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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.

________________________________
María Vest
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Ágrip
Fóðurgjöf  hvetur  át  mjólkurkúa  og  hefur  áhrif  á  át,  heilbrigði  og  atferli.  Markmið

rannsóknarinnar var að greina hvernir kýr nýta tímann sinn í lausagöngufjósum og sjá

hvernig atferli og fóðrun vinna saman. Rannsóknin átti sér stað á sex bóndabæjum, þrír

með langan fóðurgang og þrír með stuttan. Tekin var úttekt á ýmsum stærðum í fjósunum

tengd aðbúnaði,  þ.á.m.  lengd fóðurganga,  lengd og breidd legubása,  breidd ganga og

tegund  umferðar.  Skráð  var  fjöldi  gripa,  staðsetning  þeirra  og  aðgerð  sem nýttist  til

uppsetningar  á  töflu  um  tímanotkun  og  samanburðar  á  milli  bæja.  Kom  í  ljós  að

umferðastýring fjósa hafði ekki áhrif á mætingu í mjaltaþjón. Kýrnar voru virkastar yfir

daginn, frá 08:00 um morguninn til 20:00 á kvöldin. Tími og tíðni fóðurgjafa hafði áhrif á

legu og atferli. Kýr í fjósum þar sem fóðurgjöf var seint að kvöldi fóru seinna að leggja

sig og fóðurgjafir daglega juku óróleika kúnna. Ekki var marktækur munur á atferli kúa

þegar fjöldi kúa var 20% meiri en fjöldi legubása. Niðurstöður benda til þess að fjöldi kúa

má vera 15% meiri en reglugerð segir til um og fóðurgjöf annan hvern dag dregur úr

óróleika í fjósum og eykur nytjar. 

Lykilorð: Fóðurgjöf, Legubásar, atferli, time budget.
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 1 Inngangur
Markmið verkefnisins var að greina hvernig kýrnar eyða tíma sínum og sjá hvernig

einstakir  þættir  tengdir  atferli  og fóðrun spila  saman.  Munu niðurstöðurnar  hjálpa

bændum að ná sömu niðurstöðum og nythæðstu bú landsins, sem voru með í þessari

rannsókn.

 1.1 Fóðuratferli
Mjólkurkýr eru félagsverur sem lifa sem einstaklingar innan hjarðar og fylgja leiðtoga

að fóðurgangi, mjaltaþjóni og beitilandi. Kýrnar fylgjast að og éta þegar aðrar éta,

hvort sem þær eru svangar eða ekki. Samheldni hjarðarinnar má nýta til aukningar á

áti þar sem át er meira í hjörð. Áreitið sem skapast mótar heilbrigðari, einbeittari og

afkastameiri kýr (Albright, 1993). Fóðuratferli má skipta á þrenna vegu: beitaratferli,

atferli í fjósum án samkeppni og atferli í fjósum við samkeppni. 

 1.1.1 Beitaratferli

Heildarbeit er um 9 klst. (Schmisseur, Albright, Dillon, Kehrberg og Morris, 1966),

60% beitar er um morguninn og 40% á kvöldin og fram á nótt. Hlutföll morgun- og

kvöldbeitar  haldast  stöðug þrátt  fyrir  breytilegt  veðurfar  og beitiland.  Á beitilandi

skiptist atferli í beit, göngu og hvíld í hlutföllunum 5:2:2  á daginn og 1:1:8 á nóttunni

(Albright,  1993).  Þegar  kýrnar eru á beit  dreifast  þær jafnt  um beitilandið og kýr

neðarlega í virðingarröð halda sig fjarri öðrum kúm (Phillips og Rind, 2002). Kýrnar

ganga á milli staða á beitilandi í leit að „besta“ grasinu og er  því tímalengd göngu

breytileg á milli daga og stjórnast af gæðum og nýtingu beitilands. Eftir því sem líður

á daginn fylgjast kýrnar að í leit að skugga til hvíldar yfir miðjan dag. Á kvöldin, eftir

beit, safnast allar kýrnar saman til hvíldar (Albright, 1993) vegna aukins öryggis sem

fylgir fjöldanum (Phillips og Rind, 2002).

 1.1.2 Atferli í fjósi án samkeppnis

Fóðuratferli  og  tímanotkun  í  fjósi  stjórnast  af  loftslagi,  aldri,  heilbrigði  tanna,

fóðurgerð,  gjafamagni  og  samkeppni.  Kýr  í  lausagöngu  nýta  4-5  klst.  í  át  á  dag

(Albright, 1993) en tími áts stjórnast af næringarinnihaldi fóðurs (Schmisseur o.fl.,
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1966). Kýr vilja almennt meiri meltanleika en er í boði (Le Du, Baker og Newberry,

1981) og læra þær að velja úr fóðrinu (Albright, 1993) hátt orkuinnihald (Fraser og

Broom, 2004). Holstein kýr að meðaltali 635 kg seint á mjaltaskeiði átu um 15,7 kg

þe. af votheyi að meðaltali skv. rannsókn (Beauchemin, Eriksen, Nørgaard og Rode,

2008)  dreift yfir 6-14 máltíðir (Albright, 1993). Stórt hlutfall máltíða (80%) á sér stað

milli  kl.  09.00 og 21.00 (Tanida,  Swanson og Hohenboken, 1984).  Eftir  át  kemur

jórtrun og tekur hún að meðaltali 8,5 klst (Albright, 1993). Jórtrun á sér helst stað við

fóðurgang (1,5 klst.) og í legubásum er þær hvílast. Hvíld er að meðaltali 11 klst á

sólarhring og nýtist afgangur dagsins í mjaltir,  bið og göngu (6 klst.  að meðaltali)

(Schmisseur o.fl., 1966). Tíminn sem fer í mjaltir í mjaltaþjóni, með þrifum á spenum,

er 9,4 mín að meðaltali í hvert skipti (Hopster o.fl., 2002).

 1.1.3 Atferli í fjósi við samkeppni

Samkeppni við át skapast þegar kýr komast ekki allar að fóðurgangi í senn (Albright,

1993). Auðveldast er að greina samkppni  út frá tilfærslum en tilfærsla er árásagjörn

hegðun þar sem einstaklingur víkur fyrir öðrum  (Olofsson, 1999). Flestar tilfærslur

eiga sér stað við fóðurgang (Val-Laillet, Veira og von Keyserlingk, 2008) og aukast

þær  með  auknum  þéttleika  (Crossley,  Harlander-Matauschek  og  DeVries,  2017).

Ákveðnustu kýrnar eru fyrstar að fóðurgangi og kýr ofarleg í  virðingarröð stjórna

aðgengi annarra kúa að fóðurgangi. Átsvæði sem kýr þurfa ákvarðast af  þeim tíma

sem  fóður  er  til  staðar  og  þörfum  einstakra  kúa  (Fraser  og  Broom,  2004).  Kýr

neðarlega í virðingarröð eru reknar í burtu og eru átsvæði oft laus þó kýr séu að bíða

eftir  að  komast  að,  slíkt  minnkar  með  aukinni  samkeppni  (Friend,  Polan  og

McGilliaro, 1976). Fyrir kýr sem bíða lengi eða áttími þeirra styttist mikið færist át

yfir á nóttina. Við aukna samkeppni verður hærra hlutfall kúa neðarlega í virðingarröð

árásagjarnar og þær líklegri til þess að hefja tilfærslur (Olofsson, 1999). Með auknum

þéttleika  eykst  biðtíminn  og  þar  með  heildartími  máltíða  en  tíminn  sem  fer  í  át

minnkar, mest hjá kúm neðarlega í virðingarröð (Crossley, Harlander-Matauschek og

DeVries,  2017).  Í  tilraun  Phillips  og  Rind  (2002),  kom í  ljós  að  kýr  neðarlega  í

virðingarröð voru þyngri þegar þeim var haldið í hóp með kúm ofarlega í virðingarröð

heldur en ef þeim var haldið sér. Kýr neðarlega í virðingarröð hafa lengri áttíma en

kýr ofarlega í virðingarröð því bæði dregst úr áthraða og þurrefnisáti þegar þeim er
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haldið saman (Phillips og Rind, 2002). Kýr hafa persónulegt svæði í 1 meters radíus í

kring um höfuðið. Þegar samkeppni er mikil missa þær þetta svæði og kýrnar verða

árásagjarnar en byggjast  viðbrögð þeirra á stöðu í  virðingarröð (Fraser og Broom,

2004). Þegar samkeppni er um tíma verða kýr neðarlega í virðingarröð undirgefnar og

halda  sig  frá  kúm  ofar  í  virðingarröð.  Kýrnar  eyða  minni  tíma  við  fóðurgang

(Albright, 1993) og framleiðni minnkar (Fraser og Broom, 2004). Draga má úr slíkum

áhrifum ef  milligerði  eru á fóðurgangi til að skilja á milli einstaklinga en það leyfir

undirgefnum kúm að éta lengur án truflana (Albright, 1993). Eftir mjaltir og fóðurgjöf

finna kýr fyrir hvöt til  áts og þyrpast að fóðurgangi. Þær kýr sem ekki komast að

standa aðgerðalausar framan við fóðurgang að bíða eftir aðgengi (Huzzey, DeVries,

Valois og von Keyserlingk, 2006).

 1.2 Fóðurþarfir
Næringarefni  fóðurs  skiptist  í  eftirfarandi  flokka:  hráprótein,  NDF (tréni),  sterkju,

gerjunarafurðir, kolvetnaleifar, ösku og hráfitu (Volden, 2011). NDF, sykrur og sterkja

eru helstu flokkar kolvetnis og stjórna hlutföll þeirra sýrustigi vambar. Þegar sykrur

koma í stað fyrir sterkju hækkar sýrustigið (Oba, 2016). Þegar sameiginlegt hlutfall

sykru  og  sterkja  eykst  dregst  úr  meltanleika  NDF  (Volden,  2011).  NDF  eða

frumuveggur  plantna  skiptist  í  tvo  flokka:  ómeltanlegt  tréni  (iNDF)  og mögulega

niðurbrjótanlegt  tréni  (pdNDF)  og  stjórna  hlutföll  þeirra  hraða  og  umfangi

meltanleika fóðurs (Krämer, Riis Weisbjerg og Lund, 2010). Hlutfall iNDF breytist

með ræktunarskilyrðum og þroskastigi plantna, minnsta hlutfallið í ungum grösum í

röku og köldu umhverfi (Gunnar Guðmundsson og Berglind Ósk Óðinsdóttir, á.á.).

Við  gerjun  á  kolvetnum  í  vömb  myndast  rokgjarnar  fitusýrur  sem  er  aðal

orkuuppsprettan fyrir kýr (Eriksson, Bertilsson, Spörndly og Patel, 2016). PBV segir

til  um próteinjafnvægi  vambar  og  eru  lágmörkin  sett  við  15  g/kg  þe.  til  þess  að

viðhalda hárri örveruvirkni (Schei o.fl., 2014). Örverur mynda prótein úr amínósýrum

og kallast það þá örveruprótein. Amínósýrurnar eru 20 talsins, af þeim eru 9 sem ekki

myndast  við  efnaskipti  vefja  og  teljast  því  lífsnauðsynlegar  (Eriksson  og  Rustas,

2013). Próteinum má skipta niður í þrjá flokka: leysanleg, meltanleg og ómeltanleg

prótein (Åkerlind, Nielsen, Alvarez og Nordgren, 2017). Þau prótein sem tekin eru
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upp í smáþörmum nefnast AAT (Volden, 2011). AAT á að uppfylla þörf kýrinnar til

vaxtar, viðhalds, fósturþroska og mjólkurframleiðslu og byggist þörfin á fóðuráti og

þyngd kýrinnar (Eriksson og Rustas, 2013). Lágmarks próteinþörf til viðhalds fyrir

500 kg kýr eru 447 g AAT við 20 kg þurrefnisát á dag (Gunnar Guðmundsson og

Berglind Ósk Óðinsdóttir, á.á.). 

 1.2.1 Gjafatíðni

Fóðurgjöf og mjaltir  hvetja át mjólkurkúa og hefur tíðni fóðurgjafa því áhrif  á át,

heilbrigði og atferli  (Hart,  McBride,  Duffield og DeVries,  2014).  Tíðni fóðurgjafa

hefur mest áhrif á hreyfingu og árásagirni í hjörðinni. Þegar styttra en 26 klst líður á

milli gjafa geta kýrnar áætlað hvenær fóðurgjöf hefst og væntingin byggir upp spennu

og óróleika sem lýsir sér sem árásargirni við fóðurgang (Phillips og Rind, 2001). Þrátt

fyrir  spennuna  og  óróleikann  þróa  kýrnar  heilbrigðari  fóðuratferli  sem styður  við

vambarheilbrigði  og  leiðir  til  aukinnar  mjólkurfitu,  trefjameltingar  og  skilvirkari

mjólkurframleiðslu. Enginn munur finnst á því að gefa einu sinni eða tvisvar sinnum á

sólarhring (Hart o.fl.,  2014). En að auka tíma milli fóðrunar úr einu sinni á dag í

annan hvern dag dregur úr spennu og óróleika við fóðurgjöf. Heildar át, áttími, jórtrun

og framleiðni eykst og aukinn tími gefst í legu (jórtrun) og að snyrta sig (Phillips og

Rind, 2001).

 1.2.2 Kjarnfóður, drykkja og vélbursti

Þegar  kjarnfóðurgjöf  er aukin  dregst  úr  gróffóðuráti.  Aukið  hlutfall

kjarnfóðurs/gróffóðurs  eykur  hættu  á  lágu  sýrustigi  í  vömb  sem  getur  dregið  úr

mjólkurfitumyndun  vegna  breytt  hlutfalls  rokgjarnafitusýra  í  vömb  (Henriksen,

Munksgaard og Weisbjerg, 2018). Vatnsinntaka mjólkurkúa er að meðaltali 83 lítrar á

dag. Kýr drekka um 7 sinnum á dag, að meðaltali 12,9 lítrar í hvert sinn. Drykkja er

mest  yfir  daginn  milli  kl.  06.00  og  19.00  (Cardot,  LeRoux  og  Jurjanz,  2008).

Vélburstar eru þægindi sem hafa áhrif á hegðun kúa en með uppsetningu vélbursta

eykst tími sem fer í að klóra sér gríðarlega, allt að 500%. Kýrnar ná að klóra sér á

stöðum sem áður var erfitt að ná til, líkt og bak og læri. Kýr með aðgang að vélbursta

nýta hann að meðaltali 7,7 sinnum á dag í samtals 6,7 mín (DeVries, Vankova, Veira

og von Keyserlingk, 2007).
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 1.2.3 Framleiðsla

Samkeppni við fóðurgang hefur ekki áhrif á framleiðslumagn innan hjarða (Crossley,

Harlander-Matauschek  og  DeVries,  2017).  En  samband  er  á  milli  áttíma  og

framleiðnis, kýr sem mjólka mest éta hraðar  (Friend og Polan, 1974) og því meira

sem kýrnar éta því hærra er fituhlutfall mjólkur (Friend, Polan og McGilliaro, 1976).

Ekki er að finna mun á fitu, próteini eða laktósa magni milli hópa haldna við mismikla

samkeppni (Olofsson, 1999).

 1.3 Legubásar
Staða kúa í virðingaröð stjórnar því hvernig legubásar skiptast  á milli  kúnna. Kýr

neðarlega í virðingaröðinni liggja innar í fjósinu á daginn (Friend og Polan, 1974).

Kýr reyna að velja bása út frá virðingastuðli annara kúa þó ekki er ljóst hvort val

byggist  á  virðingastuðli  svipuðum  þeirra  eigins.  Skiptir  miklu  máli  hver  staða

nærliggjandi kúa er innan virðingaraðar, enda eyða þær allt að 14 klst í legubásum við

litla  samkeppni.  Þegar  samkeppni  um  legubása  eykst  fjölgar  tilfærslum  af

einstaklingum  neðarlega  í  virðingaröð  (Friend,  Polan  og  McGilliaro,  1976)  og

einstaklingsmunur á hvíldartíma verður greinilegri (Crossley, Harlander-Matauschek

og DeVries, 2017). Þegar aðeins helmingur kúnna geta hvílst samtímis dregst úr hvíld

og kýrnar hvílast  á göngunum í allt  að 20 mín á dag.  Hvíld stjórnast því  ekki af

virðingastuðli heldur þeim tíma sem kýr eyða í legubásum og við fóðurgang (Friend,

Polan og McGilliaro,  1976).  Fjöldi legubása í  notkun var  m.a.  skoðuð í  rannsókn

Friend, Polan og McGilliaro (1976), þar kom í ljós að hægt væri að hafa allt að 30%

fleiri kýr en legubása í fjósum með mjaltagrifjum án þess að hafa áhrif á hegðun eða

nytjar.  

 1.4 Aðbúnaðar reglugerð
Fjós skulu vera þannig innrétt að kýr geti lagst niður, legið, staðið upp, hreyft sig og

sleikt á nokkurra hindrana. Því skulu legubásar fyrir kýr allt að 550 kg vera 110 cm á

breidd, 240 cm á lengd ef lokað ef framan við bás og 225 ef opið er framan við bás.

Fyrir þyngri kýr þurfa básarnir  að vera 10 cm lengri  og 5 cm breiðari.  Kýr þurfa

einnig að hafa aðgang að hreinu drykkjarvatni og fóðri sem uppfyllir þörfum kúna til

viðhalds  og  framleiðslu.  Hver  kýr  þarf  að  minnsta  kosti  60  cm  af  átplássi  við
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fóðurgang og ekki mega vera fleiri en 18 kýr á hvern meter af dykkjarkari. Breidd

ganga skal vera að minnsa kosti 290 cm við fóðurgang og 215 cm á milli legubása. Í

fjósum með mjaltaþjóni mega kýr vera 5% fleiri en legubásar (Reglugerð um velferð

nautgripa nr. 1064/2014).
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 2 Efni og aðferðir

 2.1 Skipulag tilraunar
Farið var á sex bóndabæji í Eyjafirði og nágrenni, þrjá með stuttan fóðurgang og þrjá

með  langan  fóðurgang.  Allir  bæjirnir  eru  í  fóðuráætlanagerð  hjá  Ráðgjafamiðstöð

landbúnaðarins (RML). Bæjirnir koma fram í þeirri röð sem mælingar á þeim voru

framkvæmdar. Bær 1 – langan fóðurgang, Bær 2 – langan fóðurgang, Bær 3 – stuttan

fóðurgang, Bær 4 – langan fóðurgang, Bær 5 – stuttan fóðurgang og Bær 6 – stuttan

fóðurgang.

 2.2 Aðferðir
Byrjað var á því að mæla ýmsar stærðir í fjósunum (1. Tafla). Skráð var fjöldi 

legubása, átsvæða, kjarnfóðurbása, vélburst og mjólkurkúa (1. Tafla). Tekið var fram 

hvort legubásar væru við vegg eða á eyju. Atferlismælingarnar fóru fram með svo 

kallaðri skimun, með henni var litið yfir fjósið á þriggja tíma fresti í 48 klst og skráð 

niður hvar kýrnar voru staðsettar í fjósinu og hvort þær stæðu aðgerðalausar eða ekki. 

Tilraunin hófst á öllum bæjum kl. 14:00 og skráð var tímann við upphaf hverrar 

mælinga.

Fengnar voru upplýsingar um tíðni fóðurgjafa og tíma síðustu fóðurgjafar. Einnig var

skráð niður fóðurgjafir  sem áttu sér stað á meðan á tilrauninni stóð. Öll  gögn um

innihald fóðurs og ársnyt voru tekin saman og fengin frá RML. Grunnupplýsingar

bæja má finna í 1. Töflu.
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1. Tafla. Grunnupplýsingar fjósa.

Grunnupplýsingar
Bær 1 Bær 2 Bær 3 Bær 4 Bær 5 Bær 6

Fjöldi kúa 53 65 64 44 61 66
Ársnyt (kg) 8118 7184 8150 8730 7170 6427
Fóðurgangur - lengd 
(m)

17.4 24.43 16.54 26.53 17.61 18

Kýr á lengdarmeter 3.05 2.66 3.87 1.66 3.46 3.67
Kýr á átsvæði 1.77 1.86 1.60 1.10 1.56 2.20
Átsvæði - fjöldi 30 35 40 40 39 30
Legurbásar við vegg- 
fjöldi

19 36 48 33 51 34

Legubásar eyjur - 
fjöldi

32 31 15 25 0 30

Legubásar við vegg - 
lengd (cm)

252 235 247 277 251 240

Legubásar eyjur – 
lengd (cm)

242 225 233 230 220

Gangur milli bása - 
breidd (cm)

188 255 312 251 414 240

Gangur við fóðurgang
- breidd (cm)

303 427 334 367 449 340

Drykkjarkar - fjöldi 2 2 2 2 2 2
Drykkjakar - lengd 
(cm)

120 170 170 170 140 150

Biðpláss mjaltaþjónn 
(m2)

3,3 8,01 7,06 10,56 7,2 11,5

Kjarnfóðurbás - fjöldi 1 1 1 1 1 2
Bursti - fjöldi 1 1 1 1 1 1
Umferð Frjáls Frjáls Frjáls Stýrð Frjáls Stýrð

 2.3 Framkvæmdir og úrvinnsla
Mælingarnar voru gerða yfir nokkrar vikur frá og með 6. febrúar – 23. mars 2019.

Teknar voru 16 mælingar á hverjum bæ yfir tvo sólahringa. Á tveimur bæjum, Bæ 4

og Bæ 6, var ekki gengið um fjósin heldur teknar mælingar í gengum myndavélar

staðsettar í fjósunum. Notað var tölfræði forritið JMP við tukey marktænimælingar og

uppsetningu gagna. Mælingarnar voru settar í hlufall af fjölda kúa áður en tölfræði

úrvinnsla hófst og notkun legubása var einnig breytt í hlutfall bása í notkun.
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 2.3.1 Fóðurgangur

Lengd fóðurgangs, fjöldi gripa á átsvæði og lengd á hvern grip var borið saman við

meðalfjölda kúa við fóðurgang, að bíða eða éta, til að athuga áhrif lengd fóðurgangs á

fjölda kúa við fóðurganginn. Athugað var hvort samband væri á milli fjöldi gripa á

átsvæði,  lengd á hvern grip  og heildarbið (bið að undantekinni  bið  í  legubásum).

Lengd fóðurgangs á hvern grip var mælt út frá fjölda kúa þegar mest var um át í

tilrauninni.  Skoðað  var  hvort  fjöldi  kúa  við  fóðurgang  dragi  eða  auki  aðsókn  í

kjarnfóður  og  að  drykkjakari.  Efnainnihald  fóðurs  (meltanleiki,  AAT,  PBV,  NDF,

prótein, þurrefni og orka til mjólkurmyndunar) var borið saman við lengd fóðurgangs

á  hvern  grip  til  þess  að  athuga  hvort  fóðurgæði  hafi  áhrif  á  það  pláss  sem  kýr

þurfa/vilja við fóðurgang. Fjöldi kúa að éta var skoðað út frá tíma dags til  að sjá

breytingar á nóttunni. Át var einnig skoðað út frá tíma frá fóðurgjöf til að sjá hvort

fjöldi við fóðurgang breyttist eftir því sem lengra leið frá fóðurgjöf.

 2.3.2 Legubás

Heildarfjöldi kúa sem voru í legubásum, hvort sem þær lágu eða stóðu, var skoðað út

frá tíma dags. Skoðað var notkun bása út frá fjölda bása til þess að sjá hversu margir

væru í nokun/auðir eftir tíma dags. Þá var hægt að sjá hvort hafa megi fleiri bása á

hverja kú en reglugerð segir til um, án þess að hafa áhrif á atferli eða nytjar. Skoðað

var  fjöldi  standandi  kúa  í  legubásum og fjölda  liggjandi.  Fjöldi  liggjandi  kúa var

skoðað út frá tíma frá fóðurgjöf.

 2.3.3 Kjarnfóður, drykkja og vélbursti

Gerður var samanburður á áti á kjarnfóðri, drykkju og nýtingu vélbursta á milli bæja. 
Einnig var gögnin skoðuð út frá tíma dags.

 2.3.4 Mjaltir

Fjöldi í mjaltaþjón og bið var skoðuð út frá tegund umferðar og stærð biðpláss, til að

sjá hvort áhrif eru á fjölda kúa sem bíður. Athugað var hvort stærð biðpláss stjórnist af

umferð. Skoða var áhrif tegund mjaltaþjóns á mætingu og bið við mjaltaþjón. Skoðað

var hvort samband væri á milli ársnytja og fjölda kúa sem sækjast að kjarnfóðurbás og

drykkjarkörum.  Skoðað  var  áhrif  heildarbiðar  á  ársnyt  og  hvort  fjós  með  stýrða

umferð væru með meiri nyt en fjós með frjálsa umferð.
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 2.3.5 Samanburður bæja

Allar athafnir á öllum bæjum voru bornar saman, til að sjá mismun á milli bæja. Öll

bið var tekin saman, að undantekinni bið í legubásum. Sömu gögn voru skoðuð út frá

tíma dags. Gerð var tukey greining til að sýna hvort marktækur munur væri á milli

bæja. Einnig var slík greining gerð á mælingum innan bæja.

 2.3.6 Tímatafla (Time budget)

Tekið var saman meðalfjölda kúa á hverju svæði (aðgerð) og fjölda í heildarbið (öll

bið  fyrir  utan  bið  í  legubásum).  Meðaltöl  hvers  bæjar  var  umbreytt  í  hlutfall  af

heildarfjölda  kúa  og  breytt  í  fjölda  klst.  sem kýrnar  eyða  í  athöfnina.  Tekið  var

meðaltal bæjanna til að fá yfirlit yfir fjölda klst. sem kýr í íslenskum fjósum eyða í

athöfnin.
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 3 Niðurstöður

 3.1 Fóðurgangur

Lítill breytileiki er á milli bæja. Fjöldi étandi kúa er að meðaltali á milli 18 og 26%.

Enginn marktækur munur er á meðaltölum bæjanna. Staðalfrávik Bæjar 1 fer mest

upp í 40%. Af öllum bæjunum er Bær 6 lægstur, fer hæst upp í 20% með staðalfrávik í

26%. Bær 6 er að meðaltali með 18% kúa við fóðurgang og Bær 1 með 27% kúa.

Lengd fóðurgangs, átsvæði á hverja kú og lengd á hverja kú hefur því ekki nógu mikil

áhrif á fjölda kúa við fóðurgang svo að munurinn sé marktækur.
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2. Tafla. Hlutfallslegur fjöldi kúa (meðaltal) að éta á hverjum bæ.

Bær Meðaltal Staðalfrávik
1 26% 0,13
2 24% 0,12
3 25% 0,13
4 22% 0,11
5 23% 0,08
6 18% 0,07



Enginn marktækur munur er á milli bæja. Meðaltöl bæjanna eru frá 0% upp í 2% þar

sem Bær 4 er lægstu og Bær 6 hæstur.  Hlutfallslegur fjöldi við fóðurgang fer mest

upp í 2% á Bæ 6 en staðalfrávik Bæja 6 og 2 er svipuð, um 6%. Engin bið er eftir

aðgengi að fóðurgangi á Bæ 4. Hlufallslega er biðin mjög lág. Þar sem enginn munur

er á milli bæja má áætla að frjáls og stýrð umferð sé ekki áhrifavaldar á mætingu við

fóðurgang. Fóðrið á bæjunum var nánast hið sama, en allir bæjir voru með gæðafóður.
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Mynd 1. Hlutfallslegur fjöldi kúa að bíða eftir aðgengi við fóðurgang (meðaltal) á 
hverjum bæjum.



Dægursveiflur við fóðurgang á Bæjum 1-6. Kýrnar eru virkastar á milli kl. 08:00 og

20:00. Þar sem kýrnar eru virkastar yfir daginn er kjör tíminn fyrir fóðurgjöf einnig á

sama tíma,  frá 08:00-20:00. Mæting að fóðurgangi  er  jafnari  á  Bæ 5 en á  hinum

bæjunum. En hann er eini bærinn þar sem fóðurgjöf átti sér stað seinna en kl. 20:00 og

sérst hvernig át dregst yfir á nóttina. Gjafatíminn stjórnar því mætingu að fóðugangi.

13

Mynd 3. Hlutfallslegur fjöldi kúa að éta á hverjum bæ, út frá tíma dags.



Hér sést betur dægursveiflan við fóðurganginn. Át er mest á milli kl. 08:00 og 20:00.

Fjöldinn við fóðurganginn fer mest upp í 40% kl. 20:00 og lægst niður í 15% kl.05:00.
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Mynd 4. Meðalfjöldi kúa (%) á öllum bæjum að éta, eftir tíma dags.



 3.2 Legubásar

Hlutfall kúa í legubásum er lítt breytilegt á milli bæja, enda ekki marktæur munur á

fjölda kúa liggjandi í legubásum. Meðaltöl bæjanna eru frá 42% upp í 49%, hæðst hjá

Bæ 1 og lægst hjá Bæ 5. Þar sem ekki er marktækur munur stjórnast hlutfall liggjandi

kúa ekki af fjölda legubása á hverja kú.
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Mynd 5. Hlutfalll kúa liggjandi í legubásum, samanburður milli bæja.



Nokkur breytileiki er á fjölda kúa standandi í legubásum. Hlutfall standandi kúa er

mest á Bæ 5 þar sem hlutfallið fer upp í 12,6%. Lægst er hlutfallið á Bæ 4 í 6,8%.

Bær 5 sker sig frá bæjum 1, 3 og 4 en ekki er marktækur munur á bæjum 5, 6 og 2.

Bæjir 2 og 6 eru ekki marktækilega frábugðnir Bæjum 1, 3 og 4. Á Bæjum 1,3 og 4

mældist fjöldi standandi kúa 0 í einhverjum af mælingunum.
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Mynd 6. Hlutfallslegur fjöldi standandi kúa í legubásum, samanburður á milli 
bæja.

B

B B

A

AB AB



Hlutfall liggjandi kúa fer hækkar að kvöldi til, eftir kl. 20:00 og verður hæst 70% kl.

05:00 þegar sem fæstar eru að borða. Fæstar eru liggjandi kl. 20:00 en þá er einnig

hátt hlufall kúa við fóðurgang.

Marktækur munur er á milli mælinga. Mælingarnar teknar kl. 05:00 er frábrugðnar

öðrum mælingum en þá vilja kýrnar flestar hvílast. Einnig er munur á milli mælinga

kl. 20:00 og 02:00, en á þeim tíma hefur hlutfall kúa í legubásum aukist um 25%.
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Mynd 7. Hlutfallslegur fjöldi kúa (meðaltal) liggjandi út frá tíma dags.

6. Tafla. Marktæknilegur munur á milli mælinga (tíma 
dags).



Þegar mesti  fjöldi bása eru í  notkun, kl.  05:00, fer hlutfall  notkunar ekki í  100%.

Þegar flestar kýr liggja eru lausir básar að meðaltali 12. Notkun er hlutfallslega mest á

Bæ 1 en þar eru aðeins 5 lausir básar. Á Bær 5 þar sem fjöldi kúa er 19,6% meiri en

fjöldi legubása eru allt að 11 básar lausir þegar notkun er sem mest. Á Bæ 6 er hlutfall

kúa 3% meiri en fjöldi legubása og þar eru 13 lausir básar kl. 05:00 á meðan Bæ 1 þar

sem hlutföllin eru þau sömu eru aðeins 5 lausir  básar.  Fjöldi kúa á hvern legubás

stjórnar ekki fjölda lausra bása.

 3.3 Kjarnfóður, drykkja og vélbursti
Mælingarnar á mætingu í drykkju, kjarnfóðurát og vélbursta (klór) voru annað hvort

ein kýr eða engin. Því voru niðurstöðurnar ekki lýsandi og nýttust aðeins í gerð á

tímatöflu.  Kýrnar  á  Bæ 1  drukku  ofast  og  voru  mest  í  kjarnfóðurbásnum.  Mesta

notkun á bursta var á Bæ 5 en þar voru á einum tíma þrjár í einu. Meðaltalið fór samt

sem áður ekki upp í 1%.

 3.4 Mjaltir
Meðalársnyt fjósa með stýrða umferð var náast sú saman og meðalársnyt fjósa með

frjálsa  umferð.  Upplýsingar  eru  ekki  nægar  til  að  draga  ályktun  af  þessum

niðurstöðum, sama á við um samband á milli ársnytja og fjöldi kúa við kjarnfóðurbás

eða drykkjarkar. 
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7. Tafla. Yfirlit yfir fjölda bása við mestu og 
minnstu notkun bása.



Fjöldi kúa sem standa aðgerðalausar hefur áhrif á ársnyt búanna. Þessi tenging sést

ekki  þegar  horft  er  á  hlutfall  hjarðar  en  hlutfallið  er  breytilegt  vegna  þess  hve

breytilegur fjöldi kúa er. Flestar eru að bíða á Bæ 6 og hefur hann lang lægstu nytina.

Fæstar eru að bíða á Bæ 4 og 1 en nokkur munur er þar á nytjum. Bær 3 sker sig úr en

hann er með næst hæstu nytin þrátt fyrir að vera með að meðaltali 15 kýr sem standa

aðgerðalausar. Gæti það verið vegna þess hve oft er gefið á bænum, en það er gefið 2x

á dag en aðeins þriðja hvern dag á Bæjum 2, 4, 5 og 6. 

 3.5 Hönnun fjósa
Samanburður á mætingu í mjaltaþjón og tegund umferðar sýndi að stýrð umferð hafði

engin áhrif á mætingu í mjaltaþjón. Einnig koma fram að fjós með stýrða umferð hafa

stærra biðpláss framan við mjaltaþjóninn og því pláss fyrir fleiri kýr að bíða, tegund

mjaltaþjóns hafði engin áhrif á bið. Bær 6 var eini bærinn þar sem var feed first kerfi

og var bið á þeim bæ meiri en annars staðar sem veldur minni nyt. Stýrð umferð hafi

ekki áhrif á nyt en líklegt að stýrð umferð þar sem kýr eru sendnar að fóðurgangi eftir

mjaltir (feed first) eykur bið og þar með dregur úr nytjum.
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8. Tafla. Fjöldi kúa sem standa aðgerðalausar borið saman við 
ársnyt.
Bær Ársnyt Heildarbið, fjöldi Hlutfall hjarðar

4 8730 11 25%
3 8150 15 23%
1 8118 11 20%
2 7184 14 21%
5 7170 16 27%
6 6427 18 27%



 3.6 Tímatafla

Kýr eyða lengstum tíma í legu, að meðaltali 11 klst.  Þar á eftir fara 5,5 klst.  í át.

Mikill tími fer í að standa aðgerðalaus á göngum fjósanna, um 3,6 klst. Hefur sá tími

töluverð áhrif á ársnyt búanna. Bær 6, þar sem bið var að meðaltali í 4,3 klst., var með

lægstu nytina. Bær 6 og 4 voru með lengsta tímann í bið en stór hluti tímans var bið

við mjaltaþjón. Bæjirnir voru með stýrða umferð og kýrnar bíða lengi á biðplássi við

mjaltaþjón. Bið hafði meiri áhrif á Bæ 6 líklegast því hann var með feed first kerfi  en

ekki Bær 4. Minnsti tíminn fer í kjarnfóðurát, drykkju og klór, samanlagt 48 mín á

dag. 
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9. Tafla. Yfirlit yfir tíma sem kýr nýta í helstu athafnir í 
fjósum.

Meðaltal klst. Bil
Ársnyt (kg) 7.629 6.427 – 8.730
Tími við bursta 0,1 0,02 – 0,2
Tími í kjarnfóðurbás 0,3 0,1 – 0,5
Tími í drykkju 0,4 0,2 – 0,8
Tími í mjöltum 0,4 0,3 – 0,4
Tími gangandi 0,6 0,3 – 1,1
Tími standandi á gangi 3,6 2,8 – 4,4
Tími í át 5,5 4,4 – 6,3
Tími í legu 10,9 10,3 – 11,9
Tími standadi í legubás 2,0 1,6 – 3,0



 4 Umræður

 4.1 Fóðurgangur
Enginn marktækur munur var á fjölda kúa að éta við fóðurgang, þrátt fyrir að Bær 6

hafði aðeins 55 cm af fóðurgangi á hverja kú sem er 5 cm undir lágmarki samkvæmt

reglugerðum. Enginn marktækur munur fannst á bið við fóðurgang á milli bæja. Þegar

flestar kýr voru að borða við fóðurganginn var einungis verið að bíða á Bæ 2, þar voru

11 kýr að bíða og aðeins 5 lausir básar. Annars var alltaf pláss fyrir þær sem voru að

bíða ef þær vildu komast að. Sem bendir til þess að ekki sé samkeppni við fóðurgang

á þessum bæjum. Ekkert bendir til  þess að biðin við fóðurganginn dragi át fram á

nóttina. Töluvert át var á Bæ 2 og Bæ 4 kl. 02:00 að nóttu til en aldrei var bið við

fóðurgang  á  Bæ  4.  Þessi  munur  var  samt  ekki  marktæklega  frábrugðinn  hinum

bæjunum. Kýrnar voru virkastar  á  milli  kl.  08:00 og 20:00 og fyrstu tímana eftir

fóðurgjöf. Sást að þar sem fóðurgjöf var seint að kvöldi lengdist þessi tími og kýrnar

átu langt fram á nótt. Best er því fyrir kýrnar að gefið sé fyrir kl. 17:00 svo kýrnar

dragi át ekki fram á nótt og brengli svefnmynstur sitt. Ekki sást mikil breyting á áti

yfir daginn og því ekkert sem bendir til þess að kýrnar séu virkari á morgnana og

kvöldin heldur en um miðjan dag líkt og þegar þær eru á beit.

 4.2 Legubásar
Ekki fannst marktækur munur á fjölda kúa liggjandi í legubásum en marktækur munur

var  á  fjölda  kúa  standandi.  Allt  að  12% kúa  var  standandi  á  Bæ 5  en  hann  var

frábrugðinn Bæ 1,  3 og 4.  Bær 5 var ekki frábrugðinn Bæjum 2 og 6 en þar var

hlutfallið 9% og þeir bæjir ekki frábrugðnir neinum bæ. Því er ekki hægt að segja að

aukinn fjöldi kúa fram yfir fjölda legubása séu orsök þess að Bær 5 sé frábrugðinn.

Breytileikann má skýra út frá mælingum á Bæjum 1, 3 og 4 þar sem engin kú var að

standa. Hins vegar var ekki athugað hæð herðakambssláa né mýkt undirlags og gæti

það haft áhrif á legu kúnna. Hlutfall liggjandi kúa hækkaði hratt með kvöldinu. Hvíld

var ekki meiri yfir miðjan dag líkt og getið er til um kýr á beit. Kýr vilja helst vera

liggjandi kl. 02:00 og 05:00 og eftir kl. 20:00 hækkar hlutfall liggjandi kúa hratt sem

bendir til þess að kýr ættu ekki að eyða kvöldum í át. Fjöldi lausra legubása er að
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meðaltali 12. Kýr leggja sig ekki á göngunum ef laus legubás er til staðar. Á Bæ 5 þar

sem 20% fleiri kýr eru en básar helst fjöldi lausra legubása undir meðaltali og tíminn

sem fer í bið í meðallagi. Slíkt bendir til þess að óhætt er að hafa 20% fleiri kýr en

legubása í fjósum með mjaltaþjón án þess að biðtími aukist eða dragist úr nytjum.

Hins vegar er ekki hægt að neita né samþykkja tillögur um 30% fleiri kýr en legubása

líkt og Friend, Polan og McGilliaro (1976) leggja til um.

 4.3 Mjaltir
Meðalfjöldi kúa sem standa aðgerðalausar í fjósum segir til um ársnytjar bæja. Eftir

því sem fleiri standa aðgerðalausar því lægri er nytin. Á Bæ 3 voru nytin há þrátt fyrir

háan fjölda kúa að standa aðgerðalausar. Fóðurgjöf á þeim bæ var 2x á dag og því

töluvert oftar en á öðrum bæjum en var tíðnin eina sem skar Bæ 3 sig frá öðrum

bæjum. Rannsóknir Phillips og Rind (2001) sýndu fram á að tíðni fóðurgjafa hafi áhrif

á áttíma, át og framleiðni. Þar var fundið að fóðurgjöf annan hvern dag væri best fyrir

framleiðni og atferli kúa. Líklegt er að tíð fóðurgjöf á Bæ 3 sé að auka framleiðni en

er þó tíðari en þörf er á og líklegt að spennan sem ríkir í hópnum verði minni og

kýrnar ekki eins styggar ef dregið er úr tíðni fóðurgjafa.  Líklegt er að betra sé að gefa

1-2 x á dag heldur en þriðja hvern dag upp á framleiðni en spennan sé of mikil hjá

kúm þar sem fóður gjöf er  2x á dag. Því væri fóðurgjöf annann hvern dag góður

meðalvegur fyrir bændur. Niðurstöðurnar eru í samræmi við rannsóknir Phillips og

Rind (2001).

 4.4 Tímatafla
Tímanotkun í fjósum er í samræmi við aðrar rannsóknir. Hvíld er að meðaltali 11 klst,

át  5,5  klst  og  notkun  bursta  6  mín.  Mjaltir,  bið  og  ganga  mældist  í  erlendum

rannsóknum að meðaltali 6 klst samtals. Hér var sú tala aðeins 4,6 klst en rannsókn

Schmisseur  o.fl.  (1966)  byggist  á  mælingum  í  fjósum með  mjaltagrifju.   Tími  í

mjaltaþjóni tekur um 9,4 mín í hvert skipti (Hopster o.fl, 2002) sem svipast  þessum

niðurstöðum um 24 mín á dag. Rannsóknir  Phillips og Rind (2001) sýndu fram á

samband á milli gjafatíðnar og tíma í legu og vélbursta en ekkert slíkt samaband sést

hér. Möguleiki er á að aftur dragist úr legutíma og klóri þegar of langt verður á milli
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gjafa (þriggja daga fresti) og á þeim tíma dregst úr fóðurgæðum sem einnig gæti haft

áhrif.
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 5 Ályktanir
Til að ná sem bestum árangri í mjólkurframleiðslu skal hafa fóðurgjöf reglulega, helst

annan hvern dag til að draga úr óróleika tíðra fóðurgjafa og hámarka nytjar. Fóðurgjöf

skal ekki eiga sér stað mikið seinna en kl. 17:00 til að raska ekki svefnmynstri kúa.

Fóðurgjöf seint að kvöldi dregur át fram á nótt og svefn verður óreglulegri. Óhætt er

að hafa 20% fleiri kýr en legubása í fjósum með mjaltaþjón án þess að biðtími aukist

eða dragist úr nytjum, þó reglugerð leyfi bara 5% fleiri kýr. Við þann þéttleika varð

samkeppni ekki orðin það mikil að básar væri allir uppteknir að nóttu til. Rannsóknin

átti sér stað á þriggja tíma fresti og því ekki vitað hvernig hegðun var á milli mælinga.

Frekari rannsóknir með tíðari mælingum væri æskileg til athugunar á legu á göngum

við aukinn þéttleika kúa og finna hámarks fjölda kúa sem má hafa á hvern legubás án

þess að hafa áhrif á atferli eða nytjar. Samband fannst á milli fjölda kúa sem standa

aðgerðalausar og ársnytja. Þegar fjöldinn eykst dregst úr ársnytjum búa. Kýrnar voru

ekki virkari um miðjan dag, samanborið við kvöld og morgna, líkt og á beit.
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