynna 

hærri nyt, eða um 2.200 potta (2.265 kg) árlega. Bætt nyt á þessum tíma má að miklu leyti rekja 

til bættra búskaparhátta á 19. öld, en meðferð á kúm batnaði til muna eftir að kennslurit og 

greinar voru gefin út (Jónas Jónsson, 2013).  

Á 20. öld urðu skýrslur mikið betri og auðveldara var að fylgjast með nyt kúnna. Á fyrstu árum 

aldarinnar var meðal ársnyt mjög svipuð og á 19. öld. Nyt var mjög mismunandi og fæstar 

heimildir segja það sama, svo erfitt getur reynst að fullyrða einhverjar tölur. Líklega þarf þó 

ekki að efast um að nytin jókst með árunum.  Upp úr miðri 20. öld eða 1965 var meðal ársnyt 

komin upp í 2.586 kg. Árið 1970 var fjöldi framleiðenda 3.568, en var um aldamótin komin 

niður í 1.039. Á þessum 30 árum fór meðal ársnyt upp um þúsund kg, úr 2.846 kg í 3.843 kg. 

Núna, innan við 20 árum seinna er meðal ársnyt íslenskra kúa 6.275 kg, aukningin er því 

gríðarleg milli áratuga. Það er því alveg ljóst að nyt kúnna hefur aukist gríðarlega á síðustu 

áratugum og öldum. Margar ástæður eru fyrir þessari auknu nyt, en einn mikilvægasti þátturinn 

í góðri mjólkurframleiðslu er mikið og gott fóður. Í dag er meira og betra fóður framleitt enda 

hafa miklar breytingar átt sér stað á þeim vettvangi.  

Mjólkur- og rjómabú ásamt mjólkurbúðum fóru að líta dagsins ljós á fyrstu árum 20. aldar. 

Mjólkurfélag Reykjavíkur hóf rekstur á Mjólkurhúsi Reykjavíkur, þar sem seld var gerilsneydd 

mjólk í flöskum. Mjólkursamlag KEA var fyrsta mjólkursamlag Íslendinga en fljótlega voru 

önnur mjólkursamlög stofnuð eins og Mjólkurbú Flóamanna og Mjólkurbú Ölfusinga. 
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Mjólkurbúin sameinuðust mörg á seinni árum og hefur nú MS mikla yfirburði á markaði og 

með starfsstöðvar út um allt land.  

Gæðakröfur í mjólkurframleiðslu hafa tekið miklum framförum frá því mjólk var fyrst seld í 

mjólkurbúðum í upphafi 20. aldar. Þegar mæling á frumutölu hófst árið 1992 var settur þrengri 

rammi á hvaða mjólk mætti selja. Mjólkurframleiðendur fá borgað fyrir þá mjólk sem þeir 

framleiða og fer kaupverð hennar eftir gæðum mjólkurinnar. Í dag eru gerðar töluvert meiri 

kröfur til mjólkurgæða en áður var. Mikil verðmæti liggja því í mjólkinni og því ætti helsta 

markmið mjólkurframleiðenda að vera framleiðsla á hágæða mjólk sem uppfyllir ströngustu 

kröfur neytandans. Gæði mjólkurinnar liggja meðal annars í hlutfalli fitu og próteins en ásamt 

því hefur frumutala mikið að segja um gæði hennar. Það eru margir þættir sem geta haft áhrif á 

frumutöluna og ber þar helst að nefna hreinlæti og heilbrigði gripanna. Mikilvægt er að bændur 

séu vel upplýstir og meðvitaðir um hverjar ástæður fyrir hækkaðri frumutölu séu svo þeir geti 

reynt að sporna við henni. Þegar frumutala mælist of há ættu bændur að grípa strax til aðgerða, 

til þess að reyna að lágmarka skaðann. Bændur ættu að leggja allan sinn metnað í að hafa fjósið, 

mjaltaaðstöðuna og annað sem við kemur kúnum undantekningarlaust eins hreint og mögulegt 

er. Verði frumutalan of há vegna þess að hreinlætið er ábótavant þurfa bændur að líta í eigin 

barm og skoða sín mál. Aftur á móti ef hækkun á frumutölu verður af sökum júgurbólgu er 

nauðsynlegt að meðhöndla gripinn sem fyrst. Hvort tveggja verður til tekjutaps fyrir 

mjólkurframleiðandann og því gríðarlega mikilvægt að viðeigandi ráðstafanir séu gerðar.  

Eins og áður kom fram eru í dag gerðar meiri kröfur til mjólkurgæða heldur en áður fyrr. Það 

hafa því orðið miklar framfarir á gæðum mjólkurinnar, þar sem hún þarf nú að standast strangari 

kröfur til þess að komast til neytenda, sem verður að teljast virkilega góð þróun. 
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5. Ályktanir / lokaorð 

Eins og áður kom fram var vélfötukerfið ekki með í talningu árið 1997. Draga má þá ályktun 

að árið 1997 hafi vélfötukerfið verið í hlutfallslega meiri notkun en árið 2003.  

Með áframhaldandi þróun á næstu árum mætti álykta að mjaltaþjónar taki forystuna og verði 

hlutfallslega mest notaða mjaltakerfið á Íslandi í ljósi vaxandi hlutfalls síðustu ár. 

Mjólkurgæði á Íslandi eru mjög góð í dag enda er eftirlit gríðarlegt og kröfur strangari. Það er 

erfitt að segja hvað framtíðin beri í skauti sér varðandi gæði mjólkur, en mikil þróun hefur verið 

síðustu ár. Alltaf er þó hægt að gera betur og eflaust eiga áframhaldandi rannsóknir eftir að bæta 

gæði mjólkur í náinni framtíð.  

Það er ljóst að þrátt fyrir mikla fækkun mjólkurframleiðenda á Íslandi, eru kúabúin að stækka, 

gripum að fjölga og hefur hver og ein kýr aldrei framleitt meira.   
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