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Lykilorð: Umhverfisþættir í fjósum, náttúruleg loftræsting, vélræn loftræsting  

 

 

 

 

 

 



iii 

 

Þakkir 

Ég vil þakka leiðbeinendum mínum þeim Sigurði Guðmundssyni og Sigtryggi V. Herbertssyni fyrir 

leiðsögn og aðstoð við verkefnið. Kærar þakkir vil ég bera til þeirra bænda á þeim fjórum bæjum sem 

mælingar áttu sér stað.  

Hildi Sigurgrímsdóttur fyrir aðstoð við tölfræðiúrvinnslu, framsetningu niðurstaðna og 

yfirlestur. Unni Sigurðardóttur og Hönnu Valdísi Jóhannsdóttur fyrir yfirlestur á stafsetningu og 

málfari í ritgerðinni. Þórarni Leifssyni fyrir yfirlestur á ritgerðinni. 

Að lokum vill ég þakka fjölskyldu minni kærlega fyrir yfirlestur og ómetanlegan stuðning á 

meðan að skrifum stóð og að hafa nennt að hlusta á mig nöldra og vera með endalausar pælingar um 

verkefnið.  



iv 

 

Efnisyfirlit 

1. Inngangur .......................................................................................................................... 1 
1.1 Eiginleikar lofts ....................................................................................................................... 1 
1.2 Náttúruleg loftræsting .............................................................................................................. 2 
1.3 Vélræn loftræsting ................................................................................................................... 3 
1.4 Varmaframleiðsla gripa / hitastjórnun ..................................................................................... 4 
1.5 Hitastig og rakastig .................................................................................................................. 5 

1.5.1 Áhrif raka og hita á líftölu og frumutölu / Smitálag vegna ónógar loftræstingar ............ 6 
1.6 Loftmengunn ........................................................................................................................... 7 
1.7 Lofthraði/trekkur ..................................................................................................................... 8 
1.8 Lýsing ...................................................................................................................................... 8 

1.8.1 Áhrif á frjósemi ............................................................................................................... 9 
1.9 Hljóðstyrkur............................................................................................................................. 9 
1.10 Markmið ................................................................................................................................ 10 

2. Efni og aðferðir ............................................................................................................... 11 
2.1 Skipulag rannsóknar .............................................................................................................. 11 
2.2 Aðferðir ................................................................................................................................. 11 
2.3 Framkvæmd og úrvinnsla ...................................................................................................... 11 

2.3.1 Gagnaúrvinnsla .............................................................................................................. 11 
2.4 Mælar..................................................................................................................................... 12 

2.4.1 Lýsing ............................................................................................................................ 12 
2.4.2 Hljóðstyrkur ................................................................................................................... 12 
2.4.3 Hitastig og rakastig ........................................................................................................ 12 
2.4.4 Vindhraði ....................................................................................................................... 13 
2.4.5 Koltvísýringur ............................................................................................................... 13 
2.4.6 Ammoníak ..................................................................................................................... 14 
2.4.7 Brennisteinsvetni ........................................................................................................... 14 

3. Niðurstöður ...................................................................................................................... 15 
3.1 Upplýsingar um bæi .............................................................................................................. 15 

3.1.1 Bær 1 ............................................................................................................................. 15 
3.1.2 Bær 2 ............................................................................................................................. 15 
3.1.3 Bær 3 ............................................................................................................................. 15 
3.1.4 Bær 4 ............................................................................................................................. 16 

3.2 Líftala .................................................................................................................................... 16 
3.3 Frumutala............................................................................................................................... 16 
3.4 Frjósemi ................................................................................................................................. 17 
3.5 Mælingar utandyra á bæjunum .............................................................................................. 17 
3.6 Hljóðstyrkur........................................................................................................................... 18 
3.7 Lýsing .................................................................................................................................... 19 
3.8 Loftræsting ............................................................................................................................ 20 

3.8.1 Hitastig .......................................................................................................................... 20 
3.8.2 Rakastig ......................................................................................................................... 22 
3.8.3 Vindhraði ....................................................................................................................... 23 
3.8.4 Koltvísýringur ............................................................................................................... 24 
3.8.5 Ammoníak ..................................................................................................................... 26 
3.8.6 Brennisteinsvetni ........................................................................................................... 28 

4. Umræður .......................................................................................................................... 29 
4.1 Líftala .................................................................................................................................... 29 
4.2 Frumutala............................................................................................................................... 29 



v 

 

4.3 Hljóðstyrkur........................................................................................................................... 29 
4.4 Lýsing .................................................................................................................................... 29 
4.5 Loftræsting ............................................................................................................................ 30 

4.5.1 Hitastig .......................................................................................................................... 30 
4.5.2 Rakastig ......................................................................................................................... 30 
4.5.3 Vindhraði ....................................................................................................................... 31 
4.5.4 Koltvísýringur ............................................................................................................... 31 
4.5.5 Ammoníak ..................................................................................................................... 31 
4.5.6 Brennisteinsvetni ........................................................................................................... 32 

5. Ályktanir .......................................................................................................................... 33 

6. Heimildaskrá ................................................................................................................... 34 

7. Töfluskrá .......................................................................................................................... 37 

8. Myndaskrá ....................................................................................................................... 38 

10. Viðaukar ....................................................................................................................... 39 
10.1 Rannsóknarblað ..................................................................................................................... 39 
10.2 Grunnupplýsingar .................................................................................................................. 40 

 

 



1 

 

1. Inngangur 

Umhverfi nautgripa er mikilvægur þáttur í uppeldi þeirra og framleiðslu. Það segir mikið til um 

heilbrigði þeirra og vellíðan, bæði gripana sjálfra og einnig umsjónfólks þeirra. Sé umhverfi þeirra í 

lagi ættu afurðir þeirra og þar af leiðandi afkoma búsins að vera góð (Jones, Friday og DeForest, 2015; 

Olav Østerås og Terje Alfnes, 1997). Umhverfi þeirra skiptist í nokkra þætti og þar á meðal loftgæði 

inn í húsinu, hitastig, rakastig, ryk og lofthraða. Ásamt síðan t.d. lýsingu og hljóðstyrk (Olav Østerås 

og Terje Alfnes, 1997).  

Einn mikilvægasti umhverfisþátturinn í gripahúsum er loftræsting, hún á að sjá um að 

fjarlægja hita og raka sem gripirnir framleiða og koma í veg fyrir að skaðlegar lofttegundir safnist upp. 

Þetta er tryggt með því að fjarlægja heitt og rakt loft með loftskiptum og draga inn kaldara og þurrara 

útiloft. Góð loftræsting þarf að vera til staðar til þess að loftgæðin komi ekki niður á heilsu bæði gripa 

og manna, ásamt því að verri loftgæði geta komið niður á afköstum gripanna til framleiðslu (Jones 

o.fl., 2015). Loftræstingin þarf að geta skilað réttum afköstum bæði á heitum og köldum tímabilum, þá 

að sumri til þegar er heitara í veðri og að vetri til þegar meiri kuldi er. Léleg loftræsting getur einnig 

komið niður á endingu bygginganna (Jones o.fl., 2015; Heber, 1990; Holmes, 1990), þá einna helst 

raki sem getur valdið auknu álagi á byggingarnar, tæring eykst sem og óþrifnaður í gripahúsinu (Torfi 

Jóhannesson, 1996; Grétar Einarsson, 1997). Hversu miklu loftræstingin þarf að afkasta fer eftir því 

hvaða hópur gripa er inni í húsunum, fjölda þeirra, aldur og hver framleiðsla þeirra er. Einnig skiptir 

máli hver lega gripahússins er, hversu stórt húsið er og hversu gott einangrunagildið er, hvar dýrin eru 

staðsett í húsunum, hvernig loftræsting er og hvort það séu einhver upphituð rými. Aðstæður utan dyra 

skipta jafnframt máli, hitastig, rakastig, vindhraði o.þ.h. Eru þessir þættir mjög breytilegir á milli hvers 

húss fyrir sig (Jones o.fl., 2015; Heber, 1990; Holmes, 1990).  

Ásamt loftræstingu eru lýsing og hljóðstyrkur einnig mjög mikilvægir umhverfisþættir. Lýsing, 

hversu lengi hún varir og hversu sterk hún er hverju sinni getur haft mikið að segja um frjósemi og nyt 

kúnna (Dahl o.fl., 2000; Bodurov, 1979; Phillips og Schofield, 1989). Ekki er eins mikið vitað um 

áhrif hljóðstyrks en gripirnir eiga samt ekki að þurfa að búa við stanslausan hávaða eða snögga hvelli 

(reglugerð um velferð nautgripa nr.1065/2014).  

1.1 Eiginleikar lofts 
Líkt og hefur komið fram snýst loftræsting um loftið í kringum gripina og því þarf að átta sig á helstu 

eiginileikum lofts til þess að hún virki rétt. Lofthiti er mikilvæg og auðskiljanleg mælistærð varðandi 

eiginleika lofts og er yfirleitt sá eiginleiki sem auðveldast er að mæla (Heber, 1990). Loftraki er 

mælistærð á hlutfall þess vatns sem er bundið í lofti af því vatni sem loftið getur bundið við sama 

hitastig. Eftir því sem loftið er heitara þeim mun meiri raka getur það bundið. Þannig að ef loft er hitað 

og ekki bætt í það vatni, fellur rakastig loftsins (Jones o.fl., 2015). Ein enn mælistærð til þess að mæla 

eiginleika loft er eðlisþyngd þess, en það er mælt í kg/m
3
. Þegar lofthiti hækkar þá lækkar eðlisþyngd 
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loftsins og það verður léttara. Þessi eiginleiki er ein af undirstöðum í náttúrulegri loftræstingu 

(Morsing, Zhan og Strøm, 1999; Unnsteinn Snorri Snorrason, 2016). 

Heitt loft getur bundið meira vatn en kalt loft. Ferlið við loftræstingu verður þá að kalt útiloft 

kemur inn í bygginguna þar sem það hitnar og getur þá bundið meira vatn. Heita og rakamettaða loftið 

er síðan loftræst út úr húsinu og ferlið heldur áfram að endurtaka sig (Jones, o.fl., 2015; Heber, 1990). 

Rakastigið hefur einnig áhrif á þyngd loftsins og það leitast við að hafa jafnvægi í umhverfinu. Þurrara 

loft dregur þá í sig raka úr rakara lofti þar til jafnvægi hefur verið náð. Loftið þenst þá út þegar það 

hitnar og þegar loft hitnar þá stígur það upp. Þarna sést að samhengi er á milli getu lofts til að halda í 

sér raka og hitastigs. Rakara loft er léttara en það þurra (vatn er 18,02 gr/mól á móti 28,57 gr/mól 

andrúmslofts við staðlaðar aðstæður) (Jones, o.fl., 2015; Heber, 1990; Hein, Best, Pattison og Arena, 

2015). 

1.2 Náttúruleg loftræsting 
Heitt loft er eðlisléttara en kalt loft og stígur því upp. Að auki hefur rakastigið þann eiginleika og áhrif 

að leitast eftir jafnvægi í umhverfi sínu. Heita og raka loftið stígur því upp og út úr húsunum og nýtt 

loft kemur inn. Þessi eðlisfræði er forsendan fyrir drifkrafti náttúrulegu loftræstingarinnar. Heita loftið 

stígur upp og sogast út í gegnum op á mæni húsins, við þetta skapast undirþrýstingur í byggingunni og 

kaldara og ferskara loft togast þá inn um hliðarop/hliðarglugga á veggjum byggingarinnar (Jones o.fl., 

2015; Morsing o.fl., 1999). Hitaframleiðsla gripanna inn í byggingunni knýr áfram drifkraftinn, þannig 

skapast munur á inni- og útihita. Það hversu mikið loftræstingin afkastar ræðst af stærðunum á 

inntaks- og úttaksopunum annars vegar og síðan hinsvegar af því hver drifhæð byggingarinar er, þá 

mismunurinn á hæð inntaks- og úttaksopanna (Mario, 2019; Morsing o.fl., 1999). Eftir því sem meiri 

munur er á inni- og útihita því meiri er drifkrafturinn. Þegar kalt er í veðri getur munurinn þarna á 

milli verið töluverður og er þá drifkrafturinn mikilvægur þáttur í loftskiptunum. Þegar heitt er í veðri 

verður munurinn töluvert minni og verður þá sjálfkrafa drifkrafturinn minni áhrifaþáttur í 

loftskiptunum. Eftir því sem hæðamunurinn á inntaks- og úttaksopnum er meiri því meira eykst 

drifkrafturinn. Það ætti að vera auðvelt að meta loftræstiáhrif drifkrafsins með þeim mismun sem 

myndast á milli annars vegar innihita- og útihita og hinsvegar á mismun á hæðinni á loftinntakinu og 

úttakinu (Unnsteinn Snorri Snorrason, 2016; Jones o.fl., 2015).  

Í náttúrulegri loftræstingu er verið að notast við mismun á eðlisþyngd inni- og útiloftsins, kerfið 

er undirþrýstingskerfi. Heita og raka loftið streymir upp og fer út í gegnum stromp eða opinn mæni og 

nýtt, ferskt loft kemur inn um hliðarop eða hliðarglugga (Unnsteinn Snorri Snorrason, 2016; Jones 

o.fl., 2015). Náttúruleg loftræsting er án vifta eða blásara, það eru sérstaklega hönnuð inntaks– og 

úttaksop í byggingunni. Loftskiptin verða vegna drifkrafts sem verður vegna mismunar á inni- og 

útihita (Morsing o.fl., 1999). Það getur reynst erfiðara að stjórna réttum loftskiptum með náttúrulegri 

loftræstingu heldur en vélrænni (Jones o.fl., 2015). Þar spilar stóran part inn í drifkrafturinn og síðan 

breytilegir og ófyrirsjáanlegir veðurfarsþættir eins og t.d. vindur. Vindur hefur einkum áhrif þegar 
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munur á inni- og útihita er lítill (Unnsteinn Snorri Snorrason, 2016). Það getur reynst erfitt að fá 

náttúrulega loftræstingu til þess að virka rétt í mjög breiðum og löngum byggingum (Jones o.fl., 

2015). Náttúruleg loftræsting hefur þann galla að um leið og opnaðar eru hurðir eða gluggar, virkar 

hún ekki rétt. Loft kemur inn á röngum stöðum og lofthraði inn um loftinntök minnkar mikið, 

undirþrýstingurinn sem þarf að vera fellur niður og veldur því að kalt loft verður meðfram veggjum. 

Það er einnig ókostur við náttúrulega loftræstingu oft að það getur verið þverbiti í loftinu sem loftið 

sem sogast inn um loftinntökin lendir á og fellur beint niður í fjósið og nær ekki blöndun (Morsing 

o.fl., 1999; Jones o.fl., 2015).  

1.3 Vélræn loftræsting  
Vélræn loftræsting er knúin áfram af rafmagni (Jones o.fl., 2015). Hægt er að vera með þrjár 

mismunandi gerðir af vélrænum loftræstikerfum undirþrýstingskerfi, jafnþrýstikerfi og 

yfirþrýstingskerfi (Holmes, 1990). Viftur knýja undirþrýsting þannig að loft sogast inn um ventla á 

veggjum eða þaki. Mikilvægt er að stýra saman afköstum á viftum og opnun á ventlunum. Þegar heitt 

er úti er markmiðið að fá mikið af lofti inn og að möguleikinn sé til staðar að blása á gripina til að 

kæla þá niður. En þegar það er kalt úti er markmiðið að stýra loftmagni sem kemur inn til að hitastigið 

í húsinu falli ekki. Einnig að stýra kalda loftinu inn yfir heita loftið þannig að það lendi ekki á 

gripunum heldur blandist það heita loftinu áður (Mario, 2019). Þegar verið er að hanna loftræstingu 

þarf að huga að því hvernig loftinu er stýrt inn í húsið. Algengt er að ætla að setja upp viftu og síðan 

eigi loftið aðeins að koma inn um glugga og hurðir sem er þó ekki rétta leiðin. Loftinntök verða að 

vera rétt staðsett í húsunum til þess að loftræstingin virki rétt og því virka hurði og gluggar ekki. 

Viftan hefur það hlutverk að knýja áfram loftræstinguna með því að búa til undirþrýsting en virkni 

loftræstingarinnar fer eftir því hvernig loftinu er stýrt inn í bygginguna. Húsin þurfa að vera þétt og ná 

upp nægilegum undirþrýsting til þess að ná loftinu inn í húsin á hæfilegum hraða. Ef loftið kemur of 

hægt inn í húsin fellur það mjög fljótlega niður á gólf og getur valdið gripunum óþægindum, að því að 

það verður ekki nægjanleg blöndun (Jones o.fl., 2015). En ef loftið kemur hraðar inn verður blöndunin 

betri, loftið nær hærra inn í húsin og lendir ekki kalt á gripunum. Það er mikilvægt að það sé ekki 

hindrun sem hindrar beinan aðgang loftsins inn í húsin. Sami ókostur getur verið í fjósum með vélræna 

loftræstingu og í fjósum með náttúrulega loftræstingu að það getur verið þverbiti loftinu sem hindrar 

að loftið komist alla leið inn í fjósið og það falli beint niður á gripina og nái ekki blöndun (Jones o.fl., 

2015). Það getur reynst mjög erfitt og nánast ómögulegt að ætla sér að stýra loftræstikerfum handvirkt. 

Handvirk stýring reynist sjaldan eins vel og að vera með sjálfvirka stýringu. Mögulegt er að setja 

viftur hvar sem er á húsið en það reynist þó best að setja þær upp úr þakinu, þar eru minni líkur á að 

vindur blási á móti þeim (Heber, 1990; Holmes, 1990). Síðan er hægt að vera með jafnþrýstikerfi. Það 

snýst um að vera með sama þrýsting inni og úti við húsin, loftinu er þá bæði blásið inn og út úr 

húsunum og loftið ætti þá ekki að leita inn eftir öðrum leiðum. Að lokum er yfirþrýstingskerfi sem 

snýst um að lofti er komið inn í gegnum blöndunarstúta sem dreifir loftinu um húsin og við það 
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myndast meiri þrýstingur inn og loftið sem er inni leitar út (Anonym, 2018). Hin fullkomna vélræna 

loftræsting hefur þó allavega einn galla, ef það verður rafmagnslaust er ekki hægt að loftræsta (Jones 

o.fl., 2015). 

1.4 Varmaframleiðsla gripa / hitastjórnun 
Kýr umbreyta orkunni sem þær fá úr fæðu sinni með efnaskiptum í varma, þennan varma þarf síðan að 

fjarlægja úr húsunum með loftræstingu (Jones, o.fl., 2015; Heber, 1990; Holmes, 1990). Varminn 

getur tapast út í umhverfið með geislun, leiðni, uppgufun og streymi (McDonald, Edwards, 

Greenhalgh og Morgan, 2011). Geislun verður þegar það eru fletir sem eru heitari en 0°K og þeir gefa 

þá frá sér varmageislun. Leiðni er þegar tveir fletir snertast og og varmaorkan ferðast á milli flata frá 

mólíkúli til mólíkúls. Leiðni hefur mest áhrif á þau dýr sem eru með lélegan feld og/eða liggja mikið 

(William, 2009; McDonald, o.fl., 2011). Gólfvarmi hefur mikið að segja þegar verið er að reyna að 

aðstoða dýr við hitastjórnun. Streymi er þegar að dýr ná að 

mynda varmalag í kringum sig, á þann veg getum við fundið 

fyrir hita frá dýrinu án þess þó að snerta það. Þessir þrír þættir, 

geislun, leiðni og streymi kallast frír varmi (William, 2009; 

McDonald, o.fl., 2011; Jones, o.fl., 2015).    

Á mynd 1 má sjá teikningu af þessu varmatapi frá 

gripnum. Uppgufun er flokkuð undir bundinn varma, þetta er 

varminn sem er í vatnsgufuformi og berst frá líkamanum og 

öndunarfærunum. Eftir því sem hitastigið hækkar og það verður 

minni munur á líkamshita dýrsins og umhverfisins þá hækkar hlutfall þess varmataps sem fer út með 

uppgufun (McDonald, o.fl., 2011).  

Stærstur hluti af varmaframleiðslu dýrsins fer fram í kjarna þess og er oft þá kallað 

kjarnhitastig (William, 2009). Blóðflæði leiðir síðan varman út í húðina, hitastigið á yfirborði 

húðarinar er mun lægra heldur en kjarnhitastig. Kjarnhitastigið og varmaframleiðslan breytast síðan 

með umhverfishitanum (William, 2009). Umhverfishitinn saman stendur af lofthita, rakastigi, 

vindhraða o.fl. (West, 2003). Dýr ná að stjórna hitastigi með efnaskiptum sem er þá einkum með 

fóðurupptöku og með líffærastjórnun t.d. með því að minnka blóðflæði til húðar, auka einangrun ýfa 

feld (gæsahúð), minnka umfang sitt og þess háttar. Kjarnhitastig nautgripa er á bilinu 37,5 – 40,5°C, 

sem fer meðal annars eftir aldri þeirra en hitastig hjá mjólkurkúm er í kringum 38,5°C (William, 

2009). 

Þægindasvæði dýranna er þegar þeim er hvorki heitt né kalt en þar fyrir neðan liggur lægra 

krítískt hitastig. Ef hitastigið fer upp fyrir þægindasvæðið getur dýrið lent í vandræðum með 

hitastjórnun og gerist það hraðar en ef hitastig er of kalt (William, 2009). Of mikill hiti hjá gripunum 

getur valdið hitastressi. Ef hitastigið fer að hækka alla verulega fara kýrna að treysta á að geta losað 

Mynd 1. Varmaframleiðsla gripa 
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um umframhita með uppgufun (mæði og svita) frekar en með fríum varma (geislun, leiðni og streymi) 

(William, 2009; McDonald, o.fl., 2011).  

1.5 Hitastig og rakastig 
Rannsóknir sem hafa verið gerðar sýna að mjólkurkýr þrífast ágætlega þó það sé frost svo framarlega 

að legubásar séu þurrir og trekklausir. Þær hafa þó alveg mörk og þrífast þær ágætlega á bilinu -10°C 

til 22°C svo framarlega að rakastigið sé einnig hagstætt (Armstrong, 1994; West, 2003). Samspil 

hitastigs og rakastigs má sjá á mynd 2. Þar má sjá sjá efri og neðri mörk gripa og eftir því hvað 

hitastigið og rakastigið er. Þar sést að við 10 °C getur rakastigið verið í kringum 80% en ef rakastigið 

hækkar mikið fara kýrnar að þurfa að beita aukinni hitastjórn sem getur í kjölfarið leitt til aukins stress 

(Maria Nilsson, 2019). Ef kýrnar þurfa að búa við þessar aðstæður til lengri tíma fer það að hafa áhrif 

meðal annars nyt (Maria Nilsson, 2019; Armstrong, 1994). Miðað við mynd 2 sést að það er í lagi að 

rakastigið sé hærra í húsum þar sem er kaldara, en aftur á móti þarf það að vera lægra í húsum þar sem 

er heitara (Maria Nilsson, 2019). Hitastig umhverfis gripina hefur áhrif á líkamshita þeirra og 

öndunartíðni (Seath & Miller, 1946) og í kjölfarið á varmaframleiðslu og orkuþörf (McDonald, o.fl., 

2011; Torfi Jóhannesson, 1996).  

 

Mynd 2. Samspil hitastigs og rakastigs. (Maria Nilsson, 2019) 

Ef samspil hita og raka fer upp fyrir þessi mörk gripanna fara þeir að eyða meiri orku í 

hitastjórnun sem getur þá leitt til verri fóðurnýtingar sem leiðir þá í kjölfarið til röskunar á afurðum 

(Roman – Ponce, Thatcher, Buffington, Wilcox og Van – Horn, 1977; McDonald, o.fl., 2011). West 

(2003) fer yfir það í grein sinni að það valdi tapi á afurðum mjólkurkúa að þær nái ekki að losa sig við 

þann umfram hita með t.d. uppgufun þegar umhverfishitinn er orðin hærri en líkamshiti þeirra. Of 
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mikill tími og orka fer í þessa hitastjórnun sem annars hefði farið í framleiðslu á mjólk. Þetta ástand 

getur orðið enn verra ef rakastig er einnig hátt (West, 2003). 

Þó svo að bera þurfi rakastigið og hitastigið saman til þess að meta loftræstingu húsa er of 

mikill raki einn og sér heldur ekki góður, hann hefur þó minni áhrif á skepnurnar heldur en hitastigið 

(Seath & Miller, 1946). Of mikill raki veldur bæði mönnum og dýrum óþægindum ásamt því að hann 

er ekki góður fyrir sjálf gripahúsin, innréttingar og þess háttar. Rakinn getur einnig ýtt undir 

örveruvöxt sem getur þá valdið sjúkdómum hjá gripunum í fjósinu (Wathes, 1992; Novak, Vokralova, 

Knizkova og Kunc, 2005). Viðmiðið á því hvaða hitastig og rakastig á að vera í fjósum er því svolítið 

breitt og fer eftir því hvernig samsetningin á rakastiginu og hitastiginu er hverju sinni í hverju fjósi.  

Hátt rakastig veldur því að fjós verða fyrr óhrein (Olav Østerås og Terje Alfnes, 1997; Wathes, 

1992). Eftir því sem rakastigið er hærra þrífast örverur betur, því ein af forsendum örveruvaxtar er raki 

(Madigan, Martinko, Stahl og Clark, 2012). Í þeim fjósum þar sem rakastigið er hátt getur júgurbólga 

af völdum venjulegra húðörvera verið algengari en önnur (Wathes, 1992; Bianca, 1965). Of lágt 

rakastig er einnig óhentugt þar sem það veldur þurrki á slímhúð gripanna (William, 2009). Þurrt loft 

eykur einnig hættu á örverusmitum þar sem þurru lofti getur fylgt meira ryk sem enn á ný getur flutt 

með sér örverusmit (Olav Østerås og Terje Alfnes, 1997). Ryk í útihúsum samanstendur af dauðum 

húðfrumum af skepnunum, fínum ögnum úr fóðri og rykmaurum sem koma úr þurrheyi og hálmi 

(Callan og Garry, 2002).  

Þegar tekið er tillit til allra þátta ætti heppilegasta hitastigið í kringum nautgripi í húsum sem 

eru einangruð að vera á bilinu 3 - 10°C, þetta hitastig ætti bæði að henta gripunum og fólkinu sem er 

að vinna í kringum gripina (Maria Nilsson, 2019; Olav Østerås og Terje Alfnes, 1997;). Heppilegasta 

rakastigið ætti að vera í kringum 60-75% eins og áður segir bæði gripanna og fólksins vegna, ásamt 

því að það fer betur með byggingar ef rakastigið er ekki of hátt (Maria Nilson, 2019; Grétar Einarsson, 

1997). 

1.5.1 Áhrif raka og hita á líftölu og frumutölu / Smitálag vegna ónógar loftræstingar 
Léleg loftræsting, sem nær ekki að flytja rakt og heitt loft og draga inn nýtt þurrt loft, veldur því að 

svæði innan fjóssins verður blautt og það myndast saggi, þá meðal annars í legubásum kúnna. Ástand 

þetta getur valdið smitálagi í fjósinu því skilyrði fyrir örverur verða mun ákjósanlegri (Unnsteinn 

Snorri Snorrason, 2008; Bianca, 1965). Skaðlegar gastegundir safnast upp og styrkur þeirra eykst 

ásamt því að rakastig innan hússins hækkar en við það aukast smit í fjósinu. Uppsöfnun á þessum 

skaðlegu gastegundum, þá sérstaklega ammoníaki og brennisteinsvetni, veldur tjóni á öndunarvegi 

gripanna þegar þeir anda þeim að sér sem í kjölfarið getur leitt til sjúkdóma og sýkingar (Wathes, 

Jones og Webster, 1983; Bianca, 1965).  
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1.6 Loftmengunn 
Í fjósum eru yfir 50 gastegundir sem finnast í mismiklu mæli, þær hættulegustu eru koltvísýringur 

(CO2), ammoníak (NH3) og brennisteinsvetni (H2S). Í fjósum myndast einnig metan (CH4) í töluverðu 

mæli, það er þó ekki talið hættulegt gripunum. Flestar þessar gastegundir mega finnast í þó nokkru 

mæli áður en þær fara að valda skaða að undanskildu brennisteinsvetni sem verður stórhættulegt þó í 

litlu magni sé (Zhang o.fl., 2005). 

Koltvísýringurinn myndast þegar gripirnar anda frá sér og er lyktalaus. Ammoníakið myndast 

út frá þvagi gripanna og það lyktar þegar komið er aðeins magn. Brennisteinsvetni myndast við gerjun 

og blöndun í haughúsi og kemur sterk lykt af því og er það stórhættulegt bæði mönnum og dýrum 

aðeins í örlitlu magni (Zhang o.fl., 2005). Í töflu 1 má sjá viðmiðunargildi samkvæmt reglugerð um 

velferð nautgripa (nr. 1065/2014). Ef magn þessa gastegunda eykst er það oftast nær tengt 

meðhöndlun á mykju (Zhang o.fl., 2005). 

Tafla 1. Viðmiðunargildi lofttegunda í fjósum. (Reglugerð um velferð nautgripa nr.1065/2014) 

Lofttegund Styrkleiki 

CO2 3.000 ppm 

NH3 20 ppm 

H2S 0,5 ppm 

 

Zhang o.fl. (2005) rannsökuðu loftgæði í fjósum og fundu út að meira magn var af ammóníaki 

í fjósum með bitagólf en fjósum sem voru með lokuð gólf og þar sem frárennsli var gott. Að vera með 

sköfu á gólfunum hjálpaði einnig til við að minnka ammóníaks mengunina, þar sem þær skafa þvaginu 

sem myndar ammóníakið í burtu.  

Rannsóknir sem gerðar voru við mismunandi hitastig sýndu einnig að ef hitastig hækkar þá 

eykst losun ammoníaks (Zhang o.fl., 2005; Rong, Liu, Pedersen og Zhang, 2014; Saha o.fl., 2014 & 

Schrade o.fl., 2012). Bæði var munur á magni ammoníaks á milli búa við mismunandi hitastig ásamt 

því að munur var innan búsins miðað við mismunandi hitastig ( Schrade o.fl., 2012 & Zhang o.fl., 

2005).  

Það fannst meira magn af koltvísýring, ammóníaki og brennisteinsvetni í fjósum þar sem var 

haughús undir, heldur en í fjósum sem voru með sér hauggeymslur annars staðar t.d. í haugtanki eða 

haugpokum utan við fjósin. Það þarf því að vera vel meðvitaður um loftræstinguna í húsum sem eru 

með haughús undir og meðvitaður um hættuna sem fylgir því að hræra mykjuna upp (Gjestang og 

Berg, 1975). 
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Í rannsókn Bougouin o.fl. (2016) fannst ekki marktækur munur á losun ammoníaks á milli 

vélrænnar loftræstingar og náttúrulegrar loftræstingar. Þeir voru með getgátur um að það væri vegna 

þess að það væri svo margt annað sem spilar inn í eins og til dæmis gólfgerð og mykju flutningskerfi. 

1.7 Lofthraði/trekkur 
Jafnt loftstreymi (0,1 – 0,2 m/sek) er æskilegt til að varmaframleiðsla gripsins geti blandast 

andrúmsloftinu. Loftið verður einnig að ná að sogast inn eða vera blásið á þeim hraða til þess að ná 

nægilega langt inn í húsið og ná réttu loftflæði inni í húsunum (Randall, 1975). Rannsóknir hafa sýnt 

að ekki sé æskilegt, gripanna í fjósinu vegna, að vindhraðinn þar inni fari mikið yfir 0,2-0,6 m/s. 

Hversu mikill vindhraðinn má vera fer þó einnig eftir því hvert hitastigið er í fjósinu. Kýrnar geta nýtt 

sér vindhraðann til þess að kæla sig niður ef hitastigið í húsunum verður mjög hátt (Wathes, 1992; 

Randall, 1975). 

1.8 Lýsing  
Lýsing hefur bæði bein og óbein áhrif á nautgripi. Lýsingin hefur meðal annars áhrif á 

mjólkurframleiðslu, kynhormón, frjósemi og vaxtarhraða nautgripa. Það er einnig þekkt að það geti 

haft áhrif á spenaástig (Olav Østerås og Terje Alfnes, 1997; Dahl, Buchanan og Tucker, 2000; Reksen 

o.fl., 1998). Rétt lýsing í gripahúsum er mikilvæg bæði fyrir velferð dýra og öryggi, ásamt 

heilbrigðum starfsskilyrðum fyrir starfsmenn á búinu ( Penev o.fl., 2014). Rannsóknir hafa verið 

gerðar meðal annars á áhrifum lengdar og styrks lýsingar á kýrnar. Flestar rannsóknir sýna það sama 

að lengri lýsing og síðan næturlýsing bæti bæði frjósemi og nyt. Ljós ýtir af stað ferli sem virkjar 

hormóna. Þegar ljós kviknar hjá kúm sendast boð hjá þeim um að bæla niður losun á hormóninu 

melatónin sem er svefnhormón (Dahl o.fl., 2000). Kýrnar nýta sér melatónin til þess að stilla innri 

líkamsklukku sína en einnig hefur það áhrif á hormónið IGF-I sem hefur síðan áhrif á júgurkirtilinn og 

mjóklurframleiðslan eykst (Dahl o.fl., 2000). Rétt lýsing hefur áhrif á losun oxýtósín og þar af leiðandi 

hversu vel kýrnar ná að selja mjólkina þegar kemur að mjöltum (Dahl o.fl., 2000; William, 2009). 

Peters o.fl. (1978) sýndu fram á í rannsókn sem þeir gerðu á Holstein kúm að nyt þeirra jukust um 10-

15% ef þær voru í lýsingu á bilinu 114-207 lux í 16 klst., samanborið við nautgripi sem voru með 

náttúrulega lýsingu á bilinu 39-93 lux í 9 til 12 klst. Dahl o.fl. (2000) komust einnig að því í sinni 

rannsókn að kýr sem voru með aukna daglengd 16 klst lýsing og 8 klst dimmt juku nytina um 6-15 % 

ef ljósstyrkurinn var að minnsta kosti 150 til 200 lux. Bodurov (1979) sýndi fram á að ef dagleg lýsing 

var í 16 klst og næturlýsing í 8 klst jukust nyt kúnna um 13%. Rannsókn Reksen o.fl. (1998) sýndu 

jafnframt fram á meiri nyt hjá norskum rauðum kúm sem voru með meira en 12 klst. daglega lýsingu 

og með næturlýsingu á nóttunni.  

Samkvæmt reglugerð um velferð nautgripa (nr. 1065/2014) skal nautgripum að vera tryggð 

birta innandyra. Þó má birtan ekki valda gripnum óþægindum og ætti að taka mið af dagsljósi hverju 

sinni. Lýsingin þarf að vera þannig að hægt sé að fylgjast með öllum gripunum. Það er ekki heimilt að 
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vera með stöðuga sterka lýsingu allan sólahringinn en gripirnir þurfa að vera með ratljós til að komast 

um þegar birtu nýtur ekki við. 

Dauf lýsing á nóttunni og sterkari á daginn líkir frekar eftir því umhverfi sem kýrnar á 

norðurhveli jarðar þekkja úr náttúrunni (Reksen o.fl., 1998). Lýsingu í fjósum er gjarnan skipt í þrennt, 

vinnulýsing, stefnulýsing/ratlýsing og næturlýsing. Vinnulýsing eða dagleg lýsing í fjósum er sú lýsing 

sem er meðal annars í kringum vinnuaðstöðuna í fjósum og er mismikil eftir því hvar í fjósinu hún er. 

Á legusvæði kúnna ætti að vera með lýsingu upp á að lágmarki 100 lux, fóðurgangur og 

geldneytisaðstaða ætti einnig að vera með lýsingu upp á 100 lux að lágmarki (Reksen o.fl., 1998; 

Anonym, 2018). Síðan er stefnuljós/ratljós sem er sú lýsing sem ætti að vera til staðar í fjósinu ef í því 

er mjaltarþjónn eða takmarkað átpláss. Ratljós ætti að lýsa eftir að vinnuljósin hafa verið slökkt á 

kvöldin (Anonym, 2018). Rannsókn Reksen o.fl. (1998) á norskum kúm sýndi fram á að ef lýsingin 

var minni á nóttunni og sterkari yfir daginn þá varð frjósemi kúnna betri. Rannsóknir hafa sýnt að 

næturlýsing upp á um það bil 5 lux ætti að vera til staðar í fjósum, það líkir frekar eftir náttúrulegu 

atferli kúnna og kemur einnig í veg fyrir árekstra á milli þeirra (Reksen o.fl., 1998; Penev o.fl., 2014).  

1.8.1 Áhrif á frjósemi 
Líkt og komið hefur fram hefur lýsing einnig áhrif á frjósemi hjá kúm. Aukin lýsing hefur þau áhrif að 

kýrnar sýna betur beiðsliseinkenni og frjósemin bætist. Bodurov (1979) komst einnig að því í sinni 

rannsókn að lengri lýsing en 16 klst bætti frjósemina og kýrnar sýndu meðal annars betri og sterkari 

beiðsliseinkenni sem gerði bændunum auðveldara fyrir að greina beiðsli (Bodurov, 1979; Phillips og 

Schofield, 1989). Orsökin fyrir þessu var talin vera aukið magn Ca, P, D- og A- vítamíns í blóði ásamt 

aukningu á heildarpróteinum, hemóglóbulíni og magni rauðra blóðkorna í blóðinu (Bodurov, 1979; 

Simonova, 1984). Í rannsókn Reksen o.fl. (1998) komust þau að því að kýr sem voru með 

næturlýsingu á nóttunni voru með færri sæðingar per kú en kýr sem voru ekki með neina lýsingu, þær 

voru að halda betur, betri frjósemi. 

Velasco o.fl. (2008) komust að því að kýr sem voru með styttri lýsingu en 8 klst. á geldstöðunni 

báru 4,8 dögum áður en kýr sem voru með lengri lýsingu eða 16 klst. Miller og fleiri (2000) skoðuðu í 

rannsókn sinni Holstein mjólkurkýr og komust að því að kýr sem voru með þessa styttri lýsingu 8 klst 

yfir geldstöðuna voru að mjólka meira en kýr sem voru með lengri lýsingu (16 klst) yfir geldstöðuna. 

Þeir komust þó einnig að því að kýr sem voru með lengri lýsingu (16 klst) voru með hærri styrk af 

prólaktíni í mjólkinni heldur en þær sem voru með skemmri lýsingu. En prólaktín sér meðal annars um 

þroska júgurs og mjólkurmyndun (William, 2009). 

1.9 Hljóðstyrkur 
Nautgripir bregðast við hljóði en viðbrögð eru misjöfn eftir því hvort það er stöðugur hávaði eða 

hvellur (Waynert, Stookey, Schwartzkopf – Genswein, Watts & Waltz, 1999). Þó er ekki mikið vitað 

um þolmörk nautgripa gagnvart hljóði (Anonym, 2018), oft er þó miðað við þau mörk sem eru sett á í 
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vinnuumhverfi hjá fólki (Anonym, 2018; Torfi Jóhannesson, 1996). Nautgripir geta verið þó nokkuð 

þolinmóðir gagnvart hljóði, þó það séu hljóð sem fólki finnst truflandi, óæskileg, pirrandi og geta 

jafnvel verið skaðleg. Þó skal koma í veg fyrir sem mestan hávaða og þegar verið er að byggja ný 

gripahús skal íhuga það vel hvar skal staðsetja hljóðgjafa eins og t.d. mjaltavélamótora, viftur og þess 

háttar (Torfi Jóhannesson, 1996). Samkvæmt reglugerð um velferð nautgripa (nr. 1065/2014) eiga 

gripirnir ekki að þurfa að búa við stöðugan hávaða eða reglubundin hvell- eða högghljóð og á 

hljóðstyrkur ekki að vera meiri en 65 dB á legusvæði þeirra. 

1.10 Markmið 
Verkefni þetta ætti að geta varpað aðeins sýn á það hvort það sé munur á vélræni og náttúrulegri 

loftræstingu. Það er mikilvægt að fólk sé meðvitað um umhverfisþætt þeirra gripa sem þeir eru að ala. 

Þetta verkefni ætti að geta gefið fólki aðeins innsýn inn í þá umhverfisþætti sem skipta miklu máli í 

fjósum.  

Markmið þessa verkefnis var að gera loftgæðimælingar í fjósum. Kanna hvort loftræsting í þeim 

fjósum þar sem mælingar fóru fram væru í samræmi við þau viðmið sem ákjósanlegust eru með 

velferð nautgripa að leiðarljósi. Auk þess að athuga hvort það væri munur á milli þess hvort um væri 

að ræða vélræna loftræstingu eða náttúrulega loftræstingu. 
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2. Efni og aðferðir  

2.1 Skipulag rannsóknar  
Farið var á þrjá bæi í Skagafirði og einn bæ í Dalasýslu. Bæirnir koma fram í þeirri röð sem 

mælingarnar á þeim voru framkvæmdar. Bær 1 og bær 3 voru með vélræna loftræsting, bær 2 og bær 4 

voru með náttúrulega loftræstingu. Haft var samband við bændurnar í gegnum samfélagsmiðla og 

fengið samþykki fyrir því að mælingar yrðu gerðar í þeirra fjósi. Jafnframt var beðið um helstu 

grunnupplýsingar um fjósin sem sjá má í viðauka undir kafla 10.2. Hver bær var aðeins heimsóttur 

einu sinni, á þeim tíma sem hentaði hverju sinni. Útbúið var rannsóknarblað sem sjá má í viðauka 

undir kafla 10.1 þar sem allar mælingar voru skráðar, hver fyrir sig.  

2.2 Aðferðir 
Farið var í fjósin og gerðar punkt mælingar á mikilvægum stöðum í nærumhverfi gripanna. Mælingar 

voru framkvæmdar á legusvæði, göngusvæði og á fóðurgangi. Mælingar voru gerðar á hljóði, lýsingu, 

hitastigi, rakastigi, vindhraða, koltvísýring, ammoníaki og brennisteinsvetni. Voru mælingarnar gerðar 

í um 20 sentímetra hæð frá gólfi í legubásum, um meters hæð á göngusvæði og í um 20 sentímetra 

hæð frá fóðri í fóðurgangi. Mælingar í mjaltabásafjósunum voru gerðar á milli mjalta og mæling í 

róbótafjósinu átti sér alveg stað þó svo að róbótinn hefði verið í gangi. Einnig voru gerðar mælingar 

fyrir utan fjósið þá á hitastigi, rakastigi, lýsingu og vindhraða.  

2.3 Framkvæmd og úrvinnsla 
Mælingar fóru fram á tveimur dögum, mælingar í Skagafirði voru framkvæmdar 29. febrúar 2020 en 

mælingin í Dalasýslu var framkvæmd 22. mars 2020. Mælingarnar voru aðeins mismargar milli bæja 

þar sem fjósin voru misstór. Til þess að bera síðan saman var reiknað út meðaltal fyrir hverja mælingu. 

2.3.1 Gagnaúrvinnsla 
Gögnin voru skráð í Microsoft Excel. Þar voru niðurstöður meðal annars settar fram í einfaldar töflur 

og stöplarit. Við tölfræðilega úrvinnslu var notast við forritið GraphPad Prism 8.4.2 (679). Gert var t – 

próf til að kanna hvort munur væri í heild á vélrænu loftræstu fjósunum og náttúrulega loftræstu 

fjósunum. Þegar kannað var hvort að munur væri á legubásum, göngusvæði eða fóðurgangi milli 

vélrænnar og náttúrulegrar loftræstingar var notað óparametrískt Mann-Whitney próf út af fáum 

mælingum. Einnig var notast við sama prófið þegar kannað var hvort marktækur munur væri eftir því 

hvaða gólfgerð var í fjósunum. Niðurstöður eru settar fram með p- gildum sem lýsa marktækni 

prófsins. P-gildi > 0,05 er án marktækni, merkt ns. P gildi á bilinu 0,05-0,01 = *, p-gildi á bilinu 0,01-

0,001 = **, p-gildi á bilinu 0,001-0,0001 = *** og p-gildi minna en 0,0001 = ****. 
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2.4 Mælar 
Allir mælar sem nýttir voru í mælingarnar voru frá Landbúnaðarháskóla Íslands fyrir utan ljósmæli þar 

sem hann vildi ekki virka þegar kom að mælingum. Mælarnir voru lagðir á láréttan flöt og lesið af 

þeim eftir tvær mínútur. 

2.4.1 Lýsing  
Notast var við farsíma við mælingar á ljósi. Appið lux light meter var sett upp og notað. Síminn var 

lagður á lárréttan flöt og lesið af mælinum. 

2.4.2 Hljóðstyrkur 
Notast var við desíbel mæli til að mæla hljóðstyrk í fjósunum.  

  

Mynd 3. Hljóðstyrksmælir 

2.4.3 Hitastig og rakastig 
Notast var við mæli sem mældi bæði hitastig í gráðum og rakastig í prósentum 

 

Mynd 4. Hita- og rakastigsmælir 
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2.4.4 Vindhraði 
Notast átti við mæli sem mældi vindhraða í metra í sekúntum. Hann virkaði þó ekki sem skyldi 

innandyra en var notaður við mælingar utandyra. 

 

Mynd 5. Vindhraðamælir 

2.4.5 Koltvísýringur  
Notast var við mæli sem mældi koltvísýring í ppm eða part per million 

 

Mynd 6. Koltvísýringsmælir 
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2.4.6 Ammoníak  
Notast var við mæli sem mældi ammoníak í ppm eða part per million 

 

Mynd 7. Ammoníaksmælir 

2.4.7 Brennisteinsvetni  
Notast var við mæli sem mældi brennisteinsvetni í ppm eða part per million 

 

Mynd 8. Brennisteinsvetnismælir 
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3. Niðurstöður 

3.1 Upplýsingar um bæi 
Töflu yfir grunnupplýsingar má finna í viðauka. 

3.1.1 Bær 1 
Fjósið var tekið í notkun 2019. Fjósið er lausagöngufjós með mjaltagryfju og löngum fóðurgangi sem 

gefið er á með dráttarvél einu sinni á dag fjórar til fimm rúllur í senn. Fjöldi gripa í heildina eru 180, 

þar af eru 70 mjólkurkýr og 20 geldkýr, 57 uppeldiskvígur og 33 smákálfar. 

Í fjósinu er vélræn loftræsting með 48 inntaksopum og 5 viftum. Á inntaksopin er búið að setja 

10 cm brún til þess að ná að beina loftinu betur inn í húsin áður en það rekst á langbönd í þakinu. 

Loftræstingin er sjálfvirk, henni er stýrt af raka- og hitanema sem er inni í fjósinu sem segir til um 

hversu mikil opnun á að vera á hliðargluggunum og hversu hratt vifturnar eigi að snúast. Lýsingin er 

einnig sjálfvirk, hún byrjar að kvikna um klukkan 05:00 á morgnana og er komin í fullan styrk um 

klukkan 06:00. Á kvöldin slökknar daglega lýsingin klukkan 21:30 og það kviknar rauð næturlýsing.  

3.1.2 Bær 2 
Fjósið er tekið í notkun 2013. Fjósið er lausagöngufjós með mjaltaþjón og weelink fóðurkerfi þar sem 

gefið er sex rúllur á tveggja og hálfs dags fresti. Fjöldi gripa í heildina eru 81, 60 mjólkandi kýr, 5 

geldkýr og 16 smákálfar. 

Í fjósinu er náttúruleg loftræsting með einum mænisglugga og tveimur hliðargluggum einum á 

sitthvorri hlið hússins. Loftræstingunni er stjórnað með veðurstöð sem opnar og lokar gluggunum eftir 

því hvaða vindátt er (ef það er vindur). Inni í fjósinu er síðan mælir sem mælir rakastigið og hitastigið. 

Í köldum veðrum loka bændurnir glugganum að ofanverðu/vestanverðu, ástæðan er meðal annars sú 

að smákálfarnir eru á hálmi undir hluta af honum. Lýsingin í fjósinu er einnig sjálfvirk, ljósin kvikna 

klukkan fimm á morgnana og slökkna um klukkan ellefu á kvöldin. Frá klukkan 23:00 til 05:00 á 

morgnanna er síðan næturlýsing. 

3.1.3 Bær 3 
Fjósið á bæ 3 er fremur gamalt og er í raun í um fimm mismunandi byggingum sem byggðar eru á 

mismunandi tímum. Elsti hlutinn byggður árið 1970 og yngsti hlutinn byggður 2005. Fjósið var 

upphaflega básafjós sem var breytt í lausagöngu árið 1999. Fjósið er lausagöngufjós með mjaltagryfju 

sem sett var upp árið 2000, með stuttum fóðurgang og sjálfvirku fóðurkerfi. Fóðurkerfið fer í gang 8 

sinnum á sólahring. Fjöldi gripa í heildina eru 103, þar af eru 54 mjólkandi kýr og 7 geldkýr, 12 naut í 

uppeldi, 14 kvígur í uppeldi og 16 smákálfar.  

Í fjósinu er vélræn, yfirþrýst loftræsting. Það eru alls fimm viftur sem draga inn loftið, 

staðsettar í mismunandi hlutum hússins, tvö úttaksop með viftu og tvö úttaksop án viftu. Í hverjum 

fjóshluta er ein inntaksvifta sem dælir loftinu inn. Vifturnar eru efst í strompunum og er búið að klæða 

með steinull í kringum þær til að minnka hávaða frá þeim. Undir hverri viftu er síðan dreifspjald með 
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viftu að neðan þar sem heitu innilofti er dreift lárétt um bygginguna og fleitir þannig köldu inntakslofti 

jafnt um bygginguna, þessar viftur nefnast blöndunarviftur. Þannig á að verða blöndun á loftinu, viftan 

er alltaf í gangi sem tryggir hreyfingu á loftið þó svo að það sé ekki verið að dæla fersku lofti inn. 

Úttakið er á tveimur stöðum, ein stór vifta sem staðsett er í fóðurhluta hússins og ein vifta í fjárhúsa 

hluta hússins. Ásamt því eru tveir opnir strompar sem eru án viftu sem loftið kemst út um. 

Loftræstikerfið er vélrænt og yfirþrýst að mestu. Kerfið er stýrt með hitastýringu sem er stillt á 7°C.  

Lýsing í fjósinu er handstýrð, lýsingin er alltaf sú sama í fóðuraðstöðunni allan sólahringinn. Lýsing 

yfir legusvæði er kveikt á morgnanna um klukkan 06:30 og er síðan slökkt um klukkan 22:30 og tekur 

þá rauð næturlýsing við.  

3.1.4 Bær 4 
Fjósið á bæ 4 er tekið notkun 2016 svo það er mjög nýtt. Fjósið er lausagöngufjós með mjaltagryfju og 

löngum fóðurgangi sem gefið er á með dráttarvél annan hvern dag fjórar rúllur í senn. Fjöldi gripa í 

heildina er 87, þar af eru 27 mjólkurkýr, 3 kvígur komnar að burði, 19 eldiskvígur, 22 naut í uppeldi 

og 16 smákálfar. Í fjósinu er náttúruleg loftræsting, mænisgluggi eftir toppi fjósins og hliðargluggar, 

einn á hvorri hlið húsins. Loftið sogast inn um hliðargluggana og blandast inn í fjósinu og fer síðan út 

um mænisgluggann. Loftræstingu er stýrt handvirkt. Lýsingu er stýrt handvirkt, hún er kveikt klukkan 

07:30 á morgnana og slökkt klukkan 19:00, eftir að hún er slökkt eru tvö ljós sem loga sem 

næturlýsing.  

3.2 Líftala  
Fengnar voru upplýsingar um líftölu á bæjunum yfir fimm vikna tímabil, tveimur vikum fyrir 

mælingar, tveimur vikum eftir mælingar og síðan vikuna sem mælingar voru gerðar. Í töflu 2 má sjá 

þær upplýsingar. Mælingar áttu sér stað í viku 3. 

Tafla 2. Yfirlit yfir líftölu á bæjunum vikuna sem mælingar voru gerðar og tveimur vikum fyrir og tveimur eftir  

Líftala  

 Vika  Bær 1 Bær 2  Bær 3 Bær 4 

1      12.000             8.000              11.000             3.000      

2        6.000             6.000                9.000             7.000      

3        9.000             7.000                4.000             5.000      

4        6.000             7.000                3.000             4.000      

5        6.000             6.000                5.000             7.000      

Meðaltal        7.800             6.800                6.400             5.200      

 

3.3 Frumutala  
Einnig voru upplýsingar um frumutölu fengnar á bæjunum yfir fimm vikna tímabil, tveimur vikum 

fyrir mælingar, tveimur vikum eftir mælingar og síðan í vikunni sem mælingar voru gerðar. Í töflu 3 

má sjá upplýsingarnar um frumutöluna, mælingarnar á umhverfisþáttunum áttu sér stað í viku 3. 
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Tafla 3. Yfirlit yfir frumutölu á bæjunum vikuna sem mælingar voru gerðar og tveimur vikum fyrir og tveimur eftir 

Frumutala 

 Vika Bær 1 Bær 2  Bær 3 Bær 4 

1      84.000         133.000            126.000         155.000      

2      87.000         180.000            110.000         154.000      

3      95.000         290.000            123.000         181.000      

4      86.000         220.000            160.000         287.000      

5    127.000         156.000            199.000         184.000      

Meðaltal      95.800         195.800            143.600         192.200      

 

3.4 Frjósemi  
Upplýsingar um frjósemi á búunum var einnig fengin. Í töflu 4 sést yfirlit yfir frjósemina á bæjunum. 

Tafla 4. Yfirlit yfir frjósemi á bæjunum 

Frjósemi  

  

FS - tala  
E. U. % 56 

daga 

Fjöldi sæðinga 

á kú  

Dagar frá 

burði til 1. 

sæðingar  

Dagar frá 

burði til 

síðustu 

sæðingar 

Dagar milli 

burða  

Bær 1  75 63 1,6 64 89 395 

Bær 2  20 44 1,9 83 127 408 

Bær 3  46 56 2 86 107 386 

Bær 4 84 83 1,3 89 105 396 

 

3.5 Mælingar utandyra á bæjunum 
Farið var á bæ 1 laugardaginn 29. febrúar 2020 um klukkan 14:00. Mælingar tóku um tvær og hálfa 

klukkustund. Þegar mælingar áttu sér stað var mjög gott veður, logn og sól en þó var frekar kalt. 

Mælingar sem gerðar voru utandyra sýndu að hitastigið var -0,6°C og rakastigið 73,6%. 

Vindhraðamælirinn mældi engan vind, var alveg logn. Lýsing utandyra var upp á 4.137 lux. 

Farið var á bæ 2 laugardaginn 29. febrúar 2020 um klukkan 18:00. Mælingar tóku um 

klukkutíma. Þegar mælingar áttu sér stað var mjög stillt veður, frekar kalt og var frostþoka yfir. 

Mælingar sem gerðar voru utandyra sýndu að hitastigið var -4,1°C og rakastigið 66,5%. Örlítil gjóla 

var og mældi vindhraðamælirinn 0,1 m/sek. Lýsingin úti var 408 lux.  

Farið var á bæ 3 laugardaginn 29. febrúar 2020 um klukkan 20:30. Mælingar tóku um rúmlega 

klukkustund. Þegar mælingar áttu sér stað var frekar kalt og aðeins gjóla. Mælingarnar sem gerðar 

voru utandyra sýndu að hitastigið var -2,0°C og rakastigið 61,4%. Vindhraði mældist 3 m/sek og var 

ljósmælingin ekki nema 1 lux.  



18 

 

Farið var á bæ 4 sunnudaginn 22. mars 2020 um klukkan 14:30. Mælingar tóku um klukkutíma. 

Þegar mælingar áttu sér stað var frekar mikið rok, snjór yfir öllu og mjög bjart en þó ekki sól. 

Mælingarnar sem gerðar voru utandyra sýndu að hitastigið var 3,6°C og rakastigið 75,8%. Töluverður 

kaldi var og mældi vindhraðamælirinn 4,7 m/sek. Lýsingin utandyra var upp á 11.581 lux. 

3.6 Hljóðstyrkur  
Á mynd 9 má sjá meðal hljóðstyrksmælingarnar í fjósunum. Viðmiðið var sett á bilinu 65 til 70 dB 

almennt í fjósinu, en viðmiðið í legubásunum var aðeins 65 dB. Allir bæir voru innan þessara marka. 

 

Mynd 9. Meðal hljóðstyrkur í fjósunum 

Niðurstöður tölfræði greiningar sýndu fram á tölfræðilega marktækan mun á hljóðstyrk eftir því 

hvort það sé vélræn loftræsting eða náttúrulega loftræsting. Á mynd 10 má sjá samanburð á öllum 

mælingunum, þar sést að hljóðstyrkur er almennt örlítið hærri að meðaltali í fjósum með vélrænu 

loftræstinguna. Á mynd 10 má einnig sjá mælingu á hverjum stað fyrir sig. Engin marktækur munur (p 

gildið = 0,6663) var á legusvæðum eftir loftræstingum. Mælingar á göngusvæðum í fjósunum, þar 

reyndist vera marktækur munur milli (p gildið = 0,0088) mismunandi loftrsætingar í fjósunum. Að 

meðaltali var hann hærri í fjósunum með vélræna loftræstingu. Niðurstöður hljóðstyrksmælinga á 

fóðurgangi sýndu örlítin marktækan mun (p gildið = 0,0221), þar sem hann var hærri í fjósum með 

vélrænu loftræstingunni. Síðasta stöplaritið á mynd 10 sýnir niðurstöður þar sem allar 

hljóðstyrksmælingarnar hafa verið settar saman eftir því hvort um er að ræða vélrænt loftræst fjós eða 

náttúrulega loftræst fjós. Þar sést marktækur munur á milli (p gildið = 0,0026).  
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3.7 Lýsing  
Á mynd 11 má sjá niðurstöður meðal lýsingarmælinga í fjósunum. Samkvæmt því sem áður hefur 

verið sagt ætti lýsing í fjósum að vera í kringum 150 lux í 16 klst á dag til að fá sem best afköst eftir 

hvern grip, einnig á frjósemi að bætast ef lýsing er á því bili. Lýsing í legubásum mætti vera meiri á 

öllum bæjum nema bæ 4. Lýsing á göngusvæði er yfirdrifin á bæjum 1 og 4 en má vera meiri á bæjum 

2 og 3. Lýsing á fóðurgangi er einnig yfirdrifin á bæjum 1 og 4 en á bæ 2 má hún vera örlítið meiri og 

á bæ 3 má hún vera örlítið meiri. 

Töluverður munur er á hæstu og lægstu mælingu á ljósmagni á öllum stöðum. Ekki er tekið 

fram í reglugerð hvert ljósmagn á nákvæmlega að vera en miðað er við að hún sé að lágmarki 100 lux 

á legusvæði og 100 lux í fóðurgangi. 

 

Mynd 11.  Meðallýsing í fjósunum 

Mynd 10 Hljóðstyrksmælingar í fjósunum. P-gildi > 0,05 er án marktækni, merkt ns. P 

gildi á bilinu 0,05-0,01 = *, p-gildi á bilinu 0,01-0,001 = **, p-gildi á bilinu 0,001-

0,0001 = *** og p-gildi minna en 0,0001 = ****. 
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Á mynd 12 má sjá samanburð á meðallýsingu innandyra í fjósunum og lýsingu fyrir utan 

fjósin. Þar sést að  mikil munur er á lýsingu eftir bæjunum. Mælingar á bæ 3 eru einu mælingarnar 

sem eru teknar eftir að komin var myrkur. 

 

 

Mynd 12. Samanburður á meðallýsingu innandyra og útilýsingu í  fjósunum 

3.8 Loftræsting  

3.8.1 Hitastig  
Á mynd 13 má sjá niðurstöður meðalhitastigs í fjósunum. 

 

Mynd 13. Meðalhitastig í fjósunum 

Marktækur munur reyndist vera á hitastigi eftir því hvernig fjósið var loftræst. Á mynd 14 má 

sjá samanburð á öllum mælingum, þar sem marktækur munur sést. Myndin sýnir einnig mælingar á 

hverjum stað fyrir sig. Á legusvæðinu mældist marktækur munur (p gildið = 0,0006) á hitastigi milli 
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fjósa. Marktækur munur (p gildið = <0,0001) mældist jafnframt á göngusvæði kúnna eftir því hvort 

það var vélræn eða náttúruleg loftræsting. Mælingar á fóðurgangi reyndust einnig marktækar (p gildið 

= 0,0012) þar sem hitastigið var hærra í fjósum með vélræna loftræstingu. Á síðasta stöplaritinu á 

mynd 14 má sjá allar hitastigsmælingarnar settar saman og vélræna og náttúrulega loftræstingin bornar 

saman, þar sést marktækur munur (p gildið = <0,0001) á milli fjósa. Í fjósum með vélræna 

loftræstingu reyndist hitastigið vera að meðaltali hærra. 

 

Mynd 14. Hitastigsmælingar í fjósunum. P-gildi > 0,05 er án marktækni, merkt ns. P gildi á bilinu 0,05-0,01 = *, p-gildi á 

bilinu 0,01-0,001 = **, p-gildi á bilinu 0,001-0,0001 = *** og p-gildi minna en 0,0001 = ****. 

Á mynd 15 má sjá samanburð á meðalhitastigi inn og hitastigi fyrir utan fjósið.  

 

Mynd 15. Samanburður á meðalhitastigi inni í fjósunum og hitastigi fyrir utan fjósin 
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3.8.2 Rakastig 
Á mynd 16 má sjá niðurstöður meðal rakastigs mælinga. 

 

Mynd 16. Meðalrakastig í fjósunum 

Mynd 17 sýnir samanburð á öllum rakastigsmælingum í fjósunum. Það reyndist vera örlítill 

marktækur munur (p gildið = 0,0181) á rakastigi á legusvæði í fjósunum, á mynd 16 má jafnframt sjá 

rakastigmælingarnar eftir því hvort um var að ræða vélrænt loftræst fjós eða náttúrulega loftræst fjós. 

Mynd 17 sýnir jafnframt niðurstöður mælinga á göngusvæði kúnna, munur þar á milli reyndist vera 

marktækur (p gildið = 0,0101). Niðurstöður mælinga á fóðurgangi reyndust ekki vera marktækar (p 

gildið = 0,8357) á milli loftræstinga. Síðasta stöplaritið sýnir síðan allar rakastigsmælingarnar settar 

saman og vélræn og náttúruleg loftræsting borin saman þar sem reynist vera marktækur munur á milli 

(p gildið = 0,0012). Þar sem almennt er rakastigið örlítið hærra í fjósum með náttúrulega loftræstingu.  
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Mynd 17. Rakastigismælingar í fjósunum. P-gildi > 0,05 er án marktækni, merkt ns. P gildi á bilinu 0,05-0,01 = *, p-gildi á 

bilinu 0,01-0,001 = **, p-gildi á bilinu 0,001-0,0001 = *** og p-gildi minna en 0,0001 = ****. 

Á mynd 18 má sjá niðurstöður samanburðar á meðalrakastigi innandyra og síðan á rakastigi 

fyrir utan fjósin  

 

Mynd 18. Samanburður á meðalrakastigi inni og rakastigi úti 
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hefði átt að mælast með betri mælum. Þar sem mælingar voru ekki réttar var ekki gert tölfræði próf á 

vindhraðanum. 

3.8.4 Koltvísýringur 
Á mynd 19 má sjá niðurstöður meðal koltvísýringsmælinga. Niðurstöðurnar eru allar undir þeim 

viðmiðunarmörkum sem sett eru, undir 3.000 ppm.  

 

Mynd 19.  Meðalkoltvísýringur í fjósunum 

Að meðaltali voru koltvísýringsmælingar hærri í fjósum með vélræna loftræstingu og á mynd 

20 sést samanburður á öllum mælingunum. Á myndinni sjást niðurstöður mælinga á koltvísýringi á 

legusvæði kúnna. Þar reyndist vera marktækur munur (p gildið = 0,0021) á að koltvísýringur var hærri 

í fjósum með vélræna loftræstingu. Síðan má sjá að marktækur munur (p gildið = 0,0005) var á milli 

vélræna og náttúrulegrar loftræstingar á göngusvæði þar sem mælingar voru hærri í fjósunum með 

vélrænu loftræstinguna. Einnig má sjá mun á koltvísýringsmælingum á fóðurgangi, þar fannst ekki 

marktækur munur (p gildið = 0,1014) eftir því hvaða loftræsting var fyrir valinu. Þegar allar mælingar 

voru síðan settar saman í síðasta stöplaritinu á myndinni eftir því hvort þær voru í fjósi með vélræna 

loftræstingu eða náttúrulega loftræstingu fannst marktækur munur þar á milli (p gildið = <0,0001).  
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Mynd 20.  Koltvísýringsmælingar í fjósunum. P-gildi > 0,05 er án marktækni, merkt ns. P gildi á bilinu 0,05-0,01 = *, p-

gildi á bilinu 0,01-0,001 = **, p-gildi á bilinu 0,001-0,0001 = *** og p-gildi minna en 0,0001 = ****. 

Á mynd 22 má sjá niðurstöður koltvísýringsmælinga eftir því hvaða gólfgerð var í fjósunum. 

Marktækur munur (p gildið = 0,0015) reyndist vera þar á að mælingar væru lægri í fjósum sem voru 

með bita en í fjósinu sem var með heilt gólf 

 

Mynd 21. Koltvísýringmælingar í öllum fjósunum eftir mismunandi gólfgerð. P-gildi > 0,05 er án marktækni, merkt ns. P 

gildi á bilinu 0,05-0,01 = *, p-gildi á bilinu 0,01-0,001 = **, p-gildi á bilinu 0,001-0,0001 = *** og p-gildi minna en 0,0001 

= ****. 
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3.8.5 Ammoníak  
Á mynd 23 má sjá niðurstöður meðal ammoníaks mælinga. Þær niðurstöður eru einnig á öllum bæjum 

undir viðmiðunarmörkum sem eiga að vera undir 20 ppm. 

 

Mynd 22. Meðalammoníak í fjósunum 

Á mynd 24 er síðan búið að setja upp samanburðaryfirlit á öllum ammoníaksmælingunum, þar 

sést að það er ein mæling á legusvæðinu í fjósi með náttúrulega loftræstingu er mjög há sem togar 

meðaltalið þar hærra. Ammoníaksmælingar á legusvæði má einnig sjá á myndinni, þar mældist aðeins 

marktækur munur (p gildið = 0,0426). Á myndinni má sjá ammoníaksmælingarnar á göngusvæði, þar 

var meiri marktækur munur (p gildið = 0,0019) en á legusvæðinu. Mynd 24 sýnir jafnframt 

mælingarnar á ammoníaki á fóðurgangi, þar var einnig marktækur munur (p gildið = 0,0332). Síðasta 

stöplaritið sýnir síðan allar mælingarnar settar saman eftir því hvort það var vélræn eða náttúruleg 

loftræsting í fjósunum, þar sást einnig marktækur munur (p gildið = 0,0002) þar sem þær voru hærri í 

fjósum með vélræna loftræstingu.  
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Mynd 23. Ammoníaksmælingar í fjósunum. P-gildi > 0,05 er án marktækni, merkt ns. P gildi á bilinu 0,05-0,01 = *, p-gildi á 

bilinu 0,01-0,001 = **, p-gildi á bilinu 0,001-0,0001 = *** og p-gildi minna en 0,0001 = ****. 

Á mynd 25 má sjá niðurstöður ammoníaksmælinga eftir mismunandi gólfgerð í fjósunum. Þær 

niðurstöður sýndu marktækan mun (p gildið = 0,0001) á að fjós með bita voru almennt með lægri 

mælingar en fjósið með heila gólfið.  

 

Mynd 24. Ammoníaksmælingar í öllum fjósunum eftir mismunandi gólfgerð. P-gildi > 0,05 er án marktækni, merkt ns. P 

gildi á bilinu 0,05-0,01 = *, p-gildi á bilinu 0,01-0,001 = **, p-gildi á bilinu 0,001-0,0001 = *** og p-gildi minna en 0,0001 

= ****. 
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3.8.6 Brennisteinsvetni 
Brennisteinsvetni mældist ekki á neinum bæ, sem er mjög gott þar sem það má í mesta lagi fara upp í 

0,5 ppm. Hvergi mældist brennisteinsvetni svo ekki var gerð tölfræðileg greining á því. 
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4. Umræður 

4.1 Líftala 

Líftalan er aðeins breytileg á milli bæjanna eins og sjá má í töflu 2 en er þó á þessu meðaltali sem þarf 

að vera með til að framleiða úrvalsmjólk. Ef líftalan fer að hækka mikið þyrftu bændur sennilega að 

fara að athuga rakastigið í húsunum, þar sem hækkun á rakastigi getur t.d. leitt til þess að meiri skítur 

safnast í legubásana og fjósið verður óhreinna (Olav Østerås og Terje Alfnes, 1997; Wathes, 1992; 

Maria Nilson, 2019). 

4.2 Frumutala  
Töluverður munur er á frumutölu á milli bæjanna. Hún er mun hærri á bæ 2 og 4 en það eru bæir sem 

eru báðir með náttúrulega loftræstingu. Bær 2 talaði þó um að þegar mælingar áttu sér stað þá hafi 

verið að koma inn nýbornar kýr ásamt því að tvær höfðu fengið júgurbólgu. Bær 4 hefur verið að 

glíma við hærri frumutölu en hætti að vera sem er meðal annars vegna þess að þau eru ennþá að koma 

sér upp stofni síðan flutt var í stærra fjós hefur ekki gengið alveg nógu vel að ná frumutölunni niður. 

Raka- og hitastigið þegar mælingar voru gerðar voru ekkert óvenjulega háar og samspilið þar á milli 

frekar gott. Þessar niðurstöður eru þó eitthvað sem þyrfti að skoða en betur og væri mjög áhugavert að 

gera frekari rannsókn á því hvort það er samhengi á milli loftræstitegunda og tíðni júgurbólgu. Þar sem 

í þessari rannsókn var frumutalan hærri í fjósunum með náttúrulegu loftræstinguna.  

4.3 Hljóðstyrkur 

Hljóðstyrkurinn var örlítið hærri í fjósum með vélrænu loftræstinguna. Það hefur þó margt annað áhrif 

á hljóðstyrk í fjósum heldur en loftræstingin líkt og t.d. fóðurkerfi, kjarnfóðurbásar, mjaltabúnaður 

o.fl. (Torfi Jóhannesson, 1996). Meðalhljóðstyrksmælingar á legusvæðinu voru flestar um og í 

kringum þessi 65 dB sem er það desíbel sem reglugerð um velferð nautgripa (nr.1065/2014) segja til 

um. Það er athyglisvert að sjá að munur er á hljóðstyrk eftir því hvaða loftræsting er í húsunum en eins 

og sagt hefur verið þá er töluvert fleira en bara loftræsting sem hefur áhrif á það. Hvergi í neinu af 

fjósunum greindist stöðugur hávaði eða reglubundin hvell hljóð sem er mjög gott því það er eitthvað 

sem gripirnir eiga ekki að þurfa að búa við. 

4.4 Lýsing  

Breytileikin á ljósmagni í húsunum reyndist vera aðeins breytilegur milli fjósa. Peters o.fl. (1978) gáfu 

til kynna að aukin lýsing ætti að auka framleiðslu kúnna, í rannsókn hans var ljósmagnið 114 – 207 

lux. Það má því alveg álykta að mögulega séu gripirnir í fjósinu á bæ tvö og þrjú ekki að sýna fulla 

framleiðslugetu og getur verið að viðmiðin í þessari rannsókn séu jafnvel of lág. Á bæ 1 er lýsingin í 

legubásunum lægri en annarsstaðar í fjósinu og einnig lægri en viðmiðið sem er 100 lux. Á bæ 4 er 

lýsing hins vegar mun meiri en viðmiðin. 
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Í töflu 4 má sjá yfirlit yfir frjósemi á bæjunum. Ef við horfum á daga á milli burða er ekki svo 

ýkja mikil munur á frjóseminni á milli bæjanna þó svo að lýsingin sé aðeins misjöfn. Þegar fjöldi 

sæðinga á kú er síðan skoðað eru þær aðeins 1,3per/kú á bæ 4 þar sem mesti ljósstyrkurinn var, en þar 

var jafnframt lengsta næturlýsingin í gangi. Til þess að vera enn vissari með þetta hefði þurft að mæla 

næturlýsinguna á bæjunum líka og kanna hvort sömu niðurstöður kæmu og í rannsókn Reksen o.fl. 

(1998). Þar sem sú rannsókn leiddi í ljós færri sæðingar á kú ef það var næturlýsing. 

Það er vangavelta hvort loftræsting hafi nokkuð áhrif á lýsingu. Í fjósum með náttúrulega 

loftræstingu er verið að notast bæði þakglugga og hliðargluggar þar sem dagsbirta getur komið inn og 

um leið ýtt undir meiri lýsingu en bara ljós. Í vélrænni loftræstingu eru ekki endilega settir upp eins 

stór gluggaflötur og í fjósum með náttúrulega loftræstingu, því þar eru inntaksop og/eða viftur til að 

koma loftinu inn og út úr húsunum (Jones, o.fl., 2015; Morsing, o.fl., 1999). Það er þó ekki algilt að 

fjós með vélræna loftræstingu séu ekki með glugga en á bæ 3 var þakgluggi þar sem birta kemst inn 

svo afar ólíklegt er að loftræsting ein og sér hafi einhver áhrif á lýsingu. 

4.5 Loftræsting 

4.5.1 Hitastig 

Hitastigið var að meðaltali hærra í fjósunum þar sem var vélræn loftræsting. Greinilegur marktækur 

munur var á milli fjósa með vélræna loftræstingu og hins vegar náttúrulega loftræstingu. Í fjósunum 

öllum var hitastig og rakastig með gott samband. Ef bæjirnir væru settir inn á grafið í mynd 2 myndi 

sjást að kýrnar í þessum fjósum þurfa ekki að beita aukinni hitastjórnun við þær aðstæður sem voru 

þegar mælingar voru gerðar. Því mælingarnar lenda allar á milli neðri og efri marka.  

Samspil er á milli hitastigs inni og út í húsunum (Unnsteinn Snorri Snorrason, 2016; Jones 

o.fl., 2015). Á mynd 15 mjá sjá samanburð á úti hitastigi og meðalhitastigi inn og sést þar að ákveðið 

samband er á bæ 1, 2 og 3, en á bæ 4 er það mun minna.  

4.5.2 Rakastig 

Hærri lofthiti getur bundið meiri raka en kaldur lofthiti, en ef rakin er ekki til staðar í húsunum þá 

lækkar rakastigið (Jones, o.fl., 2015). Samkvæmt mælingum er heitara í fjósum með vélræna 

loftræstingu og því á loftið í þeim fjósum að binda meiri raka og rakastigið að vera hærra (Jones, o.fl., 

2015). Mælingar sýndu að rakastigið væri lægra í fjósunum með vélrænu loftræstinguna. Það mætti 

álykta að fjósin með vélrænu loftræstinguna séu að ná að halda sambandi raka- og hitastigs betur. 

Mikil munur er innan hvers fjós á rakastigi, greiningar á því hvers vegna þessi munur er svo 

mikil þarf að skoða betur og hefði þurft að fara aftur í fjósin eftir að mælingar voru settar upp í excel 

og athuga það.  
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Samspil er einnig á milli rakastigs utandyra og innandyra, rakastigið leitast við að hafa 

jafnvægi í umhverfi sínu (Jones, o.fl., 2015; Heber, 1990). Á mynd 18 er samanburður þar sem sést að 

jafnvægið er misjafnt milli bæja en er hvað næst á bæ 3.  

Meðalrakastigið á bæjunum er allsstaðar undir 75% sem er mjög gott þar sem hátt rakastig 

getur leitt til þess að það verður meiri óþrifnaður í fjósunum (Olav Østerås og Terje Alfnes, 1997; 

Wathes, 1992) og örverur eiga auðveldara með að þrífast (Madigan, o.fl., 2012), sem getur þá leitt til 

meiri sjúkdóma t.d. júgurbólgu. Í töflu 3 má sjá yfirlit yfir frumutölu á bæjunum, mæling á frumutölu 

getur gefið vísbendingar um heilbrigði júgursins (Ólafur Jónsson, 1993). Orsök fyrir júgurbólgu er 

oftast vegna örvera (Ólafur Jónsson, 1993).  

4.5.3 Vindhraði  

Mælingar á vindhraða þyrfti að gera aftur með betri mælir til þess að mæla hann, þar sem mælirinn 

sem átti að nota virkaði ekki sem skyldi. Það hefði jafnframt verið sniðugt til að meta loftflæði inn í 

fjósunum að nýta svona reykbombur. Brenna þær fyrir utan fjósið og sjá hvernig loftið sogast inn og 

blandast inn í fjósinu. 

4.5.4  Koltvísýringur 

Koltvísýringsmælingarnar voru almennt hærri í fjósunum með vélrænu loftræstinguna.  Mælingar voru 

þó allsstaðar fyrir neðan viðmið sem reglugerð um velferð nautgripa (nr1065/2014) segir til um. Það 

má alveg álykta um það að loftræsting geti verið lakari í fjósunum með vélrænu loftræstinguna. 

Loftskiptin séu ekki nægilega mikil til þess að koma nýju lofti inn. 

Þegar niðurstöður úr tölfræði greiningu á því hvort munur væri eftir gólfgerð í fjósunum leiddi 

það í ljós að koltvísýringsmælingarnar voru lægri í fjósunum með bita. Þessar niðurstöður eru þó 

byggðar á mælingum úr aðeins einu fjósi með heilt gólf á móti þremur fjósum með bitum.  

4.5.5 Ammoníak 

Ammoníaksmælingarnar voru einnig almennt örlítið hærri í fjósunum með vélrænu loftræstinguna. 

Þegar er síðan litið á bæina þá voru ammoníaksmælingarnar að meðaltali hæstar á bæ 3 eða 5,5 ppm 

sem er þó ekki mjög hátt, en þar var hitastigið einnig að meðaltali hæst eða um 10°C sem gefur okkur 

vísbendingu um að það sem Zhang o.fl. (2005) sögðu til um, að hækkandi hitastig ýtti undir hækkandi 

ammoníakslosun. Bær 3 er einnig eini bærin sem er með heilt gólf og sköfukerfi. Á bæ 2 er síðan 

hitastigið lægst ásamt ammoníakslosuninni. 

Þegar niðurstöður úr tölfræði greiningu á því hvort munur væri eftir gólfgerð í fjósunum leiddi 

það í ljós að ammoníaksmælingarnar voru lægri í fjósunum með bita. Þetta eru ekki alveg sömu 

niðurstöður og Zhang o.fl. (2005) fengu en það þarf þó að taka með í reikningin að aðeins eitt fjós var 

með heilt gólf en þrjú með bitum. 
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4.5.6 Brennisteinsvetni 

Hvergi mældist brennisteinsvetni í neinum af mælingunum, sem er mjög gott þar sem það er mjög 

skaðleg gastegund fyrir bæði gripi og menn (Zhang o.fl., 2005).  
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5. Ályktanir  

Rannsókn þessi er byggð á mjög fáum mælingum sökum þess ástands sem skapaðist í þjóðfélaginu nú 

í vetur (veturinn 2020), covid 19 og veðuraðstæður og náðist því ekki að fara á alla bæi sem áætlað var 

að gera mælingar á. Með þessum fyrirvara má þó álykta út frá þeim mælingum sem gerðar voru að 

loftræsting var að skila tilsettum árangri á þeim bæjum sem mælingar áttu sér stað á.  

Það má líka álykta út frá þessu að það sé aðeins munur á því hvort um er að ræða náttúrulega 

loftræstingu eða vélræna loftræstingu, munur felst þó ekki í því að önnur er ekki að skila því sem til er 

ætlast því báðar eru þær þó að skila þeim árangri sem ætlast er til. 

Þessar mælingar sem hér voru gerðar gefa okkur þó aðeins vísbendingar um mun á loftræstingum. 

Þar sem aðeins er um að ræða mjög fáar mælingar er ekki hægt að taka of mikið mark á þeim en hægt 

að hafa þær til hliðsjónar. Þetta viðfangsefni þarf að rannsaka mun betur og gera mælingar yfir lengra 

skeið og þá jafnvel að athuga mun milli sumars og veturs. 
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10. Viðaukar 

10.1 Rannsóknarblað 

 

  

Legusvæði Leg1 Leg2 Leg3 Leg4 Leg5 Leg6 Leg7 Leg8 Leg9 Leg10 Leg11 Leg12

65

Göngusvæði Gön 1 Gön 2 Gön 3 Gön 4 Gön 5 Gön 6 Gön 7 Gön 8 Gön 9 Gön 10 Gön 11 Gön 12
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Fóðurgangur Fóð 1 Fóð 2 Fóð 3 Fóð 4 Fóð 5 Fóð 6 Fóð 7 Fóð 8 Fóð 9 Fóð 10 Fóð 11 Fóð 12
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100
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Fóðurgangur Fóð 1 Fóð 2 Fóð 3 Fóð 4 Fóð 5 Fóð 6 Fóð 7 Fóð 8 Fóð 9 Fóð 10 Fóð 11 Fóð 12

100

Legusvæði Leg1 Leg2 Leg3 Leg4 Leg5 Leg6 Leg7 Leg8 Leg9 Leg10 Leg11 Leg12

10°C - 15°C

Göngusvæði Gön 1 Gön 2 Gön 3 Gön 4 Gön 5 Gön 6 Gön 7 Gön 8 Gön 9 Gön 10 Gön 11 Gön 12

10°C - 15°C

Fóðurgangur Fóð 1 Fóð 2 Fóð 3 Fóð 4 Fóð 5 Fóð 6 Fóð 7 Fóð 8 Fóð 9 Fóð 10 Fóð 11 Fóð 12

10°C - 15°C

Legusvæði Leg1 Leg2 Leg3 Leg4 Leg5 Leg6 Leg7 Leg8 Leg9 Leg10 Leg11 Leg12

60 - 75%

Göngusvæði Gön 1 Gön 2 Gön 3 Gön 4 Gön 5 Gön 6 Gön 7 Gön 8 Gön 9 Gön 10 Gön 11 Gön 12

60 - 75%

Fóðurgangur Fóð 1 Fóð 2 Fóð 3 Fóð 4 Fóð 5 Fóð 6 Fóð 7 Fóð 8 Fóð 9 Fóð 10 Fóð 11 Fóð 12

60 - 75%

Athugasemdir:

Rakastig

Mæling (%)

Athugasemdir:

Athugasemdir:

Lýsing:

Mæling (lux)

Athugasemdir:

Hitastig

Mæling (°C)

Loftræsting:  ___ Náttúruleg  Athugasemdir:

                   ___ Vélræn        Athugasemdir:

Aðstæður utandyra

Hitastig: __________     Rakastig:__________     Vindhraði:_________      Lux:___________

Hávaði:

Mæling (dB)

Upplýsingar um fjós
       Býli: ___________________________           Dagsetning:________________

Tími: _______________

Fjósgerð:   ___ Lausagöngu    ___ Nýtt            Fjöldi kúa: _____________

                     ___ Gamalt/breytt                        Mjaltarkerfi: _________________
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10.2 Grunnupplýsingar  

 

 

Legusvæði Leg1 Leg2 Leg3 Leg4 Leg5 Leg6 Leg7 Leg8 Leg9 Leg10 Leg11 Leg12

0,1- 0,2

Göngusvæði Gön 1 Gön 2 Gön 3 Gön 4 Gön 5 Gön 6 Gön 7 Gön 8 Gön 9 Gön 10 Gön 11 Gön 12

0,1- 0,2

Fóðurgangur Fóð 1 Fóð 2 Fóð 3 Fóð 4 Fóð 5 Fóð 6 Fóð 7 Fóð 8 Fóð 9 Fóð 10 Fóð 11 Fóð 12

0,1- 0,2

Legusvæði Leg1 Leg2 Leg3 Leg4 Leg5 Leg6 Leg7 Leg8 Leg9 Leg10 Leg11 Leg12

CO2 - Kolsýring

NH3 - Ammoníak

H2S - Brennisteinsvetni

Göngusvæði Gön 1 Gön 2 Gön 3 Gön 4 Gön 5 Gön 6 Gön 7 Gön 8 Gön 9 Gön 10 Gön 11 Gön 12

CO2 - Kolsýring

NH3 - Ammoníak

H2S - Brennisteinsvetni

Fóðurgangur Fóð 1 Fóð 2 Fóð 3 Fóð 4 Fóð 5 Fóð 6 Fóð 7 Fóð 8 Fóð 9 Fóð 10 Fóð 11 Fóð 12

CO2 - Kolsýring

NH3 - Ammoníak

H2S - Brennisteinsvetni

Athugasemdir: 

Lofttegundir

Mæling (ppm)

Athugasemdir:

Vindhraði

Mæling (m/sek)

Bær 1 Bær 2 Bær 3 Bær 4

Fjöldi mjólkurkúa 70            55            54                   27                

Heildarfjöldi gripa 180          81            103                 87                

Ársnyt 2019 7.095       6.407       6.851              5.538           

Fjósgerð Lausagöngu Lausagöngu Lausagöngu Lausagöngu

Mjaltakerfi
 Tandem 

mjaltabás 
Mjaltaþjónn

 Fiskibeina 

mjaltabás 

 Tandem 

mjaltabás 

Tegund loftræstingar Vélræn Náttúruleg Vélræn Náttúruleg

Fóðurgangur Langur Stuttur Stuttur Langur

Stýring á loftræstingu Sjálfvirk Sjálfvirk Sjálfvirk Handvirkt

Stýring á ljósum Sjálfvirk Sjálfvirk Handvirkt Handvirkt

Gólfgerð Bitar Bitar
 Heilsteypt og 

sköfur 
Bitar

Grunnupplýsingar fjósa 


