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Yfirlýsing 

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

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

Áratuga reynsla er á hrossahaldi til blóðtöku úr fylfullum hryssum hér á landi. Alls hafa 92 

starfsstöðvar tilkynnt um slíka starfsemi til Matvælastofnunar en eitt fyrirtæki, Ísteka ehf, hefur 

leyfi stofnunarinnar til að taka blóð úr fylfullum hryssum til vinnslu afurða.  

Markmið verkefnis var að draga saman þekkingu um bakgrunn hrossahalds til blóðtöku á 

fylfullum hryssum og þá reynslu sem byggst hefur upp hér á landi. Ennfremur að lýsa 

hrossahaldinu og kanna hvernig þættir í bústjórn geti haft áhrif á afurðirnar, sem eru mældar í 

blóðeiningum sem hver hryssa skilar á ársgrundvelli, auk kjötframleiðslu. Gengið var út frá því 

að fanghlutfallið, fangtíminn, styrkur og varanleiki PMSG í blóði hryssnanna hefði mest áhrif.  

Könnun sem byggði á spurningalista var send til blóðtökubænda en svarhlutfall var afar lélegt 

sem skýrist mögulega af því að lítil opinber umræða er um búgreinina og þá helst á gagnrýnum 

nótum. Könnunin gaf því takmarkaða innsýn í búskap með hrossahald til blóðtöku úr fylfullum 

hryssum. Tímabært er að búgreinin fái meiri athygli fræðasamfélagsins þannig að hægt verði 

að greina frekar hvernig best verði staðið að þessari framleiðslu bæði út frá sjálfbærni 

beitarauðlindarinnar, hagrænu sjónarmiði og dýravelferð.  

Lykilorð: Hrysssa, blóð, PMSG, eCG, búskapur.  
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1. Inngangur 

1.1. Uppruni 

Uppruni íslenska hestsins er rakinn til hesta frá Noregi og öðrum löndum Skandinavíu (Hjalti 

Jón Sveinsson, 1983, bls. 9). Hesturinn kom til landsins með landnámsmönnum og er því saga 

hestsins á Íslandi jafnlöng sögu þjóðarinnar (Jónas Jónsson, e.d.). Vegna einangrunar er íslenski 

hesturinn talinn vera hreinasti hrossastofn sem til er (Gunnar Bjarnason, 1988, bls. 5). Hesturinn 

var aðlagaður að þjónustu mannsins og er saga hestsins því nokkuð samtvinnuð sögu mannsins 

(Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir og Jón Hallsteinn Hallson, 2007). Hlutverk íslenska hestsins er 

mjög víðfemt og var hann til dæmis eina samgöngutækið í landinu frá upphafi Íslandsbyggðar 

og fram undir 1930 þegar bifreiðar tóku yfir (Ingimar Sveinsson, bls. 62). Eftir að vélvæðing 

landbúnaðar reið yfir var hlutverki hestsins lokið sem nytjaskepnu og öðlaðist hann nýtt gildi 

sem reiðhestur (Ingimar Sveinsson, 2010, bls. 63). Hrossarækt hefur verið stunduð á Íslandi frá 

örófi landa en lengst af þróaðist íslenski hesturinn án nokkurs skipulagðs kynbótastarfs (Ingimar 

Sveinsson, 2010, bls.69). Flestum bændum hafði nægt að eiga hross til vinnu og reiðar án tillits 

til gæðingskosta og fegurðar í gegnum aldirnar. Er þá líklegt aðeins þeir sem höfðu efni á því 

hafi ræktað sér góð og fögur hross til að eiga (Hjalti Jón Sveinsson, 1984, bls. 13). Áður en 

vélvæðing kom til sögunnar voru dráttarhestar notaðir til flutninga, jarðyrkju og annara bústarfa 

eins og þurfti (Jónas Jónsson, e.d.). Þá tóku dráttarvélar og tæki við af hestaflinu og varð 

hlutverk hestins að veita eiganda sínum ánægju og hafa gagn af, til dæmis í smalamennskum 

(Hjalti Jón Sveinsson, 1984, bls.14). Hesturinn hefur að geyma mikilvægt hlutverk í þróun 

byggðar landsins, hann er mikilvægur partur af ferðaþjónustu í landinu og eru hestaleigur 

víðsvegar sem bjóða upp á margar ferðir tengdar sögu lands og hests. Það er ekki eina hlutverkið 

en hrossarækt til kjötframleiðslu hefur einnig verið stunduð hér á landi og er hún þó nokkur en 

hefur þó farið dvínandi síðustu ár (Jónas Jónsson, e.d.). Árið 1979 hófst blóðtaka úr fylfullum 

hryssum og hefur farið vaxandi síðan þá (Eggert Gunnarsson og Þorsteinn Ólafsson, 1982).  

1.2. Gangmál hryssna 

 Við kynþroska hefst reglubundin virkni í eggjastokkunum sem kallað er gangmál, samsvarandi 

tíðahring hjá konum (Blanchard o.fl., 2003, bls. 31). Þá nær að jafnaði eitt eggbú þroska og 

tekur að framleiða hormónið östrógen sem stýrir kynatferli hryssunnar. Tíminn þegar hryssan 

er undir áhrifum östrogens er í daglegu tali kallað hestalæti eða að hryssan sé að ganga. 

Östrógen hefur áhrif á kynhvöt kvendýra og veldur hestalátum og endar með egglosi. Hestalæti 

er hegðunarbreytingar sem gefa vísbendingu um að hryssur séu nálægt egglosi. Þær verða þá 
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órólegar, sýna öðrum hrossum áhuga, sérstaklega folum og hneggja oftar (Mina og Morel, 1993, 

bls. 45). Átlyst getur minnkað en augljósast er þegar hryssurnar „klippa gull“ (Helgi Sigurðsson, 

2001, bls.95). Þá lyfta þær tagli, standa gleiðar og hoknar (Mina og Morel, 1993, bls. 45), opna 

og loka skeiðinni neðst þannig að slímhimnan sjáist og úr skeiðinni kemur slímblandað þvag 

(Helgi Sigurðsson, 2001, bls. 96). Skeiðabarmar þrútna og verða slímugir (Ingimar Sveinsson, 

2010, bls. 196). Einkenni eru mjög einstaklingsbundin og getur það verið ákveðin kúnst að taka 

eftir einkennum hjá hverri og einni hryssu. Við egglos hættir framleiðsla östrogens en svokallað 

gulbú vex sem framleiðir prógestrón og undirbýr legið undir þungun. Ef hryssan festir fang 

viðhelst gulbúið og framleiðir áfram prógestrón sem er nauðsynlegt til að viðhalda þungun 

(Kelleman, 2013).  

1.3. Innri kynfæri 
Innri kynfæri hryssna samanstanda af leginu, 

eggjastokkunum og eggjaleiðurum (Mina og Morel, 1993, 

bls. 9). Legið deilist til endanna í tvö leghorn sem enda í 

eggjaleiðurunum sem eru í námunda við hvorn eggjastokk 

fyrir sig. Legið er fest upp með breiðu bandi í kviðarholinu 

(Blanchard o.fl., 2003, bls. 4). Legið er gert úr sléttum 

vöðvavef. Hann er afar sterkur og teygjanlegur enda getur 

hann teygst verulega þegar legið ber fyl. Legið sjálft mælist 

um 18-20 cm langt og um 8-12 cm í þvermál, leghornin eru 

um 25 cm löng hvort um sig og minnka í þvermál í átt að 

eggjaleiðaranum þar til það er orðið 1-2 cm í þvermál (Mina 

og Morel, 1993, bls. 9).  

1.4. Eggjastokkar 
Eggjastokkar hryssunnar eru tveir og eru staðsettir við sitthvort leghornið í kviðarholinu. Þeir 

eru baunalaga og er hvor eggjastokkur að meðaltali 6 til 8 cm að lengd og 3 til 4 cm á breidd 

og vega að meðaltali 70 til 80 grömm. Þeir stækka á sumrin og vorin þegar æxlun er í gangi og 

eru minnstir á veturna þegar æxlun er ekki í gangi (Blanchard o.fl., 2003, bls. 3).  

Eggjastokkurinn er umlukinn marglaga hjúp og þykku verndalagi. Vefir eggjastokks í hryssu 

eru að mestu gerðir úr mjúku lagi að innanverðu og ytra lag er úr harðara lagi. Fyrir miðju á 

hringlaga yfirborðinu er nokkurs konar eggfrumuskál. Þegar eggfruma þroskast er henni sleppt 

í þessari skál og það ferli kallast egglos. Eggið flyst í kjölfarið í eggjaleiðara þar sem það bíður 

frjóvgunar. Gulbú tekur þá að þroskast í eggjastokknum og framleiða hormónið prógestrón sem 

Mynd 1 Leg í hryssu.  

http://www.ansci.wisc.edu/jjp1/equine/mare

_anat/overview.html 
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undirbýr legið fyrir þungun (Mina og Morel, 1993, bls. 12). Eggjastokkarnir og eggbúið er 

stærra í hrossum en í öðru búfé. Venjulega losnar aðeins eitt egg í einu hjá hryssum (Cole og 

Cupps, 1977, bls. 318).  

Við frjóvgun verður til fósturvísir sem festist við leg hryssunnar á um það bil 12. til 15. degi 

meðgöngu (Cole og Cupps, 1977, bls. 318). Fóstrið hreyfist með samdrætti í leginu niður 

leghornin og kemur sér fyrir á einum stað í leginu. Fósturfesta er talinn vera mikilvægur þáttur 

í því að hryssan viðurkenni fóstrið. Eftir það eykst legslíma hryssunnar og fósturvísirinn 

stækkar (Sebastian og Benirschke, 2007). Best er að leggja mat á æxlunarvirkni eggjastokka 

hryssna með ómskoðun (Samper, 2008).  

1.5. Meðganga 
Meðganga hjá hryssum er að meðaltali um 330 dagar og getur tímalengdin verið breytileg í 

báðar áttir, oft er algengur tími 336 dagar (Dýralæknamiðstöðin, e.d.). Meginreglan er að því 

fyrr á árinu sem hryssan fyljast, því lengur gengur hún með (Helgi Sigurðsson, 2001, bls. 101). 

Hryssur sem fá seinni hluta sumars ganga alla jafna styttra með fylið. Ýmsar ástæður eru taldar 

fyrir styttri meðgöngu, meðal annars má nefna erfðafræðilega þætti, frjálsan aðgang að góðu 

fóðri og stöðu hreyfing sé til bóta (Helgi Sigurðsson, 1992). Góð hreyfing og frjáls aðgangur 

að grasi er talinn flýta fyrir vexti og þroska fóstursins og það verði fyrr tilbúið að koma í 

heiminn (Helgi Sigurðsson, 2001, bls. 101). Þá er talið að kyn folaldsins hafi áhrif á 

meðgöngutímann (Blanchard o.fl., 2003, bls. 94), að hryssur gangi lengur með hestfolöld en 

merfolöld og getur munað að meðaltali 2 dögum (Helgi Sigurðsson, 2001, bls. 101). Það getur 

verið snúið að sjá hvenær hryssur eru að ganga og þarf því að fylgjast vel með hryssunum allt 

frá viku eftir köstun og reyna að meta hvenær hryssan byrjar næst í látum með því að sjá hvenær 

hún hætti á síðasta bili (Ingimar Sveinsson, 2010, bls. 194). Folöld geta verið lífvænleg eftir 

305 daga meðgöngu, en folöld sem fæðast fyrir 320 daga meðgöngu eru vanalega kölluð 

fyrirburar og litlar líkur á að þau dafni eðlilega (Blanchard o.fl., 2003, bls. 93). 

1.6. Fósturhimnur 
Fósturhimnurnar þroskast og tengjast slímhúð legsins með ógrynni örsmárra tenginga þar sem 

blóðrásir móður og afkvæmis liggja þétt saman, sem leyfir flæði lítilla sameinda þeirra á milli. 

Við áframhaldandi þroska fylgjunnar myndast bollar í legslímhúðinni „endometrial cups“ þar 

sem frumur úr fósturhimnunni taka að mynda hormón sem heitir „equine chorionic 

gonadotropin“, skammstafað eCG. Það hefur einnig verið kallað „pregnant mare serum 

gonadotrophin“, skammstafað PMSG (Bowen, 2000) og er hefðbundið að notað það nafn hér á 

landi. Megin hlutverk þessa hormóns er að hvetja til myndunar gulbúa og stuðla þannig að 
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þungun viðhaldist. PMSG virkar sem stýrihormón sem stuðlar að vexti eggbúa og 

egglosi/myndun gulbúa sem koma til aðstoðar gulbúinu sem varð til við frjóvgunina, við að 

framleiða prógesterón og viðhalda  þunguninni þar til að hormónaframleiðsla í fylgjunni tekur 

því hlutverki (Bowen, 2000). PMSG mælist fyrst í fylfullum hryssum frá 35.- 40. degi 

meðgöngunnar en styrkur þess vex hratt fram að degi 60. Eftir það lækkar hann smám saman 

fram að degi 120 (Sebastian og Benirschke, 2007). 

1.7. Fylprófanir 
Helsta aðferðin til að staðfesta fyljun hjá hryssum er sónarskoðun á legi í gegnum endaþarm 

hryssunnar. Fósturblaðra sést frá 14. degi en sjálft fóstrið frá 21. degi og gefur það mun öruggari 

greiningu. Einnig er hægt að nota mælingu á PMSG í blóði til greiningar á fangi og var slíkt 

próf notað hér á landi til skamms tíma og kallaðist bláa prófið (Albert Jóhannsson, 1991, bls. 

161). Gallinn við þetta próf að það er ekki hægt að nota það fyrr en eftir 36- 40 daga meðgöngu 

og það getur gefið falska jákvæða niðurstöðu ef fósturdauði verður þar sem 

hormónaframleiðslan stöðvast ekki strax. Einnig gaf prófið neikvæða niðurstöðu ef það 

framkvæmt fyrir þann tíma sem PMSG er mælanlegt í hryssum (Helgi Sigurðsson, 2001, bls. 

100).  

1.8. Blóðsöfnun á Íslandi 
PMSG er lífvirkt efni sem hægt er að nota til að örva þroska eggbúa í öðrum dýrategundum en 

hrossum, og er einkum notað í svínarækt (Prospec, e.d.). Blóðsöfnun úr fylfullum hryssum til 

framleiðslu á PMSG á Íslandi hófst hér á landi á vegum fyrirtækisins G.Ólafssonar h/f. 

Framleiðslan byrjaði í smáum stíl. Sumarið 1979 var blóð tekið úr um 80 fylfullum hryssum í 

Skagafirði (Eggert Gunnarsson og Þorsteinn Ólafsson, 1982). Næsta sumar varð töluverð 

aukning þegar var tekið blóð úr um 680 fylfullum hryssum víðar á landinu. Árið 1981 voru 

1485 hryssur fylprófaðar fyrir blóðsöfnun og reyndist 1025 þeirra jákvæðar, þ.e. með 

vinnanlegt magn hormónsins í blóðinu eða 69% (Eggert Gunnarsson og Þorsteinn Ólafsson, 

1982). Ekki eru fyrirliggjandi opinber gögn um umfang framleiðslunnar á seinni árum. Ætla má 

að verðmæti hryssublóðs sé umtalsvert en það fæst ekki gefið upp vegna viðskiptahagsmuna.  
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1.9. Vinna við blóðsöfnun 
Blóði er safnað úr fylfullum hryssum frá 

lokum júlí og til mánaðamóta 

september/október. Aðeins er tekið blóð úr 

hryssum sem mynda PMSG í vinnanlegu 

magni (Arnþór Guðlaugsson, 2017). Til að 

svo megi verða þurfa hryssurnar að hafa fest 

fang a.m.k. 40 dögum fyrr. Skipulögð 

bústjórn er afar mikilvæg til að gera vinnslu 

á PMSG úr blóði fylfullra hryssna 

mögulega. Fyrsti þátturinn er að tryggja hátt 

fyljunarhlutfall og að hryssurnar fyljist 

tiltölulega snemma að vorinu/fyrri hluta 

sumars, á stuttu tímabili. Til að ná því markmiði er hryssum sem ætlaðar eru í blóðtöku skipt 

upp í hæfilega stóra hópa, um það bil 20 hryssur í hópi, og komið fyrir í girðingum (Arnþór 

Guðlaugsson, 2017). Stóðhesti er sleppt í hvern hóp með nokkurra daga millibili, oft í kringum 

20. maí og eru þeir hafðir þar fram til 10. júní. Nokkur breytileiki er í tímasetningum með tilliti 

til mismunandi veðurfars eftir landshlutum en einnig þarf að stýra því hvernig væntanleg 

blóðtaka dreifist yfir sumarið (Ísteka, 2018). Ráðlagt er að ekki séu fleiri en 20 hryssur hjá 

hverjum hesti til að tryggja hraða og örugga fyljun. Oft eru ungir folar notaðir í þessari starfsemi 

sem þó getur verið áhættusamt ef frjósemi folans er ekki þekkt. Mikilvægt er að beitiland sé 

gott í stóðhestagirðingunum og landrými nóg. Gott eftirlit er nauðsynlegt þannig að óeðlilegt 

atferli hjá hvort heldur stóðhesti eða hryssum uppgötvist strax og hægt sé að gera ráðstafanir 

eftir því sem þarf (Arnþór Guðlaugsson, 2017). Um það bil 40- 45 dögum eftir mögulega fyljun 

eru hryssurnar settar í fylpróf og athugað hvort þær framleiði nóg af hormóni (Eggert 

Gunnarsson og Þorsteinn Ólafsson, 1982). Blóðtaka getur þá hafist frá 50. degi en frá þeim tíma 

er tekið blóð úr hverri hryssu með viku millibili, allt að 7-8 sinnum. Í hverri blóðtöku eru teknir 

allt að 5 lítrar að blóði sem gera þá allt að 35-40 lítra úr hverri hryssu yfir sumarið (Eggert 

Gunnarsson og Þorsteinn Ólafsson, 1982). Hugtakið blóðtökueining er notað yfir nytjar í 

þessum búskap og er ein blóðtökueining skilgreind sem ein blóðtaka sem nær 5 lítrum (Arnþór 

Guðlaugsson, munnleg heimild, 29.apríl 2019). 

Allar hryssur þurfa að standast strangar kröfur og sjá dýralæknarnir, sem framkvæma 

blóðtökuna, um að meta ástand hverrar hryssu fyrir sig með tilliti til holdafars og almenns 

Mynd 2 Ársferill hryssu í blóðtöku. 
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heilbrigðis samkvæmt þeim kröfum sem Ísteka setur (Arnþór Guðlaugsson, 2017). Allar 

íslenskar hryssur eru gjaldgengar í blóðsöfnun á vegum Ísteka. Enginn hámarks aldur er settur 

fyrir þær en mikið er lagt upp úr því að fylgjast vel með eldri hryssum og þá einkum holdafari 

þeirra. Hryssur þurfa að vera að lágmarki þriggja vetra til þess að vera gjaldgengar í blóðtöku 

(Arnþór Guðlaugsson, 2017).  

Blóðtökuhryssur skulu vera í góðum holdum og er æskilegt að þær séu í ríflegum 

reiðhestholdum eða holdastigi 3,5-4,5. Þær eiga að vera á góðu beitilandi og hafa aðgang að 

nægu vatni og saltsteinum. Hryssurnar skulu vera, eins og öll önnur hross landsins, 

grunnskráðar í Worldfeng og örmerktar. Einnig er æskilegt að hryssur séu merktar þannig að 

þær þekkist vel þegar litið er yfir hópinn og því gott að þær séu líka frostmerktar. Bændur þurfa 

að eiga örmerkjalesara til að tryggja réttar merkingar og skráningu afurðanna (Arnþór 

Guðlaugsson, 2017). Blóð er tekið úr hryssunum í sérstökum blóðtökubás þar sem lögð er 

áhersla á velferð hryssnanna. Básinn á að vera hannaður þannig að hryssur renni sem auðveldast 

inn að básunum, og inn í hann. Til eru ýmsar útgáfur af blóðtökubásum og er hvergi til ein 

„rétt“ útgáfa af básum. Helsta áherslan er að básinn veiti hryssunum nægilegt aðhald til að 

hindra að þær geti barist um og slasað sjálfa sig og aðra (Arnþór Guðlaugsson, 2017). Það er 

ávallt hætta á að slys geti orðið á hryssum við blóðtökuna. Það má þá rekja til ófullnægjandi 

aðstöðu eða að ekki sé rétt farið að hryssunum þegar þær koma í básinn (Arnþór Guðlaugsson, 

2017). Því er það ákaflega mikilvægt að fara rétt að og vanda til verka.  

Blóðtaka úr hrossum til framleiðslu afurða er tilkynningaskyld starfsemi samkvæmt reglugerð 

um velferð hrossa, 910/2014, viðauka 1. Tilkynna skal starfsemina áður en hún hefst og gildir 

tilkynningin svo lengi sem ekki koma fram athugasemedir við reglubundið eftirlit með 

hrossahaldinu almennt séð, eða við sjálfa blóðtökuna. Tryggingar verða að vera í lagi og sjá 

eigendur hryssa um allar tryggingar sem snúa að hryssum og starfsmönnun. Bændur verða að 

taka því alvarlega ef dýralæknar koma með athugasemdir um aðstöðuna og þurfa að laga strax 

það sem er ábótavant (Arnþór Guðlaugsson, 2017). Allir sem stunda vinnu við blóðtöku þurfa 

að sýna yfirvegun og öryggi í störfum sínum. Umferð óviðkomandi er stranglega bönnuð á 

meðan á blóðtöku stendur og er það gert til að vernda hryssurnar fyrir óþarfa áreiti og minnka 

slysahættu. Umhverfið sem hryssurnar koma í við blóðtökuna verður að vera eins rólegt og 

yfirvegað og mögulegt er (Arnþór Guðlaugsson, 2017).  

1.10. Áhrif blóðtökunnar á heilsu og velferð hryssnanna 
Blóðmagn í hrossum er talið vera nálægt 10% af þyngd þeirra, sem þýðir að um 36-37 lítrar í 

meðalþungu íslensku hrossi og er 60% af því vatn (Ingimar Sveinsson, 2010, bls. 305). 
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Blóðtakan, sem nemur 5 lítrum í hvert sinn, svarar því til um 14% af heildar blóðmagninu sem 

er heildur meira en tekið er úr fólki við venjulega blóðgjöf. Hver blóðgjöf hjá manni er 450 mL, 

svarar til um 10% þess blóðs sem er að finna í meðalmanni (Blóðbankinn, e.d.). Blóðtaka úr 

hryssum leiðir því af sér nokkuð vökvatap fyrir hryssurnar og því nauðsynlegt að þær hafi strax 

að henni lokinni aðgang að góðu vatni. Reynslan sýnir að þær eru fljótar að vinna upp 

blóðmissinn (Eggert Gunnarsson og Þorsteinn Ólafsson ,1982) með að fá nóg af vatni eftir 

blóðtöku og aðgang að salti, enda íslenskt gras sérlega ríkt af járni sem er nauðsynlegt fyrir 

myndun blóðrauða og þar með rauðra blóðkorna. Komið hefur fram að slys eru fátíð í þessari 

starfsemi og heildar afföllin hafa verið 1-2 hryssur á hverju ári (Bændablaðið, 2000). 

Framleiðslusjúkdómar virðast því fátíðari en í hefðbundnu búfjárhaldi.  

Klums er efnaskiptasjúkdómur sem leggst á folaldshryssur, einkum hámjólkandi hryssur. 

Röskun verður á efnaskiptum kalks sem leiðir til kalkskorts í blóði. Einkennin eru vöðvalömun, 

fyrst í kjálkavöðvum en síðan í öðrum rákóttum vöðvum. Að lokum getur sjúkdómurinn haft 

áhrif á hjartavöðva og leitt til hjartastopps og dauða. Sjúkdómurinn er að mörgu leyti 

sambærilegur við bráðadoða í kúm þó einkennin séu ekki alveg þau sömu. Mjólkandi hryssur 

skila umtalsverðu kalki út í mjólkina sem þær taka af kalkbirgðum sínum í beinum. Ef þau 

efnaskipti ganga ekki nægilega hratt fyrir sig er hætta á klumsi. Utanaðkomandi álag eins og 

streita, kuldi eða vatnsleysi auka áhættuna (Helgi Sigurðsson, 2001, bls. 112). Þessi sjúkdómur 

kemur í ljós til dæmis þegar folaldshryssur eru fluttar langa leið á bíl, reknar langar leiðir eða 

látnar vera vatnslausar í langan tíma (Albert Jóhannsson, 1991, bls. 185).  

Það er mikilvægt að hefja meðferð eins fljótt og hægt er. Hryssunni er gefið kalk í æð og 

stundum einnig sykurvatn (Albert Jóhannsson, 1991, bls. 185). Þó er það mikilvægast af öllu 

að reyna að fyrirbyggja að hryssur klumsi og sýna sérstaka nærgætni í sambandi við alla 

meðferð mjólkandi hryssna, þar sem streita er talin vera helsta orsök sjúkdómsins (Helgi 

Sigurðsson, 2001, bls. 112).  

Mikilvægt er að fylgjast vel með hryssum í blóðtöku og grípa fljótt inn í ef einkenni koma fram. 

Þá er mikilvægt að hryssurnar séu ekki reknar um langan veg í tengslum við blóðtökuna (Arnþór 

Guðlaugsson, 2017).  

Aðrir framleiðslusjúkdómar, eins og fall í blóðsykri, sambærilegt við súrdoða í kúm, eru 

óþekktir. Erfiðleikar við köstun eru sömuleiðis afar fátíðir og folaldasjúkdómar nær óþekktir 

hér á landi (Margrét Þóra Þórsdóttir, 2017). 
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Alla jafna er folöldum undan blóðtökuhryssum slátrað að hausti en mikilvægt er að taka 

ásetningsfolöld undan fyrir áramót. Þannig fá hryssurnar góðan tíma til að jafna sig fyrir næsta 

blóðtökutímabil (Hrefna Sigurjónsdóttir, e.d.).  

Á Íslandi er búskapur með blóðtökuhryssur háður samstarfi við eitt fyrirtæki sem hefur leyfi 

Matvælastofnunar til að stunda blóðtöku. Ísteka ehf er eini aðilinn sem hefur slíkt leyfi sem 

veitt er samkvæmt reglugerð um vernd dýra sem notuð eru í vísindaskyni (460/2017) og þar 

með eini aðilinn sem bændur geta átt í viðskiptum við. Aðeins fengust upplýsingar frá Ísteka 

um almenna þætti rekstursins en ekki þá sem teljast viðkvæmir með tilliti til 

viðskiptahagsmuna. Neikvæð umræða sést öðru hverju sem bendir til að þessi búskapur sé ekki 

að öllu leyti samfélagslega samþykktur.  

1.11. Reynsla undanfarinna ára 
Upplýsingar frá Ísteka sýna að sömu bæirnir skipa sér í efstu sætin í meðalnytjum af hryssu ár 

eftir ár og er það ekki talið vera fyrir tilviljun. 

Langmikilvægasti þátturinn er fyljunarhlutfallið í stóðinu. Þessir „eðalbændur“ passa sig allir á 

því að hafa ekki of margar hryssur á hvern fola. Við höfum ráðlagt að þær ekki fleiri en 20 en 

betra teljum við að hafa þær enn færri eða um 15. Bestu bændurnir eru líka oftar en ekki með 

sömu folana ár eftir ár. Þeir eiga þá oftast og hafa séð fyljunarárangurinn. 

Á eftir fyljuninni koma einstaklingseinkenni hryssanna sjálfra. Við sjáum það að sumar hryssur 

framleiða hormónið lengur en aðrar hryssur. Bestu blóðgjafahryssurnar gefa blóð 7-8 sinnum á 

hverju einasta ári, svo lengi isem þær hafi fest fang á meðan aðrar gefa bara 2-4 sinnnum. Við 

höfum séð það með okkar eigin kaupum á hrossum að um fimmtungur til fjórðungur af hryssum 

tilheyra seinni flokknum. Við leggjum því mikið uppúr því að hvetja bændur til að losa slæmar 

hryssur og taka frekar inn nýjar á móti. 

Landfræðileg staðsetning bæjanna getur skipt máli, sérstaklega á snjóþungum svæðum eða hátt 

í dölum. Það helgast þá aðallega af því að ekki er hægt að setja fola í stóð fyrr en einni og allt 

upp í þremur vikum síðar en á svæðum sem liggja neðar eða nær sjó. Hryssur þessa bænda geta 

því átt fleiri blóðtökur „inni“ við lok blóðgjafatímabils í lok september/byrjun október. Rétt er 

þó að halda því til haga að svipað hlutfall norðan og sunnanbæja nær góðum árangri, en etv er 

breytileikinn norðanlands meiri. 

Næringarástand móður við fyljun, þ.e. að hún sé í góðum afturbata og fleira þvíumlíkt er líka 

talið hafa áhrif en er óstaðfest. (Arnþór Guðlaugsson, munnleg heimild, 29.apríl 2019)  

 

 

1.12. Markmið 

Markmið verkefnisins var að draga saman þekkingu um bakgrunn hrossahalds til blóðtöku á 

fylfullum hryssum og þá reynslu sem byggst hefur upp hér á landi. Ennfremur að lýsa 

hrossahaldinu og kanna hvernig þættir í bústjórn geti haft áhrif á afurðirnar, sem eru mældar í 

blóðeiningum sem hver hryssa skilar á ársgrundvelli, auk kjötframleiðslu. Gengið var út frá því 

að afurðirnar byggi á fanghlutfalli, fangtíma (hversu snemma er hægt að byrja blóðtöku og 

hvort það náist að taka allt að 7-8 sinnum úr hverri hryssu) og styrk PMSG í blóði hryssanna. 
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2. Efni og aðferðir  

Spurningalisti var unnin frá þeirri þekkingu sem er til staðar um búgreinina og að framan er 

lýst, og sendur til allra viðskipta Ísteka, dagana 20. mars til 15. apríl 2019. Til að tryggja 

nafnleynd sendi Ísteka listana út, tók á móti svörum og skilaði á númeruðu formi. Spurt var um 

þætti sem snúa að hryssunum sem notaðar voru í framleiðsluna, notkun stóðhesta og aðra þætti 

sem geta haft áhrif á fyljunarprósentuna, afurðir í formi blóðtökueininga og kjötframleiðslu, 

fóðrun og beitiland. Listann má sjá í viðauka. Öll gagnavinnsla fór fram í Microsoft Excel. 

Settar voru upp töflur og myndir sem sýndu mismunandi hliðar búskaparins.  
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3. Niðurstöður 

Aðeins 5 bændur svöruðu spurningalistanum, 2 á Suðurlandi og 3 bæir á Norðurlandi. 

Könnunin gaf því aðeins takmarkaða innsýn í búskap með hrossahald til blóðtöku úr fylfullum 

hryssum. Þessir bæir eru búnir að vera mislengi í blóðtöku og er tímabilið sem þeir hófu 

starfsemi frá 2001 til 2018. Tveir bæir voru einungis með blóðtöku sem búfjárhald, tveir 

stunduðu sauðfjárbúskap samhliða blóðbúskapnum og einn bær sagðist stunda aðra hrossarækt 

samhliða blóðbúskap.  

3.1  Hryssur haldnar til blóðtöku  

Hér má sjá á töflu 1 heildarfjölda hryssna og fjölda hryssna sem nýttust í blóðtöku. Nokkur 

munur kom fram á nýtingu hryssna eftir bæjum en hún er almennt mjög góð.  

Tafla 1 Fjöldi hryssna og fjöldi hryssna sem nýttust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldursdreifing hryssna á bæjunum var frá 3 vetra til 22 vetra og er það innan marka sem sett 

eru í vinnu í kringum blóðsöfnun. Upphafsdagur blóðtöku árið 2018 á tímabilinu 21.júlí til 

3.ágúst og tímabil lokadags blóðtökunnar var frá 27.september til 1.október. Bær númer 3 

spannar lengsta tímabilið, frá 21. júlí til 27. september en sá bær var líka með flestar hryssur í 

blóðtöku, 53 hryssur.  

Bær Fjöldi hryssna í úrtaki 

Fjöldi hryssna 

sem nýtast í 

blóðtöku 

1 43 39 

2 22 21 

3 56 53 

4 42 39 

5 19 16 

Alls 182 168 
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Bæirnir sem svöruðu könuninni stunduðu þennan búskap í fremur smáum stíl og voru með frá 

16 hryssum og upp í 55 hryssum sem nýttust í blóðtöku. Framleiðslan sem mæld er í 

blóðeiningu, var í hlutfalli við fjölda hryssna (mynd 3).  

 

Hér má sjá uppruna hryssna á hverjum bæ fyrir sig (mynd 4). Þær eru ýmist úr eigin ræktun, 

aðkeyptar eða fengnar að láni. Það lítur út fyrir að fylgni sé eftir því hve lengi bæir hafa verið í 

starfsemi og hve margar eru úr eigin ræktun. Ef bæjir voru ekki búnir að vera lengi í búskap var 

meira um að hryssur væri aðkeyptar eða fengnar að láni en þó engin teljanleg fylgni á milli 

þessa atriða.  
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Mynd 3 Blóðeiningar í hlutfalli við fjölda hryssna sem nýttust árið 2018. 

Mynd 4 Uppruni hryssna í blóðtöku. 
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Tamningarstig hryssna í blóðtöku er afar mismunandi og var flokkað eftir því hvort hryssur 

væru tamdar, bandvanar, vanar umgengni mannsins eða alveg ótamdar (mynd 5). Einungis voru 

10 % á einum bænum sem voru ekki tamdar.  

 

3.2 Frjósemi og heilbrigði 

Fyljunarprósenta fyrir árið 2018 var yfir 90% á 4 af 5 bæjum (mynd 6), sem er langt yfir áætluðu 

meðaltali fyljunarprósentu fyrir íslenska hrossastofninn (Morel og Gunnarsson, 2000). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hér er fjöldi og aldur stóðhesta borinn saman við fjölda hryssna (tafla 2). Elsti stóðhestur var 

15 vetra og sá yngsti 2 vetra. Því fleiri hryssur sem voru á bæjunum, voru fleiri stóðhestar 

notaðir.   
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Mynd 5 Tamingarstig hryssna í blóðtöku. 

Mynd 6 Fyljunarprósenta árið 2018. 
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Tafla 2 Fjöldi og aldur stóðhesta borið saman við fjölda hryssna. 

Bær Fjöldi stóðhesta 

Minnsta aldur 

stóðhesta 

Mesti aldur 

stóðhesta 

Fjöldi 

hryssna 

1 4 2 15 43 

2 1 3 3 22 

3 4 3 9 56 

4 3 5 5 42 

5 1 8 8 19 
 

Hér má sjá minnsta og mesta fjölda hryssa hjá hverjum stóðhesti (tafla 3). Fæstar hryssur voru 

hjá yngstu stóðhestunum (2 vetra).   

Tafla 3 Minnsti og mesti fjöldi hryssa hjá stóðhest. 

 

 

 

 

 

Fjöldi hryssna sem fyljuðust en nýttust samt ekki til blóðtöku árið 2018 var mjög lítill og á 

þremur bæjum nýttust allar fengnar hryssur.  

Tímabil köstunar var frá 1.- 10. Maí. Alla jafna var köstun lokið í byrjun júní. Á 4 af 5 bæjum 

voru hryssur ekki sónarskoðaðar.  

Engin afföll (dauðsföll) voru á blóðtökuhryssum á þessum 5 bæjum árið 2018.   

 

 

 

 

 

 

Bær 
Minnsti fjöldi hryssa 

hjá stóðhest 
Mesti fjöldi hryssa hjá 

stóðhest 

1 7 20 

2 22 22 

3 3 21 

4 14 14 

5 19 19 



14 

 

3.3  Folöld 

Mynd 7 sýnir meðalfallþunga folalda á bæjunum 5, í kílógrömmum, og meðaldurinn við slátrun 

í vikum talið. Aldur folaldanna hefur greinileg áhrif á fallþungann þó bær nr 1 skeri sig þó 

aðeins úr hvað það varðar með þeim fyrirvara að meðalaldurinn hafi ekki verið áætlaður með 

sambærilegum hætti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af þeim bæjum sem svöruðu sagði einn bær selja til lífs ef Ísteka vildi kaupa. Að öðru leyti 

settu bæjir valin merfolöld á til blóðframleiðslu og öll önnur folöld fóru í kjötframleiðslu.  

 

3.4  Fóðrun og beitiland  

Á mynd 8 má sjá stærð beitarlands í hekturum talið, á bæjunum 5 og fjölda hryssna til 

samanburðar. Stærð beitarlandsins reyndist vera mjög misjafnt milli bæja. Ef beitarlandinu er 

deilt niður á fjölda hryssna kom fram að mest land á hverja hryssu var á bæ nr 1 eða 23,26 

hektarrar. Meðalbeitarland fyrir hverja hryssu er 9,9 hektarar. Minnst var það á bæ 5 eða 3,16 

hektarar. Ekki var vitað hvort önnur hross voru á beitarlandinu eða annað búfé.  
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Mynd 7 Meðal fallþungi og aldur folalda við slátrun. 
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Spurt var um heyþörf hverrar hryssu yfir gjafatímann, mælt í rúllum. Mikill breytileiki kom 

fram í metinni heyþörf. Það hafði ekki áhrif hvort bæirnir væru á Suðurlandi eða Norðurlandi. 

Bændu töldu heyþörf hverrar hryssu yfir gjafatímann vera 2-7 rúllur.  
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4. Umræður 

Hrossahald til blóðtöku á fylfullum hryssum er mikilvæg búgrein á Íslandi þar sem 

beitarauðlind landsins, á láglendi, nýtist til framleiðslu lífvirkra efna samhliða kjötframleiðslu. 

Árið 2018 höfðu 92 starfstöðvar tilkynnt Matvælastofnun um slíka starfsemi sem var aukning 

um 20 starfsstöðvar frá fyrra ári (Matvælastofnun, e.d.). Algengt er að búskapur sé stundaður 

sem aukabúgrein með 50 hryssur eða færri en stærstu einingarnar telja allt að 200 hryssur. 

Varlega má áætla að meðal bústærð telji um 50 hryssur og því gæti verið að um 5000 hryssur 

séu haldnar í landinu í þessum tilgangi. Það er álíka fjöldi og haldinn er til reiðhestaframleiðslu 

(Matvælastofnun, e.d.).  

Ísteka ehf sem ber ábyrgð á blóðtökunni og veitir bændum upplýsingar um þær kröfur sem þeir 

þurfa að standa. Kröfurnar eru að miklu leyti bundnar í starfsleyfi Ísteka. Þó yfirleitt sé um að 

ræða bændur með bakgrunn í hrossarækt til kjöt- eða reiðhestaframleiðslu, má ætla að þörf sé 

á frekari leiðbeiningum sem byggja á greinunum á því hvernig best verði að þessari framleiðslu 

staðið, bæði út frá hagrænu sjónarmiði og dýravelferð.  

Neikvæð umræða um dýravelferð hefur varpað skugga á greinina og er mögulega ein af 

ástæðum þess að bændur höfðu takmarkaðan áhuga á að svara spurningalista um bústjórn og 

annað sem varpar ljósi á eðli framleiðslunnar. Einnig gæti það hafa dregið úr áhuga bænda að 

litið er á allar helstu framleiðslutölur sem trúnaðarmál milli framleiðenda og kaupanda afurða, 

út frá viðskiptahagsmunum.  

Matvælastofnun hefur eftirlit með fóðrun og aðbúnaði blóðtökuhryssna árið um kring en auk 

þess er sérstakt eftirlit með sjálfri blóðtökunni sem er á ábyrgð Ísteka. Tíðni eftirlitsins byggir 

í báðum tilfellum á áhættumati og ábendingum frá almenningi. Eftirlit með beitarlandi sem 

notað er í starfseminni er unnið í samvinnu við Landgræðsluna (Matvælastofnun, e.d.).  

Þeir fáu sem svöruðu könnuninni stunduðu hrossahald til blóðtöku á fylfullum hryssum í 

smáum stíl, 19-56 hryssur, og því er ekki hægt að gera ráð fyrir að gögnin gefi rétta mynd af 

þessari starfsemi á landsvísu.  

Ætla má að frjósemin sé mikilvægasti þátturinn í arðsemi greinarinnar. Margt getur haft áhrif á 

frjósemina, einkum þó eðlis frjósemi stóðhestanna, sem aftur getur ráðist af aldri, 

skyldleikaræktarstuðli, fyrri reynslu o.fl. Aldur og heilbrigði hryssnanna skiptir einnig miklu 

máli sem og umhverfisáhrif eins og árstími, fjölda hryssna í hverjum hópi, fóðurástand þeirra 

og gæði beitilandsins. Til að fá hámarks afurðir út úr þessum búskap er lykilatriði að 
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fyljunarhlutfallið sé hátt og að hryssurnar fyljist snemma að vorinu. Út frá þeim takmörkuðu 

gögnum sem söfnuðust má sjá að þetta gengur eftir. Frjósemin reyndist betri en áður hefur sést 

í íslenska hrossastofninum, ekki síst ef litið er til þess að hryssurnar eru alla jafna aðeins 6-7 

vikur hjá hesti, eða rétt um tvö gangmál. Þess virðist vandlega gætt að ekki séu of margar 

hryssur hjá hverjum hesti, en mest voru það 22 hryssur. Ætla má að það hafi jákvæð áhrif á 

fyljunarprósentuna. Þá má gera ráð fyrir að ófrjósamar hryssur séu teknar fljótt úr þessari 

starfsemi og aðeins þær frjósömu staldri við. Bæði voru notaðir reyndir og óreyndir hestar, sá 

yngsti tveggja vetra gamall sem hlýtur að teljast nokkur áhætta. Blóðtökuhryssurnar köstuðu 

langflestar snemma eða frá byrjun maí mánaðar og fram í miðjan júní.  

Styrkur PMSG í blóði hryssnanna er sá þáttur sem bændur hafa minnst áhrif á, að öðru leyti en 

því að sjá til þess að hryssurnar séu vel fóðraðar og gangi á góðum högum. Þrátt fyrir að 

arfgengni PMSG styrks liggi ekki fyrir virðist borðleggjandi, miðað við þá reynslu sem byggst 

hefur upp hjá Ísteka, að setja á merfolöld undan hryssum sem sjálfar hafa háan styrk PMSG. 

Sömuleiðis virðist borga sig að taka hryssur með lágan styrk hormónsins, eða í stuttan tíma, út 

úr framleiðslunni.  

Ekki var getið um afföll af hryssum eða folöldum hjá þeim bændum sem svöruðu könnuninni 

og er það í samræmi við upplýsingar frá Ísteka um að afföll séu mjög lítil í þessari grein (Arnþór 

Guðlaugsson, 2017). Það getur hjálpað til að flestar voru hryssurrnar bandvanar eða tamdar og 

heimavanar, þ.e. úr ræktun bóndans. Einnig er líklegt að þær ströngu kröfur sem gerðar eru til 

slysavarna, fóðrunar, aðbúnaðar og aðgengis að vatni, grasi og salti geri sitt gagn.  

Beitarlandið er sú auðlind sem búgreinin byggir á og gerir miklar kröfur til. Einn af stóru 

áhættuþáttunum eru því landsskemmdir. Koma þarf í veg fyrir ofbeit til að tryggja uppskeru af 

landinu og koma í veg fyrir hnignun þess (Jón Guðni Kristjánsson, 2016). Ef miðað er við að 

gjafatími sé frá janúar til maí og var því eins og áður sagði, meðal heyþörf hryssu á þeim tíma 

3,5 rúllur að mati bændanna. Áætluð fóðurþörf hesta er 5,5 kg þurrefni samsvarar um 7 kg af 

þurrefni þegar þurrkstig rúllunnar er 80%. Því má áætla að ein hryssa fái 1050 kg heys á 

gjafatímanum sem gera um 2,6 rúllur á hryssu ef áætlað er að meðalrúlla vegi um 400 kg (Vignir 

Sigurðsson, 2008). Fóðurþarfir fylfullra hryssna er þó hærri, einkum á seinni hluta 

meðgöngunnar.  

Beitarlandið þarf að vera rúmt og æskilegt hefði verið að afla nánari upplýsinga um þennan 

mikilvæga þátt. Hinar takmörkuðu niðurstöður sem komu fram í þessari könnun bentu til þess 

að bændur ætli að meðaltali um 10 hektara fyrir hverja hryssu, en það var þó mjög breytilegt 
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og sennilega lítið ábyggilegt mat. Afla þyrfti upplýsinga sérstaklega um land sem nýtt er til 

vetrarbeitar, beitar í stóhestahólfum og sumarbeitar, á meðan á blóðtöku stendur. Landgræðslan 

hefur með verkefninu Hagagæði gefið út leiðbeinandi flokkun á hrossahögum sem lögð er til 

grundvallar við eftirlit með starfseminni (Landgræðslan, 2015). Landnýting er mikilvæg í allri 

hrossarækt og þurfa hrossaeigendur og ræktendur að huga vel að landinu, hvort þeir stunda 

reiðhestaræktun, kjötframleiðslu eða hrossahald til blóðtöku á fylfullum hryssum.  
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5. Lokaorð 

Í þessu verkefni var leitast við að útskýra í einföldu máli líffræðilegan bakgrunn þess að  

mögulegt er að vinna verðmætt lífvirkt efni úr blóði fylfullra hryssna sem getur nýst til 

lyfjaframleiðslu. Bóndinn getur helst haft áhrif á umhverfisþætti sem stuðla að frjósemi og að 

hryssurnar kasti snemma, með góðri bústjórrn. Breytileiki í styrk PMSG í blóði fylfullra hryssna 

er mögulega arfgengur eiginleiki og æskilegt væri að rannsaka það sérstaklega. Þá má ætla að 

fóðrun og aðbúnaður hryssnanna á ársgrundvelli hafi áhrif á afurðirnar, ekki síst 

kjötframleiðsluna, sem einnig skiptir miklu máli fyrir framleiðandann. Lélegt svarhlutfall við 

spurningakönnun til bænda í þessari starfsemi skýrist mögulega af því að lítil opinber umræða 

er um búgreinina og þá helst á gagnrýnum nótum. Könnunin gaf því takmarkaða innsýn í búskap 

með hrossahald til blóðtöku úr fylfullum hryssum. Ísteka miðlar upplýsingum beint til 

viðskiptavina sinna, samkvæmt þeirri reynslu sem byggst hefur upp innan fyrirtækisins og 

mögulega finnst bændum það nóg. Tímabært er þó að búgreinin fái meiri athygli 

fræðasamfélagsins þannig að hægt verði að greina frekar hvernig best verði að þessari 

framleiðslu staðið bæði út frá sjálfbærni beitarauðlindarinnar, hagrænu sjónarmiði og 

dýravelferð.  
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Ég heiti Dagrún Kristinsdóttir og stunda nám við Búvísindadeild Landbúnaðarháskóla Íslands. 

Nú er ég að vinna við gagnaöflun fyrir BS-lokaverkefni mitt og vonast til að þú sjáir þér fært 

að svara nokkrum spurningum um hestahald til úrvinnslu afurða úr blóði fylfullra hryssna. 

Verkefnið ber heitið Þættir sem sem auka nytjar af blóðgefandi hryssum. Með því vil ég 

kanna hvort þættir í hestahaldinu skýri breytileika í framleiðslu hormónsins PMSG í blóði 

fylfullra hryssna og þar með möguleikum á nýtingu þess.  

Ég bið ykkur vinsamlegast um að skila mér aftur þessum lista útfylltum fyrir 15. apríl 2019 

með tölvupósti á netfangið: isteka@isteka.com eða með pósti stílaðan á: Ísteka ehf. 

Könnunarniðurstöður LBHI, Grensásvegi 8, 108 Reykjavík. 

 

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. 

Númer blóðtökubæjar ____________________ (fyllist út af starfsmanni Ísteka. Ekki verður 

notast við venjulega merkingu Ísteka á bænum).  

 

Á hvaða landsvæði heldur þú hryssur til blóðtöku: 

 Suðurlandi    

 Vesturlandi     

 Vestfjörðum   

 Norðurlandi  

 Austurlandi   

 

Hvaða ár hófst starfsemin ____________________________________________________ 

Ertu með annað búfjárhald og þá hvað __________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

mailto:isteka@isteka.com
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1. Hryssur haldnar til blóðtöku:  

Hver var heildarfjöldi hryssna ætlaður til blóðtöku árið 2018 __________________________  

Breyting frá fyrra ári __________________________________________________________  

Aldursdreifing _______________________________________________________________ 

 

Hver var fjöldi hryssna sem nýttust til blóðtöku árið 2018 ____________________________ 

Breyting frá fyrra ári __________________________________________________________ 

Aldursdreifing _______________________________________________________________ 

 

Hvaða dag hófst blóðtaka árið 2018  _____________________________________________ 

Hver var lokadagur blóðtöku árið 2018  __________________________________________ 

 

Hver var heildar lítrarfjöldi blóðs sem safnað var á bænum árið 2018?___________________ 

 

Uppruni hryssnanna sem nýttust í blóðtöku 

Úr eigin ræktun %  

Aðkeyptar%  

Fengnar að láni % 

 

Tamningarstig hryssna sem nýttust í blóðtöku 

Tamdar % 

Bandvanar % 

Ótamdar en vanar umgengni mannsins %  

Alveg ótamdar %  
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2. Frjósemi og heilbrigði 

Fyljunarprósenta árið 2018 ____________________________________________________  

Fjöldi stóðhesta _____________________________________________________________  

Aldur stóðhestanna __________________________________________________________ 

Fjöldi hryssna hjá hverjum hesti  ________________________________________________ 

Tímabil hjá hesti _____________________________________________________________ 

 

Fjöldi hryssna sem fyljuðust árið 2017 en nýttust samt ekki til blóðtöku árið 2018 _________ 

Þar af fjöldi hryssna sem festu fang of seint árið 2017 _______________________________ 

Voru hryssurnar sónarskoðaðar  

Já                      Nei 

Tímabil köstunar árið 2018 ____________________________________________________   

Afföll á blóðtökuhryssum (dauðsföll) árið 2018 

Klums eða aðrir efnaskiptasjúkdómar ______________________________________ 

Slysfarir ______________________________________________________________ 

Aðrar orsakir__________________________________________________________   

 

3. Folöld 

Afföll fyrir sláturtíð____________________________________________________________ 

Hversu gömul voru folöldin við slátrun 2018 (aldursbil í vikum)  _______________________ 

Hver var meðal fallþungi folaldanna við slátrun 2018 ________________________________  

Selur þú til lífs eða ertu eingöngu í kjötframleiðslu __________________________________  

Elurðu merfolöld tekin upp til nota í blóðframleiðslu  ________________________________ 



28 

 

4. Fóðrun og beitiland 

Hver er heildarstærð beitilands (ha)  _____________________________________________ 

Lýstu beitilandinu nánar:  

Landslag, má nota fleiri en einn möguleika.  

Mýrlendi 

Mólendi 

Fjalllendi 

Melar 

Graslendi 

Gamalt ræktarland 

Annað 

Hvað? __________________________________________________________________ 

 

Hverja telur þú vera ríkjandi grastegund í beitilandinu  _____________________________ 

 

Hver er heyþörf (fjöldi heyrúlla) á hverja hryssu sem nýtt er til blóðtöku, yfir gjafatímann  

____________________________________ 

 

Hafa hryssurnar aðgang að salti?  

Já  

Nei  

Ef já, yfir hvaða tímabil ______________________________________________ 

 

Gefur þú kjarnfóður 

Já  

Nei  

Ef já, yfir hvaða tímabil ___________________________________________________ 

Gefur þú eitthvað annað með ______________________________________________  

 

Hyggstu halda áfram að halda hryssur til blóðtöku______________________________ 

Hyggstu fjölga hryssum í þeim tilgangi________________________________________ 

 

Takk fyrir þátttökuna. 

 


