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Ágrip 

Svín eru með þeim fyrstu húsdýrunum sem tamin voru af mönnum og hófst það í 

Austurlöndunum fyrir um 10 þúsund árum. Villt svín lifa nokkur saman í náttúrunni með stórt 

landsvæði undir sér. Þau róta allt að 7 tíma í jörðinni í leit að rótum og sveppum til að borða. 

Miklar kynbætur hafa orðið á svínum síðustu aldir og komu svínin til Íslands með 

landnámsmönnunum frá Noregi. Svínakjöt var lengi undirstaða fæðu landnámsmanna en sá 

stofn dó út á 16. eða 17. öld vegna minnkandi kornræktar hérlendis og kólnandi veðurfars. 

Síðan á 19. öld komu svín til landsins og hefur þeim fjölgað jafnt og þétt síðan. Svínarækt 

hefur aukist síðustu áratugina og eru um 3100 fullorðin svín á landinu í dag. Svínakjöt var 

ekki mikið borðað fyrr á öldum en hefur það breyst mikið. Í dag er svínakjötið næst 

neysluhæsta kjötið á Íslandi og vaxtarhraði grísa er mikill miðað við önnur dýr og gefur hver 

gylta af sér 2 tonn af kjöti. Þegar grísirnir fæðast eru þeir á spena til 4 vikna aldurs en þá 

verða þeir fráfærugrísir meðan þeir venjast að borða fóður. Þegar þeir hafa náð 25 kg lífþunga 

kallast þeir eldisgrísir þar til þeim er slátrað í kringum 90 kg.  

Velferðarstíur veita grísum aðgang að auðgunarefni eins og hálmi þannig að þeir geti 

sýnt sitt náttúrulega eðli. Hálmurinn er aukaafurð í kornrækt sem er oft notaður sem 

undirburður fyrir búfénað. Hann er talinn auka velferð gripanna og geti komið í veg fyrir 

halabit og árásargirni meðal stíufélaga. Til að átta sig á hvernig grísir hegða sér í 

velferðarstíum þarf að rýna vel í atferli svína og kynna sér reglugerðir um velferð svína. 

Byggingar og aðbúnaður þurfa því að vera með atferli og velferð grísanna í huga. Útisvæði 

fyrir grísina gefur þeim tækifæri á að fá frískt loft og þeir leitast til að skíta þar en ekki í 

legusvæðið sitt. Svín eru mjög snyrtileg dýr ef þau geta sýnt af sér sitt náttúrulega eðli. 

Byggingar sem eru með lítið pláss og of marga grísi í stíu geta aukið líkur á halabitum og 

vanlíðan hjá grísunum. Með því að hafa hálm fyrir grísina þá ná þeir að róta í jörðinni og við 

það eykst fóðurnýtingin, vaxtarhraðinn og velferð grísanna. Rætt var við fræðimenn á sviðum 

svínaræktar á Íslandi og einnig var haft samband við þýsk samtök til að leita upplýsinga í 

þessum geira. Þau gátu gefið innsýn inn í uppeldi grísa og hvernig svínarækt virkar. Eins og 

staðan er núna er erfitt að keppa við stærri aðila í svínarækt hérlendis en með lengri tíma þá 

gæti það gengið að vera með lokaeldi grísa eingöngu. 

 

Lykilorð: Svín, atferli, velferð, velferðarstíur, bútækni og hálmur 
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1. Inngangur 
1.1. Saga svína 

Talið er að svín (suidae sus) hafi verið tamin fyrir um 10 þúsund árum (Larson, Cucchi og 

Dobney, 1991). Með miklum kynbætum höfum við náð að breyta útliti svína mikið eins og sést 

á mynd 1. Nú á dögum lifa villt svín aðallega sem skógardýr og borða sveppi, ber og rætur 

(Jónas Jónsson, 2013). Þau eru talin mjög klár dýr og eiga auðvelt með að aðlagað sig að breyttu 

umhverfi. Villt svín eru algeng í 

Bandaríkjunum og Evrópu og einnig eru 

hópar í Ástralíu og á Nýja-Sjálandi 

(Barrett og Birmingham, 1994).  

Fólksflutningar voru algengir fyrr 

á öldum og hefur fólk ferðast með svínin 

milli landa. Þannig hafa svínin þróast með 

mismunandi hætti vegna breytilegra 

aðstæðna um allan heim. Landnámsmenn 

sem komu til Íslands voru frá Noregi og 

komu meðal annars með svín með sér. Talið er að svínakjötið hafi verið uppistaðan í fæðu 

landsmanna fyrstu aldirnar (Páll A. Pálsson, 1999). Svínin voru frekar mögur en þrifust vel úti. 

Þau voru frjósöm og harðgerð. Svínin voru með meiri vaxtarhraða en hin húsdýrin sem 

landnámsmennirnir voru með og var því hægt að slátra grísunum fyrr. Vísbendingar eru um að 

svínin hafi verið mjög útbreidd um landið vegna örnefna eins og Svínalækur, Svínafell, 

Svínadalur og Galteyri sem dæmi (Páll A. Pálsson, 1999). Samkvæmt Akureyrarbæ (e.d.) fór 

Helgi hinn magri til Íslands með fjölskyldu sinni. Þetta er sagt um ferð hans í Sturlubók: 
„Helgi lenti þá við Galtarhamar. Þar skaut hann á land svínum tveimur, og hét gölturinn Sölvi.

 Þau fundust þremur vetrum síðar í Sölvadal; voru þá saman sjö tugir svína.“ 

Svínum fækkaði eftir 16. öld og er talið að stofninn sem kom til landsins með 

landnámsmönnunum hafi dáið út í lok 16. eða byrjun 17. öld (Páll A. Pálsson, 1999). Talið er 

að svínin hafi verið alin mikið upp á korni og þá sérstaklega yfir vetrartímann. Talið er að 

ástæðurnar fyrir því að svínaræktin lagðist af séu m.a. þær að það kólnaði í veðri, kornræktin 

lagðist niður og skógar eyddust að mestu (Páll A. Pálsson, 1999).  

Eitthvað var um að danskir kaupmenn kæmu með svín af dönskum ættum til Íslands en 

ekki eru til margar heimildir um það (Páll A. Pálsson, 1999). Elstu heimildir um svínarækt eru 

frá árinu 1858 þegar bræðurnir Guðmundur og Bjarni Davíðssynir í Fnjóskadal sóttu um styrk 

Mynd 1: Forfaðir nútíma svínsins er allt öðruvísi en í dag þar sem kynbætur hafa 
gjörbreytt útiliti svínsins. Mynd: Friðrik G. Olgeirsson 
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til amtsyfirvalda til að byrja svínarækt. Nokkurn tíma tók að fá styrkinn en búnaðarsjóður 

Norður- og Austuramtsins veitti styrkinn. Ekki eru heimildir um hvernig gekk með svínaræktina 

en er víst að svínaræktin náði ekki fótfestu á Norðurlandi út frá þessu (Jónas Jónsson, 2013). 

Heimildir eru um að nokkur svín hafi gengið laus á Leirá í Borgarfirði árið 1865 og einnig á 

Skeiðum árið 1872 (Páll A. Pálsson). Árið 1890 kom út grein í Fjallkonunni sem hvatti til 

svínaræktar hérlendis. Höfundurinn kom fram undir nafninu „sunnlenski sveitabóndi“ og 

vitnaði í svínarækt á Norðurlöndunum. Hann talaði um hvernig afgangurinn frá mannfólkinu 

væri nýttur fyrir svínin og gott væri að bleyta upp í matnum fyrir þau. Einnig væri nýting 

svínakjötsins mikil eða um 80% nýting af skrokknum miðað við 50% nýtingu af kind eða nauti 

(Jónas Jónsson, 2013).  

Um aldamótin 1900 voru vinsældir svínaræktar að aukast og nokkuð mörg svín voru 

bæði í Reykjavík og á Akureyri. Á þessum tíma var mjólkurframleiðsla að aukast og fólk var 

hvatt til að hafa svínarækt með mjólkurframleiðslunni. Þannig væri hægt að fóðra svínin á 

mjólkurvörum sem féllu til við framleiðsluna, og þar með færi ekkert til spillis. Hans Grönfeldt 

sem var skólastjóri Mjólkurskólans á Hvanneyri í Borgarfirði skrifaði hvatningargrein árið 1904 

sem átti að hvetja bændur til að hafa svín á bæjum samhliða mjólkurframleiðslu (Jónas Jónsson, 

2013).  

Sturla Jónsson kaupmaður í Brautarholti samdi við Búnaðarsamband Íslands árið 1904 

að hann gæti keypt nokkur svín og alið upp fyrir mjólkurbúin. Þannig myndu mjólkurbúin geta 

fengið grísi á góðu verði (Jónas Jónsson, 2013). Kom til landsins einn göltur og fjórar gyltur af 

Yorkshirekyni og einn göltur og ein gylta af dönsku kyni. Gylturnar sjö áttu að eiga grísi vorið 

eftir og áætlaður kostaður við hvern grís átti að vera um 16-20 krónur (Páll A. Pálsson, 1999).  

Svínin hérlendis eru af meginstofni af danska landkyninu (Landrace). 

Samanburðarrannsókn á íslenskum sláturgrísum leiddi það í ljós að grísirnir hérlendis væru 

mjög léttir við fæðingu, fæddust andvana eða dóu stuttu eftir fæðingu. Grísirnir fæddust líka of 

litlir og vaxtarhraðinn ekki nægur miðað við önnur kyn. Það tók því tvo til þrjá mánuði lengur 

að ala þá upp í sláturstærð (Pétur Sigtryggsson, 1998). Þetta styður Pétur Sigtryggsson (1991) 

en hann vildi meina að innflutningur á kynbótagripum myndi hjálpa til við að auka 

vaxtarhraðann og fleiri eiginleika. Afkvæmarannsóknir á svínum gætu einnig hjálpað til við að 

bæta kynbótagildi íslenska stofnsins. Rannsóknir á íslenskum sláturgrísum frá árinu 1980-1983 

sýndu fram á að grísirnir væru mjög feitir miðað við grísi í nágrannalöndunum (Pétur 

Sigtryggsson, 1991). Með kynbótum síðustu áratugina hafa orðið miklar framfarir í afurðarsemi 

svínanna í landinu eins og með vaxtarhraða og minnkandi fitumagns. Svínaræktarfélag Íslands 

fékk leyfi árið 1994 fyrir því að flytja inn svín í gegnum einangrunarstöðina í Hrísey. Tíu gyltur 
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komu þangað frá Noregi og kynbótagrísirnir sem fæddust árunum eftir hafa hjálpað að kynbæta 

stofninn (Kristinn Gylfi Jónsson, 1998). Sæðingartækni hefur líka farið fram og innflutningur 

á frystu sæði frá Noregi byrjaði árið 2011. Innflutningur er talinn nauðsynlegur vegna þess að 

íslenski stofninn er svo lítill að skyldleikarækt getur aukist með tímanum. Í dag er 

kynbótastefnan þríblendingsrækt með þremur kynjum, Landrace (L), Yorkshire (Y) og Duroc 

(D) (Kristinn Gylfi Jónsson, 1998). Samkvæmt Norsvin (2021) þá er að meðaltali daglegur 

vöxtur grísanna 1067 grömm árið 2020 sem er 16 grömmum meira en árið á undan. Einnig 

hefur dánartíðni grísanna lækkað í 1,5% sem þýðir að lifun norskra sláturgrísa er 98,5%. Það 

veldur því að hver grís framleiðir meiri kjöt og hægt er að þrífa deildirnar fyrr milli hópa 

(Norsvin, 2021). Svínahús eru oftast deildarskipt milli aldurshópa og stað á meðgöngu hjá 

gyltunni.  

Ráðunautar sinntu sérstakri ráðunautaþjónustu en fyrst voru þeir ekki sérhelgaðir einni 

búfjártegund (Jónas Jónsson, 2013). Fyrsti ráðunautur í svínarækt sem gegndi áður starfi 

hrossaræktarrauðunautar var Gunnar Bjarnason en hann tók við starfi  ráðunauta fyrir svína- og 

alifuglarækt árið 1963. Pétur Sigtryggsson tók síðan við starfi svínaræktarráðunauts árið 1978 

og var einnig sérfræðingur í rannsóknum í svínarækt hjá Rannsóknarstofnun landbúnaðarins 

(RALA). Hann mældi afurðarsemi, fóðurnýtingu, vaxtarhraða og vanhöld hjá íslenska 

svínastofninum og bar saman við aðra erlendra stofna (Jónas Jónsson, 2013).  

Svínaræktarfélag Íslands (SFÍ) var stofnað árið 1976 en þá var Kristinn Sveinsson 

byggingarmeistari og svínabóndi á Hamri í Mosfellsbæ kosinn formaður félagsins (Jónas 

Jónsson, 2013). Félagsmennirnir voru 42 árið 1978 en voru orðnir 130 árið 1988 og voru vel 

dreifðir um landið. Fækkaði vel félagsmönnum árið 2003 en þá voru þeir um 30 vegna fækkunar 

á svínabúum í landinu (Jónas Jónsson, 2013). Árið 1988 herti félagið baráttu sína í 

kynbótamálum hérlendis meðal annars með því að leita út í heim. Samstarf við Norsk 

Svineavlslag var stofnað árið 1990 þegar fulltrúar þaðan komu til landsins í mars til að skoða 

íslenska svínakynið. Upp úr því var stefnt á að flytja inn svín með einhverjum hætti. Það var 

skipuð nefnd sem sá um innflutninginn og kynbótastefnu SFÍ var skipt í þrjá hluta. Fyrsta var 

að hafa ræktunarstarfið í samræmi við kröfur markaðarins. Annað var að halda áfram 

rannsóknum og úrvali í íslenska svínastofninum. Þriðja var að hefja innflutning árið 1992 með 

aukinni kröfu um hagkvæmni við framleiðslu á svínakjöti í fyrirrúmi (Jónas Jónsson, 2013). Í 

dag er formaður Svínaræktarfélagsins Ingvi Stefánsson síðan árið 2017 en var áður formaður 

árið 2003 til 2009.  
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1.2. Almennt um svín 

Svín eru með gildan skrokk, stuttar fætur og eru þau spendýr. Svín eru klaufdýr og hafa þykka 

húð með hárum sem heita burst (Britannica, 2020). Svín eru alætur sem er millistig frá því að 

vera kjötæta yfir í að vera jurtaæta. Meltingarvegurinn er stuttur og því gerir það erfitt fyrir þau 

að borða eingöngu fæðu úr jurtaríkinu (Jónas Jónsson, 2013). Þeir éta allskonar fæðu eins og 

orma og grænmeti. Svín drekka mjög mikið eða um 8 lítra af vatni á dag miðað við fullorðið 

svín (Fraser og Broom, 1990). Ef gylta er með grísi á spena getur hún drukkið 30 lítra af vatni 

á dag. Vatns inntaka ræðst mikið af því hversu mikið af fæðu er gefið. Ef að fæða er takmörkuð 

þá getur vatns inntaka aukist um 5 til 6 sinnum venjulegt magn. Ef svín fengju að ráða þá myndu 

þau eyða mestum tíma dags í að borða. Það að róta í jörðinni eftir fæðu er hluti af fóðuratferli 

svína og sýna grísir þá hegðun þó svo að það sé ekki hægt að róta. Svín vilja oftast frekar fæðu 

sem er blautari heldur en þurrari. Þau vilja einnig frekar borða fisk, hveiti og soja baunir frekar 

en tréni, salt og fitu. Fæðuinntaka og vaxtaraukning haldast í hendur og er oft valið fyrir gyltum 

sem borða mikið til áframhaldandi eldi (Fraser og Broom, 1990).  

Vígtennur í grísum eru stundum  raspaðar við 2-4 daga aldur því þeir geta sært gyltuna 

þegar þeir eru á spena og aðra grísi í sama goti. Samkvæmt reglugerð um velferð svína 

(1276/2014) er óheimilt að klippa tennur svína. Það má raspa ofan af vígtönnunum á grísum 

sem eru yngri en 4 daga gamlir ef að bit á júgri og/eða á gotsystkinum er vandamál. 

Svínafjöldinn í landinu hefur sveiflast mikið en hefur haldist nokkuð stöðugur síðustu áratugina. 

 

1.3. Fjöldi svína 

Svínarækt hefur breyst mikið á seinustu áratugum, meðal annars hafa örar framfarir orðið í 

kynbótum, aðbúnaði og við fóðrun. Áður fyrr var algengt að rækta einungis einn stofn af svínum 

(Konráð Konráðsson, 1998) en núna er algengt að blanda saman þremur mismunandi kynjum 

eins og var minnst á hér fyrir ofan. Þannig næst að uppfylla kröfur neytendanna varðandi 

bragðgæði, fitu- og vöðvamagn. Fyrsta skipulagið snerist um að fá Yorkshire (Y) og Landkyns 

(L) svín til að para sig saman og fá YL gyltu. Þeim var síðan parað saman við Duroc (D) gölt 

(Jónas Jónsson, 2013). Þannig myndi fást þríblendingur sem er sláturgripur með margskonar 

eiginleika eins og kjötgæði, vöðvafyllingu og frjósemi. Það tapast hluti af blendingsþróttinum 

þegar göltur af sama stofni er notaður aftur. Þannig er raunveruleg blendingsræktun þannig að 

grísirnir sem koma út úr blönduninni eru Yorkshire/Landrace/Duroc (Pétur Sigtryggsson, 1998) 

(sjá mynd 2). Samningur var gerður á milli Svínaræktarfélagsins og samtaka norskra 
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svínabænda, Norsvin International. Þeir áttu að sjá um að flytja til Íslands sæði eða frjóvguð 

egg á sama verði og fyrir norska bændur (Jónas Jónsson, 2013).  

 
Mynd 2: Skipulag blendingsræktunar á Íslandi fyrir sláturgrísi. Heimild: Pétur Sigtryggsson, 1998 

Fjöldi svína hefur aukist hratt en árið 1932 voru 138 svín 6 mánaða og eldri meðan árið 1960 

voru 1.232 svín 6 mánaða og eldri (Pétur Sigtryggsson, 1993). Fjöldi fullorðinna svína hefur 

sveiflast mikið frá árinu 1933 til 1979, alveg frá 138 svínum árið 1933 upp í 1544 svín árið 

1963 (Hagstofa Íslands, 1997). Fjöldi fullorðinna svína var orðinn 1435 árið 1979 og árið 1991 

var fjöldinn búinn að rúmlega tvöfaldast í 3315 svín. Svínafjöldinn frá tímabilinu 1969 til 1991 

sýnir að fjöldi svína hefur aukist um 723,8% (Pétur Sigtryggsson, 1993). Svínabúum fjölgaði 

einnig frá árinu 1969 til 1988 og þegar mest var í landinu voru búin 139 talsins en fóru niður í 

107 bú árið 1991 (Pétur Sigtryggsson, 1993). Svínafjöldinn hefur haldist nokkuð stöðugur frá 

árinu 1987 til 2019 eða frá u.þ.b. 3100 dýrum og hæst upp í rúmlega 4500 dýr árið 2001 en þá 

var offramleiðsla á kjöti (Hagstofa Íslands, e.d.-a). Mynd 3 sýnir fjölda fullorðinna svína á 

árunum 1933 til 2019 (Sjá töflur 1 og 2 í viðauka I).  
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Mynd 3: Fjöldi fullorðinna svína á Íslandi frá árinu 1933 til 2019. Það vantar tölur frá árunum 1964, 1965, 1966 og 1968. 

Heimild: Hagstofa Íslands 

1.4. Svínakjötsframleiðsla 

Meðgöngutími gyltu er um 116 dagar og gýtur hún oft milli 10 og 12 grísum í einu. Þeir eru á 

spena til um það bil 4-5 vikna. Þegar grísirnir hafa náð 25 kg lífþunga eru þeir kallaðir 

eldisgrísir. Grísunum er slátraðir þegar þeir ná um 90 kg lífþunga eða þegar þeir eru um 150-

180 daga gamlir (Konráð Konráðsson, 1998).  

Afurðir svína er fyrst og fremst kjöt. Lengi vel var svínakjöt talið ekki mikið borðað því 

Íslendingar voru svo óvön kjötinu og margir voru haldnir fordómum gagnvart því (Páll A. 

Pálsson, 1999). Svínakjötsneyslan hefur engu að síður aukist jafnt og þétt á undanförnum 

áratugum og farið úr tæplega 5 kg árið 1983 í 21 kg á mann árið 2020. Til samanburðar hefur 

dregist úr neyslu kindakjöts sem var árið 1983 samtals 45 kg á mann og er núna um 19,5 kg á 

mann og magn nautakjöts er núna u.þ.b. 14,1 kg á mann (sjá mynd 4) (Hagstofa Íslands, e.d.-

b) (Sjá töflu 3 í viðauka I). Hérlendis er svínakjötið ekki eingöngu borðað sem aðalréttur heldur 

er kjötið einnig unnið kjötið í pylsur og álegg (Sláturfélag Suðurlands, e.d.).  
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Mynd 4: Heildar kjötneysla á íbúa eftir dýrategund frá árinu 1983 til 2015. Heimild: Hagstofa Íslands 

Sláturfélag Suðurlands (SS) var stofnað árið 1907 í janúar og hófst þar svínarækt 1908 (Jónas 

Jónsson, 2013). Það voru 16 grísum slátrað árið 1908 en árið 1928 voru grísirnir 31. Árin eftir 

voru slátrað 67 grísum árið 1929 og 121 grísum árið 1930. Sláturfélag Suðurlands slátraði 

samtals 656 svínum á árunum 1908 til 1930 sem gaf þeim um 112.172 krónur í tekjur. Til 

samanburðar þá voru tekjur Sláturfélagsins 20 milljónir fyrir sauðfjárafurðir og 1,3 milljónir 

fyrir nautgripaafurðir á sama tímabili (Sláturfélag Suðurlands, 1937). Samkvæmt ársskýrslu 

2020 frá Sláturfélagi Suðurlands kemur fram að 4.701 svíni var slátrað það ár og er það 16,4% 

lækkun frá árinu áður. Heildarslátrunin voru 378 tonn af svínakjöti. Heildarverðmæti 

svínaafurðanna voru því metnar upp á 161 milljón króna árið 2020 (Sláturfélag Suðurlands, 

2020).  

Á Íslandi í dag eru 10 starfandi svínakjötsframleiðendur sem reka 18 svínabú eða 

starfstöðvar (Matvælastofnun, e.d.). Þar af eru 13 svínabú sem senda yfir 200 grísi á ári til 

slátrunar. Yfir sumartímann er síðan mjög algengt að fólk kaupi einstaka svín til uppeldis 

(Matvælastofnun, e.d.). Erfitt er að keppa við stóru fyrirtækin sem selja mest af svínakjötinu á 

markaðnum og erfitt er að hefja svínarækt eins og staðan er í dag. Svínabændum hefur fækkað 

gríðarlega síðustu áratugina og þeir sem hafa ekki efni á að stækka við sig eiga erfitt með að 

keppa við stóru framleiðendurna. Árið 1998 voru 58 svínaframleiðendur á Íslandi en árið 2003, 

eða á fimm árum voru þeir einungis 23 (Hagþjónusta landbúnaðarins, 2009).  
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Í dag eru fjögur sláturhús á Íslandi sem slátra svínum og eru þau Norðlenska, Sláturfélag 

Suðurlands, B. Jensen á Akureyri og stærstir eru Stjörnugrís á Kjalarnesi (Thelma Dögg 

Róbertsdóttir, munnleg heimild, 23. mars 2021). Kjötframleiðsla hefur aukist gríðarlega mikið 

frá árinu 1983 en þá var framleiðslan 1.267 tonn af svínakjöti. Árið 2020 var framleiðslan 

samtals 6.813 tonn af svínakjöti sem þýðir að framleiðslan hefur aukist fjórfalt á þessum árum 

(sjá mynd 5) (Hagstofa Íslands, e.d.-b) (Sjá töflu 4 í viðauka I).  

Á mynd 5 sést að kindakjötsframleiðslan hefur lækkað töluvert síðustu ár meðan 

svínakjötið hefur aukist gríðarlega. Alikjötsframleiðslan hefur einnig aukist mikið og er í 9.070 

tonnum árið 2020. Hrossakjöts- og nautakjötsframleiðslan hefur hins vegar staðið í stað 

(Hagstofa Íslands, e.d.-b). Fjöldi fullorðinna svína hefur staðið í stað seinustu áratugina en 

framleiðslan aukist sem þýðir að nýting kjötsins er betri. Reikna má með að grísirnir séu að 

skila meira af sér og gylturnar að eignast fleiri grísi. Sem gæti verið vegna betri aðbúnaðar og 

velferð.  

 

 
Mynd 5: Heildar kjötframleiðslan eftir dýrategund á Íslandi frá árinu 1983 til 2020. Heimild: Hagstofa Íslands 

 

1.5. Loftslagsmál 

Svín eru einmaga dýr og gefa því ekki frá sér eins mikið metan og jórturdýr. Stærsta áskorun 

landbúnaðar er að koma til móts við loftslagsvandamál heimsins og umhverfismál eru stærsta 

umræðuefnið um þessar mundir. Samkvæmt Umhverfisstefnu landbúnaðarins 2020-2030 þá er 
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losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi í landbúnaði um 600.000 tonn koltvísýrings (CO2) ígilda 

á hverju ári. Það er fólgið í geymslu og notkunar búfjáráburðar, sem og geymdla á tilbúnum 

áburði. Talið er að 100.000 tonn koltvísýrings ígilda á ári sé losun vegna framleiðslu og 

flutnings á áburði, kjarnfóðri og rúlluplasti (Bændasamtök Íslands, 2020). 

Gróðurhúsalofttegundir eins og metan, nituroxíð og ammóníum eru slæm fyrir umhverfið og 

kemur meðal annars frá búfé. 

Með tilliti til gróðurhúsalofttegunda þá hafa verið gerðar rannsóknir á því hvernig losun 

lofttegundanna er í hálmstíum hjá svínum. Samkvæmt rannsókn Amon o.fl. (2007) voru 

hálmstíur með minni losun á metani (CH4), nituroxíði (N2O) og ammóníum (NH3) sem auka 

gróðurhúsalofttegundir á jörðinni. Þannig var hálmurinn að auka velferð svínanna og einnig að 

draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Losun gróðurhúsalofttegunda var lægri í kaldara loftslagi 

heldur en í heitu eða um 30-43% lægri metanlosun við kalt tímabil. Þar af var 58 til 80% lækkun 

á nituroxíðlosun. Losun á VOC (volatile organic C) dróst saman um 40-60% í kaldara 

loftslaginu og minnst var um ammóníum losun sem var á milli 0-20% lækkun. Það var marktæk 

lækkun á losun gróðurhúsalofttegundina í heitu og köldu loftslagi nema á ammóníum losun 

(Amon o.fl., 2007). Í rannsókn Philippe, Laitat, Nicks og Cabaraux (2012) komust að sömu 

niðurstöðu, en þá dró úr gróðurhúsalofttegundum með því að hafa stíur með aðgangi að hálmi.  

Það dró úr losun nituroxíðs um 55%, metanlosun um 46% og koltvísýringslosun lækkaði um 

10%. Það jók hins vegar ammóníum losun um 10% (Philippe o.fl., 2012).  

 

1.6. Markmið 

Á síðustu áratugum hefur velferð og aðbúnaður búfénaðar breyst mikið. Taka þarf tillit til atferli 

gripanna til að vita í hvernig aðstæðum þau lifa best. Nauðsynlegt er að bæta þekkingu okkar 

um hvernig svín hegða sér og hvernig náttúrulegt atferli svínanna er. Ekki eru til margar 

ritgerðir um svín á Íslandi og mun þessi ritgerð veita góða yfirsýn yfir svínaræktina. Ritgerðin 

mun svara spurningum á borð við hvernig grísir hegði sér í velferðarstíum þar sem þeir hafa 

aðgengi að hálmi og útisvæði? Hvernig hagkvæmast er að breyta gömlum útihúsum í lokaeldi 

fyrir grísi með tilliti til þeirra atferli og velferð?  

 

2. Velferð 

Erfitt er að skilgreina velferð dýra en samkvæmt Botreau, Veissier, Butterworth, Bracke og 

Keeling (2007) þá er hægt að skipta þessu gróflega í fjórar forsendur. Forsendur um góða 

fóðrun, gott húsnæði, góða heilsu og viðeigandi hegðun. Gripirnir eiga ekki að þola langvarandi 
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þorsta né svengd. Gripir eiga að hafa aðgang að þægilegu legusvæði, hitastig á að vera gott og 

auðvelt á að vera fyrir þá að hreyfa sig um (Botreau o.fl., 2007). Svín liggja og sofa mest af 

öllum húsdýrum. Þau geta slakað á og sofið í allt að 19 klst. á dag. Þau vilja hafa þurrt og 

þægilegt legusvæði þar sem þeim finnst best að liggja (Fraser og Broom, 1990). Gripir eiga 

ekki að þurfa að þola sársauka, meiðsli né sjúkdóma. Gripirnir eiga að geta sýnt eðlilegt atferli 

eins og félagshegðun og fleira (Botreau o.fl., 2007). Þetta er í samræmi við reglugerðina um 

velferð svína (1276/2014) en þar stendur: 
„...að tryggja velferð og heilbrigði svína með góðri meðferð, umsjá og aðbúnað. Leitast skal 

við að svín geti lifað í samræmi við sitt eðlilega atferli eins og framast er kostur.“ 

Einnig eiga gripirnir ekki að vera hræddir við mannfólk (Botreau o.fl., 2007). Oftast sést það 

fljótt að dýr séu hrædd við mannfólk og bregðast illa við því nálægt sér. Þessi hræðsla er mjög 

algeng og getur það verið vegna þess að fólk umgengst þau lítið (Fraser og Broom, 1990). Það 

getur líka verið vegna þess að umsjónarmaður gripanna er harðhentur eða óútreiknanlegur við 

grísina. Það getur komið niður á velferð og afurðarsemi þeirra. Grísir sem eru meðhöndlaðir 

þannig að þeir fá klapp eða talað er vel til þeirra þegar þeir nálgast fólk, sýna minni hræðslu og 

vaxtarhraði þeirra eykst. Eins hækkar fanghlutfallið hjá gyltunum. Á móti kemur að ef það er 

potað eða slegið til þeirra með rafstautara, kemur það niður á velferð gripanna og afurðir lækka 

(Fraser og Broom, 1990). Rafstautari er stöng sem gefur frá sér rafmagn og 

er hægt að stjórna svínunum með því en það er ólöglegt hérlendis á 

svínabúum og við flutning svína (Thelma Dögg Róbertsdóttir, munnleg 

heimild, 13. apríl 2021).  

Frelsin fimm (the five freedoms) sjá um að 

tryggja dýrum bæði góða líkamlega og andlega heilsu 

(sjá mynd 6). Þau skiptast í 1. frelsi frá þorsta, hungri 

og vannæringu sem segir að dýrin þurfa ferskt vatn og 

fæðu sem uppfyllir þarfir þeirra til vaxtar og viðhalds 

(Webster, 2001). 2. frelsi frá vanlíðan og óþægindum, þar sem 

gripirnir hafa aðgang að skýli og þægilegu legusvæði. 3. frelsi 

frá sársauka, meiðslum eða sjúkdómum og að komið sé í veg 

fyrir smit og brugðist skjótt við með meðhöndlun ef smit kemur 

upp. 4. frelsi til að sýna eðlislægt atferli, þar sem dýrin 

umgangast dýrum af sömu tegund og búa við hreinlæti og 

viðeigandi aðstöðu. 5. frelsi frá ótta og þjáningu en dýrin verða að vera í umhverfi sem kemur 

í veg fyrir þjáningu þeirra (Webster, 2001). 

Mynd 6: Frelsin  fimm. Heimild: IVSA standing committee for 
animal welfare 
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Til að áætla velferð gripa í umhverfi er best að meta aðstæðurnar sem þeir eru hafðir í 

(Temple, Courboulay, Manteca, Verlarde og Dalmau, 2012). Mikilvægt er fyrir fólk í 

landbúnaði sem heldur dýr að vita hvernig gripirnir höndla umhverfi sitt. Neytendur svínakjöts 

hafa haft áhyggjur af því hversu góð velferð svína sé í stórum svínabúum um allan heim. Margir 

hafa lengi vel verið með steypt gólf eða bita undir svínunum. Margir svínaræktendur hafa gripið 

til þeirra ráða að notast við hálm sem undirburð til að tryggja að þeirra náttúrulega atferli sé náð 

(Temple o.fl., 2012). Auðgunarefni þurfa að vera til staðar fyrir svín á öllum aldri (Thelma 

Dögg Róbertsdóttir, 2021) og getur góður hálmur uppfyllt allar kröfur Matvælastofnunar um 

auðgunarefni. Það falla til um 750 kíló af hálmi fyrir hver 1000 kg af korni ef miðað er við að 

uppskeran sé um 4 tonn á ha. Hálmurinn er sleginn og er oft pakkaður í rúllur en líka hirtur í 

heyhleðsluvagn. Nýting hálmsins er aðallega þrennskonar hérlendis, undirburður fyrir dýr, í 

minkarækt og í svepparækt (Stjórnarráðið, 2009). 

Talið er að velferð grísa sé meiri ef þeir eru hafðir í hálmstíum heldur en á bitum eða á 

harðri steypu. Þeir leika sér meira, borða og stækka meira og sáratíðni þeirra er talin lækka 

(Lyons, Bruce, Fowler og English, 1995). Í rannsókn Krieter (2002) voru mismunandi 

framleiðslukerfi á svínabúum skoðuð. Niðurstaðan leiddi í ljós að það að hafa gyltur á bitum 

hefði góð áhrif á heilsu þeirra og að velferð þeirra hefði einnig aukist um 25%. Það var metið 

út frá gyltum sem eru á mismunandi stað í keðjunni, við got, við fitun, ala upp grísina og við 

slátrun. Velferð var einnig metin út frá stærð svæðis, undirburði, kostnaði, erfðum, fjölda lifandi 

grísa, fóðuráti, fóðurnýtingu og fleiri hlutum. Uppeldið var alfarið á hálmi sem var talið auka 

framleiðslukostnaðinn um 24,6% (Krieter, 2002). Margar framleiðsluleiðir fyrir svín eru til í 

heiminum og á Íslandi hefur allt inn/allt út aðferðin verið notuð mikið. 

Samkvæmt Konráði Konráðssyni (1998) er allt inn/allt út aðferðin besta leiðin til að 

tryggja heilbrigði grísa. Aðferðin gengur út á það að gyltur sem eru sæddar í sömu viku halda 

saman allt ferlið. Þær eru sæddar 5 dögum eftir fráfærur og yfirleitt festa þær fang í 90- 95%. 

Ef ekki þá eru þær sæddar aftur 3 vikum seinna þegar þær eru aftur að ganga. Ef þær festa ekki 

fang í það skiptið þá eru þær sæddar aftur eftir 6 vikur frá fyrstu tilraun. Þær sem ganga upp 

eftir 6 vikur eru yfirleitt látnar fara. Grísir undan gyltum sem gjóta á saman tíma halda svo 

saman innan herbergis/stíu og þeim slátrað á sama tíma. Þegar grísirnir hafa náð 4 vikna aldri 

þá eru þeir vandir undan og hafðir saman í stíu án samanblöndunar frá öðrum grísum úr öðrum 

hópum og af öðru aldursskeiði (Karvel L. Karvelsson, munnleg heimild 27. apríl 2021). Þannig 

eru jafnaldra grísir saman í stíu og alast upp í lokuðu umhverfi. Góður kostur við þessa aðferð 

er að auðvelt er að sótthreinsa tómar deildir áður en annar hópur kemur inn. Þetta kemur í veg 
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fyrir smitsjúkdóma milli hópa og þar með helst heilbrigði grísanna betur (Konráð Konráðsson, 

1998).  

 

2.1. Sjúkdómar og sýkingar 

Til að tryggja velferð gripanna er nauðsynlegt að tryggja heilbrigði þeirra, svo sem að koma í 

veg fyrir hefðbundna framleiðslu- og smitsjúkdóma. Helstu smitleiðir eru milli smitaðra og 

heilbrigða einstaklinga, með loftinu, flutningstækjum, fuglum, skordýrum og nagdýrum 

(Fablet, 2009). Einnig verður að taka tillit til staðsetningu svínabúsins því sum staðar eru meiri 

líkur á smitum en annars staðar. Það er líka mismunandi eftir svínabúum hversu mikil smithætta 

er og það er líka mismunandi sjúkdómaástandið í svínahúsum. Landlægir sjúkdómar hérlendis 

í svínum eru ekki margir en sem dæmi eru það gulusótt, salmonellusýkingar og illkynja 

lungnabólga. Eru þeir allir svokallaðir B sjúkdómar sem þýðir að þeir geta breiðst hratt út og 

valda miklum skaða. Sjúkdómar sem eru skilgreindir sem A sjúkdómar eru hættulegir 

sjúkdómar en einungis einn A sjúkdómur er hérlendis en það er riðuveikin í sauðfé 

(Stjórnarráðið, 2006). 

Fablet (2009) vill ekki meina að stærð svínahópsins hafi beina tengingu við tíðni 

smitsjúkdóma. Það er hins vegar meiri hætta á sjúkdómum ef að það eru aðkeyptir gripir sem 

sameinast núverandi hóp. Einnig ef það eru settir of margir viðkvæmir gripir saman í hóp sem 

fá ekki mikið pláss þá aukast líkurnar á sjúkdómum. Eins hefur þéttleiki gripanna saman í stíu 

mikil áhrif á smithættu og eykst hún mikið við hærri þéttleika. Það er ekki mælt með því að 

hafa fleiri en 200-300 gripi í sama rýminu sem anda sama loftinu. Þau eykur hættuna á því að 

smita stóran hluta hóps og miðað er við að 15 grísir eru saman í stíu til að ná sem bestum árangri 

að halda smitum niðri. Þegar hópstærðin hefur náð 20 til 25 grísir í stíu eykst stress í stíunni 

sem veldur lélegri heilbrigði hjá grísunum (Fablet, 2009).  

Svín sem eru meiri partinn af árinu í lágu hitastigi eru líklegri til að fá lungnasjúkdóma. 

Þau hósta meira og þeir eiga erfiðara með að losa sig við bakteríurnar úr öndunarveginum 

(Fablet, 2009). Einnig hefur dragsúgur slæm áhrif á heilsu gripanna og veikir ónæmiskerfið 

þeirra. Rakastig hefur líka áhrif á smithættuna sem og líftíma bakteríanna. Loftræsting í stíunum 

þarf líka að vera góð því það er jákvætt samband milli þess að hafa góða loftræstingu og að 

gripirnir fái ekki sjúkdóma. Auknar líkur eru á því að gastegundir eins og koltvísýringur (CO2) 

og ammóníum (NH3) leiði til öndunarsjúkdóma. Ekki er alveg vitað hversu mikil áhrif 

koltvísýringi (CO2) hefur á svínin en vitað er að hátt magn af koltvísýringi (CO2) í loftinu er 

vegna lélegrar loftræstingu og loftmengunar frá svínunum (Fablet, 2009).  
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Smitsjúkdómar sem herja á svín um allan heim eru til dæmis svínapest, gin- og 

klaufaveiki og PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) eða svínainflúensan. 

Svínapest (swine fever) er bráðsmitandi veirusjúkdómur sem hefur valdið gríðarlegu tjóni. 

Svínapest hefur einungis einu sinni borist til landsins, en það var 27. júní 1942 í Reykjavík 

(Jónas Jónsson, 2013). Það var Ásgeir Ó. Einarsson dýralæknir sem taldi að hún hefði borist 

með svínakjöti frá Bandaríkjunum. Svínabændur voru þá byrjaðir að fóðra svínin á afgöngum 

frá bandaríska setuliðinu í Keflavík. Svínainnflutningur var bannaður eftir þetta en veiran 

breiddist hratt út og margir gripir drápust. Svínapestin kom upp öðru hverju, meðal annars 

veturinn 1949. Á árunum 1944-1946 var þróað bóluefni í Bretlandi gegn svínapestinni og 

reyndist það gefa góða vörn. Með aukinni bólusetningu hefur tekist að útrýma henni en síðast 

var svínapest greind árið 1955 (Jónas Jónsson, 2013).  

Þessir sjúkdómar sem voru hér nefndir herja fyrst og fremst á meltingar- og 

öndunarfærin sem valda miklu fjárhagslegu tjóni og kemur niður á velferð gripanna. Með því 

að koma í veg fyrir þessa sjúkdóma getum við fengið grísi sem vaxa hratt, nýta fóðrið vel og 

góðan fallþunga (Konráð Konráðsson, 1998). Hreinlæti skiptir höfuð máli til að koma í veg 

fyrir smit og þegar svínaafurðir eru meðhöndlaðar (Thelma Dögg Róbertsdóttir, 2021). 

Smitsjúkdómar eins og salmonella og kampýlóbakter eru umhverfisbakteríur og 

finnast í jarðvegi meðal annars. Ef að dýr eru höfð úti geta komið upp smit hjá svínum á 

öllum aldri. Til þess að koma í veg fyrir smit er það fyrst og fremst eftirlit og hreinlæti sem 

skipta máli.  

 

2.1.1. Salmonella  

Salmonella tilheyrir hópi þarmasýkla sem finnst 

líka víða í náttúrunni. Salmonella er í raun ein 

tegund sem kallast Salmonella enterica. Í dag 

tilheyrir tegundin sjö undirtegundum og 2200 

sermigerðum. Algengustu afbrigðin sem valda 

sýkingum í mönnum er Salmonella Typhimurium 

og Salmonella Enteritidis (sjá mynd 7). 

Salmonella finnst í jarðvegi, vatni, matvælum, 

fóðri og meltingarvegi dýra. Ef dýr smitast eru þau 

yfirleitt frísk og bera smit í önnur dýr (Matvælastofnun, 2020a). Við slátrun dýra getur verið 

mikil hætta á krossmengun og mikilvægt er að gæta ítrasta hreinlætis í meðhöndlun áhalda. 

Krossmengun getur t.d. orðið þegar hrár kjúklingur snertir diska eða áhöld sem síðan eru notuð 

Mynd 7: Stækkuð mynd af bakteríunni Salmonella 
enteritidis. Heimild: Public health image library (PHIL) 



14 
 

fyrir önnur matvæli (Matvælastofnun, 2020b). Kjörhitastig bakteríunnar er um 37 °C en getur 

hún lifað af við 5 °C og allt upp í 47 °C. Hún drepst þó við 70 °C en hún getur lifað af þurrkun. 

Með því að flytja dýr, fóður eða matvæli milli landa getur tíðni salmonellusmita aukist um allan 

heim (Matvælastofnun, 2020a). Sýklarnir geta borist með saur eða þvagi og drykkjarvatni. Það 

þarf yfirleitt að innbyrða töluvert magn af salmonellu til að hún valdi sýkingu. Einkenni 

sjúkdómsins hjá mönnum eru magaverkur, hiti, höfuðverkur, niðurgangur, uppköst og ógleði. 

Einkennin koma snemma eða frá 8 til 72 klukkustundum eftir að sýktur matur hefur verið 

borðaður (Matvælastofnun, 2020a).  

Mikilvægt er að halda umhverfi svína hreinu til að minnka hættu á salmonellusmiti. 

Erfitt er að halda smitum í lágmarki en með því að halda umhverfinu sótthreinsuðu þá er hægt 

að halda aftur af smitum í einhverjum mæli (Berends, Urlings, Snijders og Van Knapen, 1996). 

Einnig verða mörg smit við flutninga á gripum og því nauðsynlegt að hreinsa og þrífa 

flutningstæki vel milli ferða og koma í veg fyrir krossmengun milli hópa. Þeir þættir sem valda 

mestri hættu varðandi salmonellusmit eru hreinlæti, bæði á bænum og við flutninga, streita við 

flutninga og mikil notkun sýklalyfja. Á bæjum þar sem salmonellusmit eru algeng eru 85% 

líkur á því að gripir sem eru heilbrigðir smitist. Fólk getur líka smitað gripi með því að fara 

mikið á milli hópa en þá eru 60% líkur á að heilbrigðir gripir smitist (Berends o.fl., 1996).  

Til að koma í veg fyrir að salmonellusmit verði við slátrun svína, vinnslu á afurðum 

svína, á neytendamarkaði og hjá fóðurfyrirtækjum sem framleiða svínafóður, þarf eftirlit að 

vera gott. Einnig er eftirlitið endurskoðað reglulega með það í huga að tryggja matvælaöryggi 

og beita réttri örverugreiningu (Matvælastofnun, e.d.). Aðrar bakteríur hafa einnig áhrif á 

velferð svína. Kampýlóbakter er til að mynda skæð umhverfisbaktería. 

 

2.1.2. Kampýlóbakter 

Kampýlóbakter (Campylobacter) er baktería 

sem fjölgar sér í meltingarvegi manna og dýra. 

Margar tegundir eru til af bakteríunni. 

Langalgengustu sýkingarnar sem menn fá er af 

völdum Campylobacter jejuni (sjá mynd 8). 

Kampýlóbakter lifir í matvælum og er 

umhverfisbaktería (Matvælastofnun, 2020b). 

Bakterían drepst við suðu ef maturinn er 

gegnumsteiktur. Bakterían getur dreifst víða með snertingu og getur sýkt fólk þó svo að 

einungis fáar bakteríur berist. Bakterían er helst í meltingarfærum húsdýra og þá sérstaklega 

Mynd 8: Stækkuð mynd af bakteríunni Campylobacter 
jejuni. Heimild: University of Leicester 



15 
 

fugla. Fuglar eiga það til að skíta í yfirborðsvatn, læki og ár sem getur því mengað vatnið. Dýrin 

smitast síðan við að drekka mengaða vatnið sem getur haft áhrif á afurðirnar sem mannfólk 

borðar. Ekki er mikið vitað um útbreiðslu kampýlóbakter á Íslandi en víða í Bandaríkjunum og 

fleiri löndum er þetta algengur sýkill í mönnum. Einkenni kampýlóbakter eru aðallega bólgur í 

þörmum, kviðverkir, niðurgangur, ógleði, uppköst og hiti. Sýkingin gengur oftast yfir innan 

viku og til að koma í veg fyrir smit þá þarf að koma í veg fyrir krossmengun (Matvælastofnun, 

2020b).  

Þegar svínum er hleypt í útisvæði þar sem umhverfisbakteríur eins og salmonella og 

kampýlóbakter eru þá eru meiri líkur á smitum. Hvort vill maður hafa meira pláss og aðgang 

að útisvæði fyrir grísina eða minnka líkurnar á smitum. Það er fórnarkostnaður sem hver og 

einn verður að meta hvort að sé þess virði. Til að tryggja velferð dýranna skiptir máli að fara 

eftir reglugerðum. Þær koma í veg fyrir illa meðferð á gripum. Eftirlit Matvælastofnunar er því 

mikilvægt til að tryggja að þeir sem haldi dýr fari eftir reglugerðunum. 

 

2.2. Reglugerðir  

Samkvæmt reglugerð um velferð svína (nr. 1276/2014) þarf sá sem sér um svín að hafa lokið 

prófi í búfræði, lokið viðurkenndu námskeiði í svínahaldi eða starfað með svínum að lágmarki 

í tvö ár í fullu starfi. Eftirlit með svínum þarf að vera einu sinni á sólarhring og þarf að fylgjast 

vel með heilsufari þeirra. Aukið eftirlit þarf að vera með svínum sem eru nálægt goti, eru slösuð, 

nýfædd eða sjúkum svínum. Auk þess þarf að tryggja hreinlæti í kringum þau, passa upp á 

fóðrun og vatnsbúskap og einnig umhverfisþætti sem hafa áhrif á líðan þeirra. Nauðsynlegt er 

að fylgjast með klaufum svína og heilbrigði þeirra auk snyrtingu. Sjá töflu 5 í viðauka II með 

ráðlagðri rimla og raufarbreidd fyrir mismunandi svínastíur. Svín skulu höfð í lausagöngu og 

eiga þau að geta lagst niður, legið og risið óhindrað auk þess að snúa sér og hreyft sig. Sjá töflu 

6 í viðauka II með lágmarksrými fyrir grísi. Ekki má binda svín og ekki má hafa þau á básum 

nema við sérstakar aðstæður eins og í tengslum við fóðrun, meðhöndlun dýralæknis, við beiðsli 

og sæðingu eða 7 dögum fyrir got til og með 28 dögum eftir got. Spenagrísir skulu færðir frá 

gyltum í fyrsta lagi þegar þeir hafa náð 28 daga aldri. Grísum eftir fráfæru þarf að halda í 

stöðugum hópum og lágmarka blöndun eins og hægt er (Reglugerð um velferð svína nr. 

1276/2014).  

Koma þarf í veg fyrir að umhverfi svína leiði til vanlíðunar, vanþrifa, vanfóðrunar eða 

eineltis. Alltaf þarf að vera aðgangur að hálmi fyrir öll svín eða önnur efni sem uppfylla þarfir 

þeirra til rótunar eða kröfsunar. Það er nauðsynlegt að svín skuli fá fóður að lágmarki einu sinni 
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á dag og að það uppfyllir kröfur þeirra til þroska, vaxtar og viðhalds (Reglugerð um velferð 

svína nr. 1276/2014). Við skammtafóðrun þurfa öll svín að geta étið samtímis og gæta þarf þess 

að þau hafi öll greiðan aðgang að fóðrinu. Sjá töflu 7 í viðauka II fyrir lágmarksgólfrými á grís 

eftir þyngd. Svín skulu alltaf hafa aðgang að vatni sem er hreint og ómengað. Sjá töflu 8 í 

viðauka II með vatnsþörf svína eftir aldri. Auk þess er mikilvægt að holdafar svína, undirlag og 

undirburður sé viðeigandi og komi í veg fyrir sár eins og legu- eða bógsár. Einnig þarf að verja 

svín fyrir sjúkdómum sem kunna að koma upp og ytri og innri sníkjudýrum. Sjúkrastía þarf að 

vera til staðar þar sem undirlag er þurrt, hreint og mjúkt fyrir slösuð dýr eða þau sem þurfa að 

fara í einangrun frá öðrum (Reglugerð um velferð svína nr. 1276/2014).  

Tryggja þarf minnst 8 klukkustunda ljós fyrir svín og 8 klukkustundir af myrkri á 

sólarhring. Ljósstyrkurinn skal að lágmarki vera 75 lux þegar fullt ljós er (Reglugerð um velferð 

svína nr. 1276/2014). Þetta gildir fyrir svín sem ekki hafa aðgang að hitaljósi eins og 

spenagrísum, fráfærugrísum og/eða slösuðum grísum. Loftgæði þurfa að vera eðlileg og 

nægileg til að tryggja svínum gott loft en ekki má myndast dragsúgur. Sjá töflu 9 viðauka II 

með loftræstingu og styrk hættulegrar lofttegunda í svínahúsum. Ekki má vera hávaði sem 

veldur svínum álagi eða streitu. Hávaði eins og í loftræstingu má ekki fara yfir 65 dB að jafnaði. 

Svín þurfa ávallt að vera með skjól sem er með að lágmarki þremur veggjum og þaki. Útisvæði 

fyrir svín þurfa að vera með jarðveg eða hluti sem gerir þeim kleift að krafsa eða róta (Reglugerð 

um velferð svína nr. 1276/2014).  

Samkvæmt reglugerð um merkingar búfjár (nr. 916/2012) er markmið hennar að stuðla 

að rekjanleika búfjárafurða frá upprunahjörð sinni til sölu afurða. Þannig er hægt að stuðla að 

góðu matvæla- og búfjáreftirliti, flutningum dýra og skráningu búfjársjúkdóma og meðhöndlun 

þeirra. Umráðamaður búfjár er skyldugur til að merkja allt búfé sem er á hans vegum og þarf 

það að gerast innan tiltekins tíma frá fæðingu. Merkið þarf að vera viðurkennt af 

Matvælastofnun og þarf það að fylgja dýrinu alla ævi. Ekki má breyta eða fjarlægja merkið 

nema það týnist, skemmist eða verði ólæsilegt. Þá ber umráðamanni skylda til að merkja dýrið 

aftur þannig að það sé rekjanleiki við fyrra merki og hjarðbók. Svín þurfa að vera merkt með 

forprentuðu plötumerki í eyra og á því þarf að koma fram YD-einkennisstafi Matvælastofnunar, 

IS-einkennisstafi Íslands, búsnúmer og gripanúmer (Reglugerð um merkingar búfjár nr. 

916/2012).  

Samkvæmt reglugerð um eldishús alifugla, loðdýra og svína (nr. 520/2015) þarf eldishús 

svína að vera minnst 500 metra frá eldishúsi að næsta íbúðarhúsi og á skilgreindu 

landbúnaðarsvæði. Það þarf að vera 600 metra fyrir bú með meira en 2.000 stæði fyrir alisvín 

yfir 30 kg eða 750 stæði fyrir gyltur. Lágmarksfjarlægð þarf að vera á milli 50 til 500 metra 
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fyrir stórt bú. Það er að segja með meira en 45 pláss fyrir alisvín yfir 30 kg eða fleiri en 20 pláss 

fyrir fullorðnar gyltur. Ef búið er á skilgreindu landbúnaðarsvæði þarf lágmarksfjarlægðin að 

vera 300 m frá eldishúsinu að næsta íbúðarhúsi. Eldishúsin þurfa að vera þannig útbúin að skítur 

og mykja blandist ekki regnvatni og að skíturinn sé fluttur með lokaðri rennu frá eldishúsi í 

haughús. 

Samkvæmt reglugerð um varnir gegn mengun vatns af völdum köfnunarefnissambanda 

frá landbúnaði og öðrum atvinnurekstri (nr. 804/1999) þá skulu hauggeymslur vera vandaðar 

og þéttbyggðar. Stærð hauggeymslunnar skal taka mið af stærð jarðarinnar sem getur tekið á 

móti honum eða taka að lágmarki 6 mánaða haug. Dreifing búfjáráburðar skal ekki dreift á 

frosna jörð og tímabilið frá 15. mars til 1. nóvember ár hvert er besti tíminn til að bera á.  

Bændur sem halda svín til kjötframleiðslu þurfa að fylgja lögum um matvæli (nr 

93/1995) en þar stendur að tryggja þurfi gæði, öryggi og hollustu matvæla eftir bestu getu. 

Merkingar og aðrar upplýsingar þurfa að vera réttar og fullnægjandi. Með því að tryggja gott 

eftirlit og rekjanleika afurðanna auk rannsókna og fræðslu er hægt að koma í veg fyrir að nýir 

smitsjúkdómar berist til landsins (lög um matvæli nr. 93/1995). Rafstauta má nota í sláturhúsum 

en einungis þegar nauðsynlegt er. Rafstauta skal einungis notuð á fullorðna nautgripi eða svín 

sem hreyfa sig ekki. Það þarf að vera rými fyrir gripinn til að færa sig á og rafstuðið má ekki 

vara lengur en eina sekúndu. Það er óheimilt að endurtaka rafstuðið ef dýrið bregst ekki við 

með því að hreyfa sig (Reglugerð um vernd dýra við aflífun nr. 911/2012).  

Samkvæmt reglugerð um velferð dýra í flutningi (nr. 527/ 2017) er óheimilt að flytja 

dýr lengur en í 8 klukkustundir ef um landflutninga er að ræða. Heimilt er þó að flytja sláturgripi 

í allt að 12 klukkustundir. Tryggja þarf að gripirnir séu vel til komin fyrir ferðalagið og að allar 

nauðsynlegar ráðstafanir séu gerðar til að stytta ferðina eins og hægt er. Yfirleitt er fóðri haldið 

frá sláturgripum 6 klukkustundum fyrir flutning. Tryggja þarf að öllum þörfum dýrsins sé mætt 

og að mæta hugsanlegum ytri aðstæðum sem gætu valdið dýrunum vanlíðan svo sem eins og 

veður og færð. Fylgjast þarf reglulega með dýrunum og tryggja að þau séu varin gegn veðri og 

óreglulegu hitastigi. Flutningatækin þurfa að vera hönnuð, smíðuð og viðhaldið þannig að ekki 

stafi hætta á. Þar með þarf að stjórna flutningatækinu með það í huga. Tryggja þarf hreint 

umhverfi og aðgengi sem kemur að þeirra velferð. Það má ekki teyma dýr sem er fastbundið 

við vélknúið ökutæki og ekki má binda kvendýr undir maganum ef þau eru gengin lengra en 

2/3 af meðgöngu. Koma þarf í veg fyrir að dýr slasist eða detti við lestun, flutning eða 

affermingu. Allur búnaður sem kemur að umfermingu og affermingu dýranna þarf að vera 

hindrunarlaus og tryggja þarf auðveldan rekstur dýranna inn og út úr bílunum. Einnig má ekki 

nota áhöld sem gefa frá sér rafstraum né eru oddhvöss við rekstur. Ekki skulu vera óeðlilegar 
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tafir á leiðinni sem gætu lengt tímann að áfangastað. Dýrin eiga að hafa nægt rými til að liggja, 

standa og reisa sig með eðlilegum hætti svo nægt gólfrými og lofthæð sé viðeigandi fyrir hverja 

dýrategund. Góð lýsing þarf að vera í flutningstækinu sem hæfir hverri dýrategund fyrir sig og 

til að hafa gott eftirlit með þeim á meðan ferðinni stendur (Reglugerð um velferð dýra í flutningi 

nr. 527/ 2017).  

 Til að matvælastofnun gefi út leyfi eða hæfnisskírteini til einstaklinga sem stjórna 

flutningstækjum sem sjá um flutninga á dýrum, þurfa þeir aðilar að sækja námskeið sem er 

viðurkennt af matvælastofnun. Þetta á við um þá sem stjórna flutningstækjum í landflutningi, 

ferðum og umráðamönnum dýra í flutningi með skipum og loftförum. Námskeiðið skal fjalla 

um atferli dýra, neyðarlógun, velferð dýra, dýrasjúkdóma, þrif og sóttvarnir (Reglugerð um 

velferð dýra í flutningi nr. 527/ 2017).  

 

3. Atferli svína 
3.1. Atferli villtra svína í náttúrunni 

Í náttúrunni eru hópar af svínum yfirleitt tvær til fjórar gyltur saman og nýjustu gotin þeirra 

(Conyou, 2001). Einnig fá eldri grísir frá fyrri gotum að vera með hópnum og eru gylturnar 

yfirleitt skyldar á einhvern hátt, móðir- dóttir eða systkini. Þetta hefur verið staðfest með 

athugunum á villtum svínum í náttúrunni. Stærð á hópnum er mismunandi eftir því hvort að 

fæða sé takmörkuð eða ekki. Stærri hópar eru saman ef það er næg fæða (Conyou, 2001). Svínin 

leggja undir sig allt að 121-809 hektara svæði þar sem þau halda sig mest innan (Houpt, 2018). 

Svín finna sér stað til að skíta og er það oftast 10-15 metrum frá leguaðstöðunni. Í hópum þar 

sem gyltur og afkvæmi þeirra eru saman þá eru gylturnar efstar í virðingarröðinni og síðan 

koma afkvæmin (Conyou, 2001). Virðingarröð er þegar að dýrin raða sér upp í ákveðna röð 

miðað við félagslegar aðstæður eftir því hver er ráðandi í hópnum. Þegar gripirnir fæðast þá ná 

þeir að staðfesta virðingarröðina sín á milli innan nokkurra daga. Þá ná gripirnir félagslegu 

jafnvægi og getur það skipt miklu máli fyrir búskapinn eins og hann er í dag (Fraser og Broom, 

1990).  

Þegar það kemur að fengitíma þá kemur göltur inn í hópinn og tekur efsta sætið í 

virðingarröðinni. Ungu geltirnir úr hópnum yfirgefa oftast hópinn þegar þeir hafa náð 7-8 

mánaða aldri og halda sig oft í litlum hópi meðan fengitíminn er ekki. Þegar geltirnir eldast eru 

þeir yfirleitt einir og eftir þriggja ára aldurinn finnast fáir geltir saman í hóp. Þegar að gyltan 

eignast grísina fer hún frá hópnum í að minnsta kosti 100 metra fjarlægð og undirbýr sig fyrir 

gotið. Hún býr til einskonar bæli eða hreiður þar sem henni líður vel og hún getur gotið í friði. 
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Talið er að eftir því sem gyltan fer lengra í burtu frá hópnum til að gjóta þá séu meiri líkur á að 

grísirnir hennar lifi af. Hún kemur yfirleitt aftur með grísina í hópinn eftir 6 daga eða svo. Með 

því að aðskilja sig frá hópnum ná gylturnar að tengjast afkvæmum sínum vel og grísirnir drekka 

eingöngu hjá mæðrum sínum. Grísir sem eru nálægt í aldri mynda oft tengsl sín á milli þó svo 

að þeir séu ekki úr sama goti (Conyou, 2001).  

3.2. Atferli svína í haldi 

Fljótlega eftir fæðingu grísanna hafa þeir þegar komið á virðingarröð. Grísir sem eru stærri og 

þyngri eru oftast þeir sem eru efstir í virðingarröðinni. Þeir ná líka að velja bestu spenana sem 

eru framarlega á gyltunni (Houpt, 2018). Grísir fæðast með mjög beittar tennur og geta skaðað 

bæði gyltuna og aðra grísi. Eins og var minnst á hér fyrir ofan þá slípa svínabændur tennurnar 

fljótlega eftir fæðingu. Á degi sex eru grísirnir búnir að koma á röð hver drekkur frá hvaða 

spena, eða í 90% tilfella. Þegar grísir eru sex saman í hóp þá er virðingarröðin línuleg og skýr 

merki á milli einstaklinga. Þegar fjöldi grísa er orðinn meiri þá er það ekki eins skýrt hvar hver 

grís er í röðinni. Strax eftir fráfærur eru mikil slagsmál fyrstu daganna, en eftir sex vikur eru 

slagsmálin færri og minna alvarleg. Í stærri hópum er minna um slagsmál og margar rannsóknir 

hafa leitt í ljós að undirburður fyrir grísi dregur úr tíðni slagsmála (Houpt, 2018).  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar um allan heim um áhrif hálms á svín. Kom í ljós 

að grísir í hálmstíu voru virkari og stóðu marktækt meira yfir daginn en grísir sem voru á bitum 

(Lyons o.fl., 1995). Grísir sem voru á bitum eyddu marktækt meiri tíma í að narta og naga í 

aðra stíufélaga en þeir sem voru á hálmi. Einnig var meira um að grísir væru að róta í 

hálmstíunum heldur en þeir sem voru án hálms en það var ekki marktækur munur (Lyons o.fl, 

1995). 

Rannsókn Bolhuis, Schouten, Schrama og Wiegant (2006) skoðaði áhrif þess hve 

mismunandi uppeldi hefði á gripina og hvernig þeir næðu að höndla umhverfi sitt. Þegar hálmur 

var til staðar fyrir þá gripi sem voru með minni mótþróa, minnkaði sáratíðni hjá gripunum. Kyn 

hafði ekki mikil áhrif á hegðun grísanna í tilrauninni en gylturnar sýndu þó meiri áhuga á 

umhverfinu en geltirnir (P < 0,001). Geltirnir eyddu marktækt meiri tíma í leit að fæðu en 

gylturnar. Heildartíminn sem fór í félagshegðun hafði ekki áhrif á umhverfisaðstæður (Bolhuis 

o.fl., 2006). Geltir eiga það til að vera árásargjarnari en gyltur. Það á þó ekki við ef geltirnir eru 

geldir, en þá gerist það oft að gylturnar ráða yfir þeim (Houpt, 2018). 
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3.3. Árásarhneigð og sár 

Árásarhneigð hjá svínum kemur oftast fram þegar hópar af svínum eru sameinaðir. Þá verða 

mestu slagsmálin til að koma á legg virðingarröðinni. Þess vegna ætti að koma í veg fyrir að 

blanda oft saman hópum eins og hægt er (Fraser og Broom, 1990). Rannsókn Arey og Franklin 

(1995) leiddi í ljós að eftir því sem stærri hópum af ókunnugum grísum var blandað saman í 

stíu, þá jókst árásarhneigðin. Viðvera hálms hafði ekki marktæk áhrif á árásarhegðunina heldur 

jukust árásirnar í stíunni ef það voru margir ókunnugir grísir saman (P < 0,01). Meðaltal af 

árásum voru 2,7, 4,3 og 5,0 árásir á hvern grís og jókst eftir því sem fleiri ókunnugir grísir voru 

saman. Fyrstu tvo dagana eftir blöndun voru árásarnir 35% lengri eða 98 sekúndum að 

meðaltali, á meðan á dögum 3-5 voru árásirnar styttri eða 52 sekúndur að meðaltali. Hálmurinn 

hafði ekki áhrif á dreifingu árásanna og virkni grísanna minnkaði marktækt á fyrstu fimm 

dögunum eftir blöndun (P < 0,05). Með þessu var hægt að áætla að hálmurinn hefur ekki 

minnkandi áhrif á árásarhegðun grísanna (Arey og Franklin, 1995).  

Mikið hefur verið rannsakað um tengsl árásarhneigðar og stærð svæðis sem grísir eru 

hafðir á. Í rannsókn Turner, Ewen, Rooke og Edwards (2000) var skoðað tíðni sára með því að 

hafa grísi í safnstíum. Grísirnir voru annað hvort 20 eða 80 saman í stíu og höfðu annað hvort 

50 kg/m2 eða 32 kg/m2. Jákvætt samband var á milli stærðar svæðis sem grísirnir fengu og tíðni 

sára. Eftir því sem stærra svæði var í boði fyrir grísina þá lækkaði tíðni sára í samanburði við 

það (Turner o.fl., 2000). Þetta gefur til kynna að með því að gefa grísunum nógu mikið pláss 

þá eru þeir ólíklegri til að meiða hvorn annan.  

Það var skoðað hvort árásarhneigð væri mismikil á milli bita og hálmstía en það var ekki 

marktækur munur. Það var heldur ekki marktækur munur á sárunum hjá grísunum í þessum 

gólfgerðum (Van de Weerd, Docking, Day og Edwards, 2005). Ekki gáfu allar rannsóknir sömu 

niðurstöður en rannsókn Lyons o.fl. (1995) benti til að sárin væru marktækt færri ef grísirnir 

hefðu aðgang að hálmi. Það benti til að þeir væru líklegri til að skaða sig eða aðra ef þeir væru 

á bitum og ekki með aðgang að hálmi. Rannsókn Westin, Holmgren, Hultgren og Algers (2014) 

sýndi fram á að grísir sem fæddust með mikið magn af hálmi í kringum sig væru með minni sár 

og sprungnar klaufir. Af grísunum sem voru með aðgang að hálmi voru 24% af þeim með sár 

á móti 67% af þeim sem voru ekki með hálm voru með sár. Hálmstíurnar sýndu einnig fram á 

að grísirnir væru ólíklegri til að fá helti á einum eða fleiri fótum. Algengustu sárin sem komu 

fram á grísunum voru áverkar á hnjám en það var mismunandi tíðni eftir bæjum (18 til 34%) 

(Westin o.fl., 2014). Önnur gerð af árásargirni er halabit hjá grísum saman í stíum sem eru á 

hörðum gólfum (Houpt, 2018). 
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3.4. Halabit 

Halabit hefur í marga áratugi verið velferðar- og 

efnahagslegt vandamál í svínarækt í heiminum 

(Schrøder-Petersen og Simonsen, 2001). Halabit hjá 

grísum kemur niður á velferð dýrsins sem verður fyrir 

því og ekki bara sárið sjálft heldur einnig sýkingarnar 

sem halabitið getur valdið (sjá mynd 9). Það hefur verið 

talað um að þegar grísirnir leitist við að bíta halann hjá 

hvor öðrum þá líður þeim illa í umhverfinu sínu. 

Umhverfisbreytur eins og áreiti, hitastig, undirburður, 

fóður og fóðurkerfi hafa mikil áhrif á grísi og skiptir 

miklu máli að þessi atriði hafi góð áhrif á gripina 

(Schrøder-Petersen og Simonsen, 2001). Sumir bændur úti í heimi grípa til þess ráðs að klippa 

halann af þegar grísirnir eru mjög ungir til að koma í veg fyrir halabit (Fraser, 1987). Að klippa 

halann af beinir bara einbeitingu grísanna að eyrunum hjá öðrum grísum og tíðni þess eykst 

(Houpt, 2018). Samkvæmt reglugerð um velferð svína (nr. 1276/2014) er óheimilt að klippa 

hala grísa af nema við brýna nauðsyn. Það þarf að vera framkvæmt af dýralækni eða aðila sem 

hefur viðeigandi leyfi frá Matvælastofnun.  

Halinn á svínum getur gefið góða vísbendingu varðandi atferli og þar með líðan 

gripanna. Þegar halinn er krullaður þá líður svíninu vel. Það er heilbrigt og leikur við önnur 

svín. Þegar svínið er með beinan hala þá er svínið veikt, einangrað eða hrætt (Houpt, 2018). 

Árásarhneigð hjá grísum sem eru í stíum á hörðu gólfi getur birst með því móti og komið út í 

halabitum. Aðal ástæðan fyrir halabitum hjá grísum er talin vera skortur á rótþörf hjá ungum 

grísum. Venjulega þá myndi svín róta í jörðinni í allt að sjö tíma á dag og borða rætur trjáa. 

Einnig hefur verið talið að þegar grísum leiðist þá fari þeir að leita annarra leiða til að drepa 

tímann. Halabit hefur líka verið rakin til járnskorts hjá svínum og með því að veita þeim aðgang 

að mold getur tíðni halabita lækkað. Tíðni halabita er talin aukast ef grísum er ekki veittur 

aðgangur að hálmi eða undirburði (Houpt, 2018). Þetta styður Van de Weerd o.fl. (2005) en 

þær niðurstöður leiddu í ljós að grísir sem voru á bitum voru líklegri til að fá halabit heldur en 

þeir sem voru á hálmi. Samkvæmt sænskri rannsókn kom í ljós að úrtak með 89 bæjum væru 

einungis 1,6% af grísunum halabit við slátrun og 98% af bæjunum voru með hálm fyrir grísina 

(Wallgren, Westin og Gunnarsson, 2016). Grísirnir fengu mismikið magn af hálmi eftir aldri 

og voru grísirnir á gólfi sem var að hluta til heilt. Af þeim 89 bæjum í rannsókninni þá höfðu 

81% af þeim aldrei lent í vandamálum út frá haughúsinu eða vegna stíflu. Niðurstöðurnar benda 

Mynd 9: Grís að bíta annan grís í halann. Heimild: 
Institute of animal welfare and animal husbandry 
(ITT) 
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til þess að ekki þarf að klippa halann af grísum ef þeim er gefinn hálmur og haughúsið ætti 

sjaldan að vera vandamál (Wallgren o.fl., 2016). Einnig hefur verið skoðað hvort draga myndi 

úr tíðni halabita ef grísir fengju aðgang að útisvæði. Rannsókn Walker og Beilkei (2006) 

skoðaði hver áhrifin væru á því að hafa grísina úti á fimm mismunandi bæjum. Niðurstaðan 

sýndi fram á að geltir væru 2,9 sinnum líklegri til að verða bitnir heldur en gylturnar. Tíðni 

halabita var mismunandi milli bæja eða 14,1 til 18,5%. Niðurstaðan leiddi í ljós að félagslegt 

stress og þéttleiki gripanna hafði ekki áhrif á halabitin heldur aðrir hlutir hefðu meira vægi eins 

og erfðir, þörf grísanna til að róta og möguleg fóðurtengd vandamál eins og aðgangur að fóðri. 

Niðurstaðan leiddi í ljós að grísirnir hefðu aðgang að útisvæði kom ekki í veg fyrir halabit 

(Walker og Beilkei, 2006). 
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4. Efni og aðferðir 

Rætt var við eftirfarandi aðila um svín og hluti sem tengjast svínarækt. Þannig var hægt að fá 

innsýn inn í svínarækt á Íslandi, meðal annars um sláturhús, hálmstöðu og heimsóknir á 

svínabú. Ágúst Torfi Hauksson er framkvæmdastjóri hjá sláturhúsinu Norðlenska á Akureyri. 

Hann fór yfir verkferla hjá Norðlenska og hvernig sláturferlið fer fram. Ingvi Stefánsson er 

formaður svínaræktarfélagsins síðan frá árinu 2017 og gegndi einnig formennsku árin 2003-

2009. Hann hefur verið í svínarækt lengi og er með grísaeldi. Haft var samband við Offenstall 

en það eru samtök í Þýskalandi og þar var talað við Sören Brase sem er eftirlitsmaður hjá 

samtökunum. Hann talaði um hvað samtökin standa fyrir og hvernig uppsetningin hjá 

eldisgrísunum þar er. Upplýsingar um hálmstöðuna á Íslandi voru metnar út frá gögnum sem 

Eiríkur Loftsson jarðræktarráðunautur hjá Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins (RML) fékk frá 

jarðræktarforritinu Jörð. Farið var á svínabúið í Brúarlandi á Mýrum hjá Guðbrandi 

Brynjúlfssyni og Snjólaugu Guðmundsdóttur. Þar var sonur þeirra Brynjúlfur Guðbrandsson 

sem sýndi búið. Þar var skoðað bæði gyltuaðstöðuna, gotaðstöðuna og uppeldið. Thelma 

Dögg Róbertsdóttir, sérgreinadýralæknir í heilbrigði og velferð svína hjá Matvælastofnun 

greindi frá mikilvægi þess að öll svín hafi aðgang að auðgunarefni. Farið var til Björgvins 

Þórs á svínabúinu í Laxárdal II en þar eru þau farin að innleiða hálm til grísanna. Þau rækta 

um 80% af korni í svínin sjálf á Gunnarsholti og nýta hálminn að hluta til fyrir grísina.  

 

4.1. Ágúst Torfi Hauksson - Framkvæmdastjóri hjá Norðlenska á Akureyri.  

Ágúst Torfi Hauksson er framkvæmdastjórinn hjá Norðlenska á Akureyri og fór hann yfir helstu 

verkferla sem eiga sér stað við slátrun grísa. Bílar á vegum sláturleyfishafa fara á bæina og 

sækja/flytja gripina í sláturhús. Flutningstæki eru vottuð af Matvælastofnun til flutninga á 

viðkomandi dýrategund, í þessu tilfelli svín. Hægt er að taka allt að 120 grísir í einni ferð en 

geta verið fleiri eða færri eftir aðstæðum hverju sinni og stærð flutningatækis. Við komu í 

sláturhús eru gripirnir settir í sláturhúsrétt þar sem þeir bíða slátrunar. Aðstaða í sláturhúsrétt 

þarf að vera góð og taka mið af dýravelferð. Mikilvægt er að aðstaða og umgangur í sláturhúsrétt 

sé með þeim hætti að sem mest ró sé í kringum gripina til þess að draga úr streituvaldandi 

áhrifum eins og unnt er. Slátrun fer fram með viðeigandi búnaði og er framkvæmd af 

starfsmönnum sem hafa til þess þekkingu og vottun (Ágúst Torfi Hauksson, munnleg heimild, 

28. janúar 2021).  

Nauðsynlegt er að hafa aðgreiningu á gripunum og góðan rekjanleika á vörunni sem er 

seld. Mikilvægt er að gripum sé ekki blandað í stíur í sláturhúsrétt, bæði vegna streituvaldandi 
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áhrifa og til þess að draga úr hvers konar sýkingarhættu. Sýni eru tekin úr kjötinu við hverja 

slátrun og frá hverjum bónda og send í greiningu. Þannig þarf að koma í veg fyrir blöndun áður 

en grísirnir eru fluttir í sláturhúsið. Matvælastofnun sér um að flokka svínabúin á Íslandi í 1., 

2. og 3. flokk eftir stöðlum. Sýnataka á bæjum fer mikið eftir stöðu búsins, eftir því í hvaða 

flokki búið er og aðstæðum hverju sinni. Eftirlitsmenn hjá Matvælastofnun fara inn á búin, 

skoða stöðuna og meta aðbúnað. Mismikil sýkingar- og smithætta er á búunum og er tekið tillit 

til þess. Taka þarf fleiri sýni af gripum frá 3. flokks búum heldur frá 1. og 2. flokks búum, þar 

sem smit og sýkingar eru algengari á búum í 3. flokki. Það má því ekki vinna neitt kjöt frá 2. 

og 3. flokki fyrr en niðurstöður sýnanna liggja fyrir. Ef aukin hætta er á sýkingu þarf að bregðast 

við því í úrvinnslu afurða úr viðkomandi slátrun. Þá þarf að hita kjötið í að lágmarki 72 °C til 

að tryggja að það sé hæft til neyslu. Kjöt, þar sem einhverjar líkur eru taldar á sýkingu, er ekki 

selt ómeðhöndlað svo koma megi í veg fyrir að t.d. ónóg eldun neytenda geti skapað hættu 

(Ágúst Torfi Hauksson, munnleg heimild, 28. janúar 2021).  

Velferðargrísir eru vanir meira plássi og er það ekkert öðruvísi í Norðlenska. Það á að 

vera rúmt pláss í réttinni í sláturhúsinu. Fínn þungi á gripum er í kringum 75 til 90 kg en ef þeir 

fara mikið yfir 90 kg er hætt á að kjötið verði í grófara lagi (Ágúst Torfi Hauksson, munnleg 

heimild, 28. janúar 2021). Þannig lækkar verð aðeins ef gripirnir eru yfir 90 kg. Það er engu að 

síður stærðarmunur á grísum því þeir koma yfirleitt bara úr einni stíu í einu. Erfitt er að flokka 

grísina og því koma þeir oft allir saman. Það getur verið talsverður breytileiki í þyngd en það 

er þó misjafnt milli bænda og afhendinga. Það þekkist alveg að gripir á sama aldri geta verið af 

talsvert ólíkum þunga og ræður ar líklega bæði erfðir og umhverfisþættir. Grísir sem fá gott 

atlæti og fæðu stækka hraðar. Það er eins í þessu og öðru að rétt meðferð og aðstæður skila sér 

(Ágúst Torfi Hauksson, munnleg heimild, 28. janúar 2021).   

Ársgylta gefur af sér um 2 tonn af grísakjöti á ári þar sem hún eignast 22-27 grísi á ári 

og hver grís getur orðið 80-90 kg. Það er fljótt að telja hversu mikið kjöt er hægt að fá frá hverri 

gyltu. Til samanburðar gefur vetrarfóðruð á líklega að meðaltali af sér u.þ.b. 27 kg af lambakjöti 

á ári (Ágúst Torfi Hauksson, munnleg heimild, 28. janúar 2021). Það skiptir máli hversu margir 

lifandi grísir fæðast og ná ákveðnum aldri. Til að auka tíðni lifandi grísa þarf aðbúnaður 

gyltunnar að vera sem bestur. Þannig aukast líkurnar að hún taki fang og þeir lifi vel eftir 

fæðingu. Grísirnir eru viðkvæmastir fyrstu vikurnar eins og annað ungviði (Ágúst Torfi 

Hauksson, munnleg heimild, 28. janúar 2021).  
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4.2. Ingvi Stefánsson, formaður svínaræktarfélagsins og svínabóndi í Teigi Eyjafirði 

Ingvi lét hanna fyrir sig svínabú þar sem aðbúnaður gyltanna er góður og samkvæmt nýju 

reglugerðinni um lausagöngu (Ingvi Stefánsson, munnleg heimild, 16. febrúar 2021). Hann 

stefndi á að hafa 400 gyltur á búinu þar sem framleiddir yrðu 10.400 grísir á ári með 

eldisaðstöðuna að hluta til á Teigi. Hann væri með 100 m2 svæði þar sem grísunum væri 

kynjaskipt upp þannig að grísirnir væru 100 í stíu með 0,85 – 0,9 m2/grís. Grísirnir myndu hafa 

aðgang að 20 m2 útisvæði þegar veður leyfir og þeir fengju að ráða hvort þeir væru inni eða úti. 

Þeir fengju líka ótakmarkaðan aðgang að þurrfóðri. Eins og þetta er í dag þá eru 15 grísir í stíu 

með um 0,65 m2/ á grís og því myndi rými þeirra aukast með tilkomu svínahússins. Þeir fá núna 

votfóður og er þeim gefið 4 sinnum á sólarhring (Ingvi Stefánsson, munnleg heimild, 16. 

febrúar 2021). Ingvi Stefánsson er uppalinn í svínabransanum og þekki meðal annars sögu 

svínaræktar vel hérlendis. Hann meðal annars kaupir og elur upp grísi til áframeldi. 

Ekki eru til opinber gögn um hvað grísir kosta á Íslandi þar sem mjög fáir framleiðendur 

eru í svínarækt í dag (Ingvi Stefánsson, munnleg heimild, 12. apríl 2021). Það er því mikil 

áhætta sem felst í því að vera eingöngu með bú með gyltur eða vera með grísaeldi. Þessir aðilar 

í svínarækt eru oft háðir hvor öðrum þar sem erlendis er þetta ekki vandamál. Erlendis eru 

margir bændur í þessum geira og markaðurinn miklu stærri. Þegar kaupa á grís þá er miðað við 

að hann sé keyptur eftir fráfærur í kringum 7 til 10 kg lífþunga eða í kringum 30 kg lífþunga. 

Þá er talað um að fráfærugrís sé 33-35% af verði sláturgríss sem er um 78-80 kg. Eldisgrísir eru 

því oftast um 50% af verði sláturgríss. Eins og staðan er í dag þá metur Ingvi (munnleg heimild, 

12. apríl 2021). ekki hagstæðan rekstur að fara út í lokaeldi grísa eitt og sér. Afurðaverð hefur 

lækkað mikið og fóðurverð hækkað mikið síðan að Covid skall á. Engu að síður þá þá telur 

Ingvi að undir réttum forsendum og til lengri tíma þá geti svona rekstur staðið sig vel. Áður fyrr 

þá voru miklu fleiri í þessum bransa en það hefur orðið mikil hagræðingarkrafa í svínarækt á 

síðustu áratugum og ekki allir hafa haldið áfram með svínarækt. Það er erfitt fyrir minni aðila 

að keppa við stærri aðila sem hafa hagkvæmari einingar (Ingvi Stefánsson, munnleg heimild, 

12. apríl 2021). 
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4.3. Sören Brase, eftirlitsmaður hjá Offenstall samtökunum 

Samtökin Offenstall í Þýskalandi voru stofnuð árið 2016 (sjá mynd 

10). Offenstall eru samtök með marga starfsmenn og sjá þeir um að 

heimsækja svínabændur sem tilheyra samtökunum. Í dag eru um 60 

bændur í samtökunum sem fara eftir Offenstall kerfinu. Fólk á vegum 

samtakanna fara á bæina til að ganga úr skugga um að allt sé rétt hjá 

eldisgrísunum. Með Offenstall er verið að koma til móts við velferð 

grísanna með því að veita þeim meira rými, ferskt loft og nægan 

aðgang að hálmi (sjá mynd 11). Samkvæmt erlendri reglugerð þá er 

miðað við að pláss fyrir grís sem er um 110 kg sé að lágmarki með 

0,75 m2/grís en í Offenstall kerfinu hafa þeir 1,5 m2 sem er helmingi 

meira en lágmarkið. Innisvæðið er hægt að loka með þaki yfir veturinn svo grísirnir geti 

myndað eins konar nærviðri undir og þannig haldið á sér hita (sjá mynd 12). Samtökin sjá um 

að fylgjast vel með bændum og þannig er hægt að tryggja að varan sem fer í sölu uppfylli öll 

viðmið þeirra. Samtökin eru ekki rekin í hagnaðarskyni en vörurnar sem fara frá bændum eru 

merktar með Offenstall merkinu. Það kostar um það bil 400-500 evrur (60.120-75.150 kr, 

samkvæmt gengi 27. apríl 2021) að ala upp grís í hefðbundnu eldi en það er dýrara í offenstall 

kerfinu eða um 800-1000 evrur (120.240-150.300 kr, samkvæmt gengi 27. apríl 2021). Það er 

síðan um 30% verðálagning á kjötið til neytenda sem þá kaupa gæða vöru frá offenstall 

kerfinu (Brase, munnleg heimild, 18. febrúar 2021).  

Grísunum er gefið kjarnfóður en kerfið sem þau eru með hendir fóðrinu á gólfið í 

fóðuraðstæðunni. Þannig þurfa grísirnir að leita að fóðrinu sem svo eykur örvun hjá þeim (sjá 

mynd 13). Það er þyngdaraukning um 800 til 1000 grömm á dag á hvern grís (Brase, munnleg 

heimild, 18. febrúar 2021). Lífrænir bændur í Þýskalandi nota þetta kerfi mikið, þar sem dýrin 

hafa aðgang að meira rými og útisvæði. Útisvæðið er með bita í gólfinu en það getur líka verið 

heilt gólf (sjá myndir 14-16). Legusvæðið er alltaf með hálm og eru stíurnar þrifnar reglulega. 

Á tímum kórónuveirunnar hefur viðurkenning á Offenstall kerfinu aukist mikið og hafa margir 

farið í framkvæmdir til að breyta og byggja Offenstall hús (Brase, munnleg heimild, 18. febrúar 

2021). 

Grísirnir koma á bæina þegar þeir hafa náð 30 kg lífþunga og eru sendir í sláturhúsið 

þegar þeir hafa náð 110 kg lífþunga (Brase, munnleg heimild, 18. febrúar 2021). Grísir sem eru 

léttari en 30 kg þurfa meiri hita og henta því ekki beint í Offenstall kerfið strax. Hagkvæmast 

og best er að hópstærðin sé á bilinu 12-15 grísir í stíu. Í stærri hópum hentar 20-30 saman en 

Mynd 10: Offenstall merkið. Heimild: 
Offenstall.com 
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hægt að fara allt upp í 100 saman. Það verður þá að fylgjast vel með gripunum eins og kom 

fram hér á undan en það er hætta á halabitum og fleiri vandamálum með stærri hópa. Það hefur 

gengið mjög vel með grísina í svona hópum en misjafnt er það eftir svínabúum. Það þarf líka 

að gæta þess að halarnir séu allir heilir því ekki er gert ráð fyrir að þeir séu klipptir af eins og 

er oft gert í Þýskalandi til að koma í veg fyrir halabit. Með Offenstall kerfinu hefur verið sýnt 

fram á færri tilfelli skyndilegra dauðsfalla og einnig færri tilfelli slæmra árása. Erfitt er að halda 

rottum, músum og köttum frá því að komast inn en það er með öll búfjárhús.  

Hitastig er yfirleitt ekki vandamál nema yfir heitustu dagana á sumrin en þá er hitastigið 

um 30°C. Þá verða grísirnir stressaðir og eiga erfitt með að kæla sig. Það veldur því að stundum 

eiga þeir það til að skíta í legusvæðið sem þeir gera venjulega aldrei (Brase, munnleg heimild, 

18. febrúar 2021). Þá vilja þeir ekki fara frá legusvæðinu því þeim líður illa í miklum hita. Best 

er að hafa útisvæðið með þak yfir svo grísirnir brenni ekki í sólinni yfir daginn þar sem þeir eru 

með viðkvæma húð. Á veturna getur hitastigið farið niður í -15 °C. Það eru þó ekki mjög margir 

dagar en grísirnir þola það vel ef dragsúgur er ekki til staðar. Fylgjast þarf með að vatn frjósi 

ekki í lögnum og því er Offenstall kerfið með sírennsli í lögnum svo vatnið er alltaf á hreyfingu. 

Yfir veturinn er hægt að hafa vindheldan dúk fyrir gluggum til að verjast vindi. Einhver vindur 

kemur alltaf inn en með þessum hætti verður hann ekki stöðugur (Brase, munnleg heimild, 18. 

febrúar 2021).   

 

 
Mynd 11: Grísir í Offenstall stíu. Þar fá þeir legusvæði með hálm, aukið rými og aðgang að útisvæði. Heimild: Die 

Bundesregierung 



28 
 

 
Mynd 12: Í nokkrum Offenstall húsum er hægt að loka stíunum með grísunum undir til að það myndast eins konar nærviðri 

undir. Þetta er mjög hentugt fyrir grísina yfir kaldasta tíma dags eða árstíð. Heimild: Carl Ahrens-Westerlage 

 

 
Mynd 13: Fóðrinu sleppt niður á gólf svo grísirnir leita af því. Þannig fá allir að borða og þeir þurfa því að vinna fyrir 
matnum. Fóðuraðstaðan er með heilt gólf sem kemur í veg fyrir að fóðrið detti ofan í haughúsið. Heimild: Carl Ahrens-

Westerlage 
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Mynd 14: Grísirnir þurfa að labba í gegnum hurð til að komast í útisvæðið. Á þessari mynd eru veggirnir steyptir milli 

stíanna. Heimild: Carl Ahrens-Wes 

 

 
Mynd 15: Grísirnir hafa aðgang að útisvæði allan allan sólarhringinn og geta fengið sér frískt loft. Þak er yfir grísunum til 

að koma í veg fyrir að sterk sólin skíni á þá allan daginn. Heimild: Carl Ahrens-Westerlage 
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Mynd 16: Útisvæðið fyrir grísina er skipt upp eftir stíunum og hafa þeir 0,4 m2/grís af svæði. Bitar eru á útisvæðinu og er 

haughús undir sem safnar skítnum. Heimild: Carl Ahrens-Westerlage 

 

4.4. Eiríkur Loftsson, jarðræktarráðunautur hjá RML  

Talað var við Eirík Loftsson hjá Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins til að kanna stöðuna á hálmi 

á Íslandi og til að fá yfirsýn yfir umfang kornræktar hérlendis. Hann minntist einnig á strandreyr 

en gæði hans hafa lítið verið könnuð sem undirburður fyrir gripi. Ekki er vitað hve mikið er 

ræktað af strandreyr en ef  hægt væri að rækta hann markvisst kæmi af honum góður hálmur. 

Erfitt er að átta sig á hversu mikið er ræktað af strandreyr þar sem skráningar um það eru ekki 

nógu góðar. Strandreyrinn er harðari og fínni en kornhálmurinn. Til að ná besta kornhálminum 

þarf að slá hann í apríl þegar snjórinn þiðnar (Eiríkur Loftsson, munnleg heimild, 12. mars 

2021). Það getur verið breytilegt hversu harðgerður hálmurinn er eftir að hafa farið í gegnum 

þreskingu. Þresking er þegar korn er losað úr öxum og hálmurinn aðskilinn frá. Einnig hafa 

árstími og veðurfar áhrif á uppskeru kornhálms. Staðsetning á landinu hefur mikil áhrif á 

hvernig gengur að rækta og hvenær ákveðið er að slá. 

Ekki er vitað hversu mikið nákvæmlega er framleitt af korni á hverju ári en það er metið 

út frá flatarmáli með skráningum. Samkvæmt tölum úr jarðræktarforritinu Jörð.is árið 2020 

voru ræktaðir um 2800-2850 ha af korni. Ekki er skylda að skrá upplýsingar inn í Jörð.is og því 

erfitt að áætla með vissu hvort þessi tala sé nákvæm. Fyrir þá sem vilja fá jarðræktarstyrki þarf 

að skrá inn í Jörð.is nákvæmar tölur svo hægt sé að veita styrkina. Ræktað var bygg á 2.589 ha, 

hafrar á 133 ha og hveiti á 49 ha (Eiríkur Loftsson, munnleg heimild, 12. mars 2021). Ekki eru 

til nákvæmar tölur um uppskeru olíujurta en áætlað er að ræktaðir séu um 40-80 ha miðað við 
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tölur síðustu ára. Þessar upplýsingar eru bara metnar út frá því sem uppskorið er af korni. Sáð 

er í fleiri hektara af korni heldur en var tilgreint hér að ofan en það er ekki allt slegið því kornið 

nær ekki alltaf nægjanlegum þroska. Það er mjög breytilegt milli bænda hve mikill hálmur næst 

af hverjum hektara af korni og eru að sögn bænda frá 4-19 rúllum. Eiríkur Loftsson metur út 

frá öllum þessum upplýsingum að það fáist um 8-10 rúllur af þurrkuðum hálmi. Því er metið út 

frá því að rúllurnar séu að jafnaði 1,5 rúmmetri og þéttleikinn sé 140 kg/rúmmetra. Því er hægt 

að meta að árlega falli til 5.400 (4.700-6.000) tonn af hálmi (Eiríkur Loftsson, munnleg heimild, 

12. mars 2021).  

 

4.5. Brynjúlfur Guðbrandsson, svínabóndi á Brúarlandi á Mýrum  

Guðbrandur Brynjúlfsson og kona hans Snjólaug Guðmundsdóttir tóku við svínabúinu af 

foreldrum hans árið 1973 (Ármann Þorgrímsson, 2004) og búa enn þá á jörðinni. Brynjúlfur 

Guðbrandsson, sonur þeirra og konan hans hafa hjálpað til á bænum og hafa tekið við búinu að 

mestu leiti (Brynjúlfur Guðbrandsson, munnleg heimild, 16. mars 2021).  

Brynjúlfur Guðbrandsson sýndi búið að utan sem innan. Svínaræktin hófst fyrir um 55 

árum og síðan þá hefur þar verið svínabúskapur. Þau eru einnig með nokkra hesta og um 200 

kindur á bænum en svínaræktin er aðal tekjuleiðin þeirra. Svínahúsið er um 1700 m2 að stærð 

og eru 95 ársgyltur á búinu. Þau hafa alltaf verið 1. flokks svínabændur og fæðast um 3.000 

grísir á ári. Hver gylta er að gefa um 2,2 got á ári miðað við tölur síðustu ára með um 14-16 

grísi að meðaltali í hverju goti (Brynjúlfur Guðbrandsson, munnleg heimild, 16. mars 2021). 

Fjöldi grísa er þó alltaf mismunandi og eru 15% afföll af grísum frá fæðingu til slátrunar. Húsinu 

er skipt upp í mismunandi deildir eftir aldri grísanna og stöðu gyltunnar hverju sinni. 

Fráfærugrísirnir eru hópaskiptir eftir aldri og eru um það bil 20-25 saman í stíu til að byrja með 

(sjá mynd 17). Eldisgrísirnir eru síðan saman í viðbyggingu sem byggð var við gamla 

svínahúsið, en þar eru grísirnir nokkrir saman í stíu (sjá mynd 18). Þau senda grísina í sláturhús 

Norðlenska á Akureyri í kringum 150-160 daga gamla og eru þeir um 80 kg þegar þeim er 

slátrað (Brynjúlfur Guðbrandsson, munnleg heimild, 16. mars 2021). Þau sæða gylturnar en eru 

einnig með 3 gelti núna sem þau hafa notað í um ár. Oft hafa verið byggðar viðbyggingar við 

upphaflegu húsin sem fara að verða ólögleg vegna nýrra reglugerða. Svín eiga að vera í 

lausagöngu og hafa bændur til 1. janúar 2025 til að breyta húsum sínum svo hægt sé að uppfylla 

þær kröfur. Erfitt og kostnaðarsamt verður að breyta húsunum til að standast kröfurnar 

(Brynjúlfur Guðbrandsson, munnleg heimild, 16. mars 2021).  
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Mynd 17: Fráfærugrísir sautján saman í stíu. Heimild: Guðbrandur Brynjúlfsson 

 
Mynd 18: Eldisgrísir átta saman í stíu. Heimild: Guðbrandur Brynjúlfsson 
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4.6. Thelma Dögg Róbertsdóttir, sérgreinadýralæknir í heilbrigði og velferð svína hjá 

Matvælastofnun 

Til þess að svínahald sé tilkynninga- og úttektarskylt þarf svínaræktin að vera með fleiri en tvö 

fullorðin svín á hverjum tíma og uppeldi á fleiri en 20 grísum á hverjum tíma. Auðgunarefni 

þarf að vera til staðar fyrir svín til að róta í og krafsa (Thelma Dögg Róbertsdóttir, 2021). Öll 

svín eiga að hafa aðgang að auðgunarefnum og telst spænir í litlu magni ekki sem auðgunarefni. 

Efnið þarf að vera í miklu magni sem tryggir að allir gripir hafi nægan aðgang að því. 

Auðgunarefni geta minnkað líkur á halabitum hjá grísum og annarri hegðun sem telst óæskileg. 

Það má ekki vera skaðlegt heilsu þeirra og þarf að vera ætilegt. Það ætti að hafa jákvæð áhrif á 

meltinguna og vera öruggt að tyggja það. Svínin eiga að geta rótað í því og geta unnið með 

efnið eins og að flytja það á milli staða og breyta lögun þess. Það þarf að vekja áhuga hjá 

grísunum og örva þá til að róta og krafsa í það. Það á einnig að vera gott aðgengi að því svo 

hægt sé að meðhöndla það. Það á líka að vera heilnæmt og hreinlegt til að lágmarka óhreinindi 

í kringum grísina. Ekki væru gerðar kröfur um hvað efnið eigi að vera og bændur geti því fundið 

út fyrir sig hvað hentar hverju sinni og prufað sig áfram. Í eftirlitsferðum Matvælastofnunar eru 

gerðar athugasemdir hjá þeim bændum sem ekki hafa aðgang að auðgunarefnum fyrir öll svín 

á búinu. Ætlast er til að athugasemdirnar verði til þess að bændur bæti úr (Thelma Dögg 

Róbertsdóttir, 2021). 

 

4.7. Björgvin Þór Harðarson, svínabóndi í Laxárdal II í Skeiða- og Gnúpverjahreppi í 

Árnessýslu 

Hörður Harðarson og María Guðný Guðnadóttir hófu búskap í Laxárdal II árið 1977 og 

byrjuðu með eina gyltu 1978 (Björgvin Þór Harðarson, munnleg heimild, 22. mars 2021). 

Síðan hefur búið stækkað og eru þau núna með um 160 gyltur. Fyrirtækið Grís og flesk var 

stofnað um reksturinn árið 1999 sem hjónin og börnin þeirra eiga. Hefur Björgvin sonur þeirra 

hjálpað mikið til síðan árið 2000 og hefur nú sett sig mikið inn í reksturinn. Vegna nýrra 

reglugerða hafa þau hafið framkvæmdir til að byggja nýtt svínahús fyrir um 60 gyltur með 

stíur sem verða 5 m x 5 m, en núna eru stíurnar 2,5 m x 5 m. Einhver hluti af gyltunum er 

núna í lausagöngu eins og nýja reglugerðin segir til um og hefur það gengið vel (Björgvin Þór 

Harðarson, munnleg heimild, 22. mars 2021). Það þarf að hugsa vel út í það hvaða gyltur eru 
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settar saman og fylgjast vel með því að 

einhverjar verði ekki útskúfaðar frá fóðri og 

vatni. Gylturnar hafa aðgang að hálmi í eins 

konar kassa sem er fylltur af hálmi og skammtar 

fyrir þær (sjá mynd 19). Eins og aðstæðurnar 

eru núna þá stíflast flórinn ef hálmur fer ofan í 

hann í miklum mæli.  

Það koma um 11 til 17 grísir á hverja 

gyltu en það er mjög breytilegt eftir aðstæðum. 

Það eru einnig 2,3 – 2,4 got/gyltu á ári og eru 

gylturnar oftast sæddar. Grísir í uppeldi eru 20-23 saman í stíu til að byrja með (sjá myndir 

20-23). Síðan fækkar þeim í stíu þegar þeir stækka og eru um 14 fullvaxta í stíu, sem er 2,5 m 

x 5 m. Nokkrar stíur eru komnar með velferðargólf fyrir grísina með dreni sem á að vera betra 

fyrir klaufirnar þeirra (sjá mynd 24). Grísirnir eru halaklipptir þegar þeir eru um eins daga 

gamlir og er það gert til að koma í veg fyrir halabit (Björgvin Þór Harðarson, munnleg 

heimild, 22. mars 2021).  

Geltir framleiða kynhormónið androstenone sem myndast við kynþroska hjá þeim. 

Þegar þessi efni safnast upp þá kemur oft galtarbragð og galtarlykt af kjötinu sem veldur 

óbragði af kjötinu við eldun (Fredriksen og Nafstad, 2012). Geltirnir eru sprautaðir tvisvar 

sinnum með bóluefni sem stöðvar framleiðslu androstenone með því að mynda mótefni gegn 

hormóninu GnRH. GnRH sér um að virkja eistun við kynþroska. Geltirnir eru sprautaðir 

tvisvar sinnum með að minnsta kosti mánaða millibili (Fredriksen og Nafstad, 2012). 

Björgvin telur að með því að sprauta geltina róist þeir mikið niður og séu ekki eins 

árásargjarnir. Hann hefur tekið eftir því að gylturnar eru oft árásargjarnari en geltirnir. 

Grísirnir eru aldir upp þar til þeir eru um 150-160 daga gamlir og eru síðan sendir í slátrun. 

Þau slátra um 2/3 af grísunum sem þau fá og selja um þriðjung til bænda. Þau senda grísina í 

slátrun til Sláturfélags Suðurlands og vinna kjötið og selja sjálf beint frá býli (Björgvin Þór 

Harðarson, munnleg heimild, 22. mars 2021).  

 Þau sjá sjálf um að rækta allt að 80% af korni fyrir svínin og hafa þau um 230 ha af 

landi undir kornrækt við Gunnarsholt. Þar fá þau um 8 rúllur af hálmi á hektara sem þau nota 

á búinu og einnig hafa þau notað hálminn í endurræktun á jarðveginum. Jarðvegurinn á 

Gunnarsholti er nokkuð sendinn og næringarsnauður svo þau nýta hann aftur til þess að auka 

næringarefnin. Þau rækta bæði bygg, hveiti og smá af repju sem þau geyma í síló fyrir utan 

Mynd 19: Gyltur í lausagöngu með aðgang að aðkeyptum 
hálmkassa frá Danmörku. Heimild: Ásta Jórunn 
Smáradóttir 
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(sjá mynd 25). Kornið er síðan malað og ferðast um rör um allt húsið til svínanna (Björgvin 

Þór Harðarson, munnleg heimild, 22. mars 2021).   

 

 
Mynd 20: Grísir í uppeldi hjá svínabúinu í Laxárdal II. Grísirnir eru fyrst 20-23 saman í stíu en fækkar síðan þegar þeim 

stækkar. Grísunum eru ekki kynjaskipt í stíur. Þeir fá að hafa hálm í körfu sem hangir niður úr loftinu sem þeir ná að naga 
og borða. Það hjálpar til við að nýta hálminn vel og þeir hafa gaman að. Heimild: Ásta Jórunn Smáradóttir 

 

Mynd 21: Grísir  í tveimur stíum deila fóðuraðstöðu þar sem kornið er malað og ferðast um húsið í gegnum leiðslur til 
svínanna. Grísirnir eru með meiri hluta gólfsins sem heilt gólf með skýli sem þeir geta legið undir. Síðan eru ristar með flór 

undir þar sem þeir skíta mest. Heimild: Ásta Jórunn Smárdóttir 
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Mynd 22: Grísirnir fá einu sinni til tvisvar í viku hálm til sín sem þeir borða og róta í. Ef gefið er of mikiðaf hálmi þá getur 

flórinn stíflast og erfitt getur verið að losa um stífluna. Heimild: Ásta Jórunn Smáradóttir 

 
Mynd 23: Þegar grísirnir stækka þá fækkar þeim í stíunni og fá meira pláss. Heimild: Ásta Jórunn Smáradóttir  
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Mynd 24: Nokkrar stíur í Laxárdal II eru komin með nokkurs konar heilgólf með dreni. Heimild: Ásta Jórunn Smáradóttir 

 

 
Mynd 25: Kornræktun í Gunnarsholti. Ræktað er hveiti, nepja, soja og bygg gróft, milligróft og fínt. Heimild: Björgvin Þór 

Harðarson 
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5. Niðurstöður 

Taka þarf tillit til búfjár þegar skipulagt er búfjárhús svo að gripirnir geti sýnt sitt náttúrulega 

atferli og þar með aukið velferðina. Dýr í náttúrunni halda sig saman í litlum hópum, oftast 

nánasta fjölskylda. Stærð hópanna fer þó eftir fæðuframboði í umhverfi þeirra. Gyltan færir 

sig frá hópnum þegar hún gýtur grísunum og kemur síðan aftur í hópinn eftir nokkra daga. 

Hún býr til eins konar bæli þegar hún á von á gotinu (Conyou, 2001). Um leið og grísirnir 

fæðast myndast virðingarröð og geta slagsmál átt sér stað milli grísa í sama goti um spena eða 

aðgang að þeim. Talið er að undirburður minnki líkur á slagsmálum (Houpt, 2018) og getur 

hálmur komið þar inn en hann uppfyllir margar kröfur um auðgunarefni (Thelma Dögg 

Róbertsdóttir, 2021). Auðgunarefni þurfa að vera til staðar fyrir öll svín og er hálmur tilvalið 

efni. Ræktaðir voru um 2.800 til 2.850 ha af korni á Íslandi árið 2020 (Eiríkur Loftsson, 

munnleg heimild, 12. mars 2021) og því hægt að nýta hálminn sem undirburð fyrir grísi og 

gyltur. Samkvæmt Brase (munnleg heimild, 18. febrúar 2021) eru grísirnir í Offenstall 

svínahúsunum með aðgang að hálmi sem stuðlar að þyngdaraukningu og að uppfylla 

rótarþörf. Þeir grísir hafa einnig gott rými og aðgang að útisvæði. Þar er minni tíðni af 

dauðsföllum og tíðni halabita er lægri. Til að koma til móts við íslenskt veðurfar eru til 

vindheldir dúkar sem hægt er að nota til að loka húsinu svo mesti trekkurinn komi ekki inn. 

Taka þarf tillit til sjúkdóma eins og gin og klaufaveiki og svínapestarinnar til að koma í veg 

fyrir að þeir breiðist út. Smitsjúkdómum eins og salmonellu og kampýlóbakter þarf að halda í 

lágmarki eins og hægt er. Byggingar þurfa að taka mið af öllum þessum þáttum til að uppfylla 

kröfur grísanna um náttúrulegt atferli.  

 

5.1. Aðbúnaður 

Eldisgrísir eiga það til að skipta stíum sínum upp í hreint og óhreint svæði. Þeir velja að liggja 

á hreinum og þurrum stað og kjósa þess frekar að skíta og drekka þar sem er blautt (Konráð 

Konráðsson, 1998). Þegar rými fyrir grísina er ekki nægt eða loftræsting óásættanleg þá geta 

þeir skilað skít og þvagi á þurra svæðið þeirra. Því getur litið út  eins og svín séu óhrein dýr en 

það á oft rætur að rekja til svínahirða. Röng meðhöndlun grísa getur haft neikvæð áhrif á 

heilbrigði þeirra og getur leitt til ýmissa vandamála svo sem sóðaskap, síðubit, halabit og 

alvarlega sjúkdóma (Konráð Konráðsson, 1998). Svín eru mjög hreinleg dýr og vilja sjaldan 

vera óhrein. Það er samkvæmt eðli þeirra að róta með trýninu í mold og leita þannig að fæðu. 

Séu þau illa hirt eða látin vera í of litlu rými þar sem mikil bleyta er verða þau skítug. Ef  þau 
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eru í góðu umhverfi og eru vel hirt haldast þau hrein (Konráð Konráðsson, 1998). Öll dýr eiga 

skilið að geta lagst í hreint og þurrt rými og eiga ekki að þurfa að liggja í bleytu.  

 

5.1.1 Hitastig og loftræsting  

Grísir og fullorðin svín hnipra sig saman þegar þeim er kalt. Nýfæddir grísir liggja mikið saman 

til að halda á sér hita, en svín gera þetta einnig þegar þau eldast (Houpt, 2018). Húð svína er 

frábrugðin húð annarra húsdýra á þann hátt að hún 

hefur ekki marga svitakirtla. Svín geta því ekki kælt sig 

niður á sama hátt (Konráð Konráðsson, 1998). Þau 

mæða með munninum þegar þeim er heitt eins og kettir 

og hundar gera. Til að kæla sig niður þá velta þau sér 

upp úr drullu eða blautri mold (sjá mynd 26). Það virkar 

betur heldur en bara hreint vatn (Houpt, 2018). Þannig 

ná þau að líka að verja sig fyrir geislum sólarinnar og 

brenna ekki (Konráð Konráðsson, 1998). Um 50% af 

svínakjöti á heimsmarkaði er á hitabeltissvæðum sem 

þýðir að stærsta hluta ársins er hitastigið mjög hátt. Áhrif hitastigs á fæðuinntöku hafa verið 

skoðuð og hefur hitastress mikið verið rannsakað. (Renaudeau, Gourdine og St-Pierre, 2011). 

Fæðuinntaka er beintengd hitastigi þar sem svín borða meira í köldu umhverfi heldur en 

heitu. Dýr borða til að halda á sér hita og þegar þeim verður of heitt þá minnkar matarlystin til 

að koma í veg fyrir ofhitnun (Renaudeau o.fl, 2011). Þegar svín hætta að borða vegna hitastress 

hefur það neikvæð áhrif á vaxtaraukningu þeirra. Það hafa margir þættir áhrif á fæðuinntöku 

gripanna eins og kyn, aðbúnaður, fóðursamsetning, rakastig, hreinlæti og þéttleiki gripanna í 

stíunni (Renaudeau o.fl, 2011). Niðurstöður Lopez, Jesse, Becker og Ellersieck (1991) sýndu 

fram á að grísir sem voru í lægra hitastigi eða nálægt 0 °C voru 27,2% lengur að þyngjast en 

þeir í hærra hitastigi eða nálægt 20 °C (P < 0,001). Þeir grísir sem voru í kaldara umhverfinu 

borðuðu 5,7% meira fóður (P < 0,05) og þeir voru með lægri fóðurnýtingu (P < 0,05) (Lopez 

o.fl., 1991).  

Talið er að hitastig sé hærra hjá grísum sem hafa hálm í stíum heldur en ekki. Hálmurinn 

heldur hita á þeim og meðalhitastig í stíunni hækkar. Í rannsókn Morgan, Deans, Lawrence og 

Nielsen (1998) var munur upp á 5,1 og 5,4 °C án hálms og 5,4 og 5,7 °C með hálmi (Morgan 

o.fl., 1998). Einnig er talið að hiti hækki í húsum sem eru með fleiri grísi í stíu. Hitastig var 

aðeins hærra þegar 80 grísir voru saman á móti 20 (14,2 °C á móti 13,4 °C) (Turner o.fl., 2000).  

Mynd 26: Grísir úti að velta sér í mold en þannig kæla þau sig 
niður og vernda sig frá sólarsljói. Heimild: Phys.org 
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Meðalárshiti á Íslandi er frá 3,83 til 5,05 °C með meðaltal í kringum 4,36 °C (Veðurstofa 

Íslands, e.d.-a) á árunum 2008 til 2020 (sjá mynd 27). Það eru 9 til 27 stöðvar víðs vegar um 

landið sem mæla hitastig allan sólarhringinn allan ársins hring og skrá í gagnagrunn. Samkvæmt 

gögnum frá Veðurstofu Íslands (e.d.-b) þá var gerður samanburður á meðalhitastigi á Hvanneyri 

í Borgarfirðinum og Möðruvöllum í Hörgárdal. Samanburður á meðalhitastigi yfir 

sumarmánuðina júní, júlí, ágúst og september leiddi það í ljós að betra veður var á Möðruvöllum 

næstum öll árin (sjá myndir 28-29). 

Loftræsting þarf að uppfylla skilyrði reglugerðar um velferð svína (1276/2014) þar sem vitnað 

er í töflu 9 í viðauka II.  

 

 
Mynd 27: Meðalárshitastig á Íslandi frá árinu 2008 til 2020 miðað við að reiknað var út frá 9 til 27 stöðum á landinu eftir 

árum. Heimild: Veðurstofa Íslands 

4,17
4,45 4,33

4,67
4,92

3,86

5,05

3,83

4,51
4,125

4,38 4,31
4,089

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Gr
áð

ur
, °

C

Ár

Meðalárshitastig á Íslandi frá árunum 2008-2020



41 
 

 
Mynd 28: Meðalhitastig yfir mánuðina júní, júlí, ágúst og september á Hvanneyri frá árinu 2015 til 2020. Heimild 

Veðurstofa Íslands 

 

 
Mynd 29: Meðalhitastig yfir mánuðina júní, júlí, ágúst og september á Möðruvöllum frá árinu 2013 til 2020. Heimild: 

Veðurstofa Íslands 
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Kirkjubæjarklaustri í Skaftárhreppi. Hitastigið var á milli -4°C á veturna og upp í um 11°C 

yfir sumarið. Mynd 30 sýnir hvernig breytileikinn er ekki mikill á meðalhitastigi fyrir heilt ár 

á Íslandi á sex mismunandi stöðum um landið. Það er að segja á Austurlandi, Norðurlandi, 

Suðurlandi, Vesturlandi og Suðvesturlandi (sjá töflu 10 í viðauka III). Hæsta hitastigið sem 

mældist var á árunum 1960-1990 var 29,4 °C á Akureyri í júní. Lægsta hitastigið á sömu árum 

var -22,9 °C í apríl á Teigarhorni (veðurstofa Íslands e.d.-a).  

 

 
Mynd 30: Meðalhitastig á Akureyri, Dalatanga, Kirkjubæjarklaustri, Lambavatni, Reykjavík og Teigarhorni frá árinu 1960 

til 1990 eftir mánuðum. Heimild: Veðurstofa Íslands 
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Offenstall samtökin eru staðsett í Osnabrück í 

Norð-Vestur Þýskalandi og eru flest 

Offenstall svínabúin staðsett nálægt því svæði 

(sjá mynd 31). Þau ná frá Rostock í norðri til 

Cologne í vestri og þar á milli. 

Veðurupplýsingar á mynd 32 eru upplýsingar 

um meðalhitastig frá Dusseldorf, Cologne, 

Dortmund, Essen og Hamborg. 

Meðalhitastigið yfir sumarið var frá 17,5 til 

19,5 °C með 1,5 til 3 °C yfir veturinn. Sjá 

töflu 11 í viðauka III. Hæstu og lægstu gildin 

eru mjög svipuð á öllum stöðunum í 

Þýskalandi eða frá -1 og 0 °C og upp í 22 til 

24 °C (Climates to travel, e.d.). 
 

 
 

 
Mynd 32: Meðalhitastig í Cologne, Dortmund, Dusseldorf, Essen og Hamborg eftir mánuðum. Heimild: Climates of travel 

Eins og rætt var hér fyrir ofan þá eykst fóðurátið í köldu loftslagi og er því dýrara að fóðra 

grísi hérlendis en í Þýskalandi. Það þarf því að reikna með að það þurfi að gefa þeim meira að 

borða hérlendis til að viðhalda vaxtarhraða og fóðurnýtingu. Í Þýskalandi verður heitara yfir 
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Hamborg (°C) Dusseldorf (°C) Dortmund (°C) Essen (°C) Cologne (°C)

Mynd 31: Offenstall samtökin eru staðsett í Osnabruck í Norð-Vestur 
Þýskalandi þar sem felst búin eru staðsett. Heimild: Offenstall.com 
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sumarið en hérlendis, en hér er hitastigið frekar milt yfir árið. Það verður því ekki of kalt og 

ekki of heitt sem getur verið gott því grísir verða stressaðir í of miklum hita. Hitastig er ekki 

það eina sem skiptir máli heldur er oft mikill vindur á Íslandi. Meðalvindur á Íslandi er metinn 

á veturnar og sumrin og einnig í 50 metra hæð og 100 metra hæð yfir jörðu (sjá mynd 35). 

Mestur vindur er við ströndina og sérstaklega á Skaga, Langanesi og Melrakkasléttu 

(Veðurstofa Íslands, e.d.-c). Vindhraði á hálendinu í 50 metra hæð er metinn á 6-8 m/s á 

sumrin en 10-11 m/s á veturna. Þegar vindhraðinn er skoðaður í 100 metra hæð þá er meiri 

vindur eða 7-9 m/s á sumrin og 11-12 m/s á veturna (sjá mynd 33). Þegar horft er á láglendið 

þá er meðalvindur um 6-8 m/s yfir árið í 50 metra hæð og það er aðeins meiri vindur eða um 

10-11 m/s í 100 metra hæð. Yfir sumartímann er vindhraðinn að meðaltali fyrir landið í 

hringum 4-6 m/s í láglendi og í hálendi er það nær 10-11 m/s (Veðurstofa Íslands, e.d.-c). Til 

eru frávik frá þessum tölum og sveiflur innan ársins.  

 
Mynd 33: Meðalársvindur yfir sumartímann og vetrartímann á Íslandi í 50 eða 100 metra hæð frá jörðu. Heimild: 

Veðurstofa Íslands 
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Vindurinn út í þýskalandi er að meðaltali 5,5-8,5 m/s miðað við hæð frá jörðinni (sjá mynd 

34). Þegar hæðin er 50 metrar þá er meðalvindurinn í kringum 5,5 m/s og þegar hæðin er 100 

metrar þá er meðalvindurinn um það bil 6,3 m/s. Meðalvindurinn var síðan 8,5 m/s við 500 

metra hæð sem ekki er mælt á Íslandi og ekki hægt að bera saman við. Það er því ekki mikill 

munur á vindhraða á þessum stöðum þar sem ekki alveg sömu atriðin eru mæld á hverjum 

stað. Bæði er tekið meðalársvindur á Íslandi og bæði yfir sumarið og veturna sem er ekki í 

Þýskalandi. Í Þýskalandi er aftur á móti mælt meðalvindhraða í 500 metra hæð (New 

european wind atlas, e.d.). 

 
Mynd 34: Ársmeðalvindur í Norð-Vestur Þýskalandi. Heimild: New european wind atlas 

5.1.2. Gömul útihús 

Gömul útihús eins og fjós, fjárhús, hesthús eða svínahús er hægt að endurhanna og setja upp 

eldishús fyrir grísi. Ekki þarf að einangra húsin mjög mikið því grísir þola kulda ágætlega eins 

og áður hefur komið fram. Þegar grísinir ná 25 til 30 kg lífþunga eiga þeir nokkuð auðvelt með 

að halda á sér hita. Hár hiti fer verr í grísina og þeir fara í hitastress sem gerir það að verkum 

að þeim líður illa og skíta þá frekar í legusvæði sín. Einnig getur sólarljós brennt þá ef þeir hafa 

ekki aðgang að mold til að velta sér í. Það er ekki nauðsynlegt að leggja hita í húsin því 

hálmurinn heldur aðeins að hluta til hita á grísunum. Eins væri hægt að hanna lok eða hlera á 

stíurnar til að hitinn haldist betur inni. Til að koma til móts við þeirra náttúrulega atferli er ekki 

gott að vera með of marga grísi í stíu, því annars er hætta á að þeir útiloki aðra grísi frá fóðri og 
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vatni sem eru neðar í virðingarröðinni. Útihúsin þurfa að vera með aðstöðu til að geyma hálm 

og gott aðgengi þarf að vera að stíunum. Ekki þarf að eyða miklum peningum í innréttingar því 

hægt er að nýta það sem er til staðar í byggingunum, eins og timbur og bárujárn. Í útihúsum er 

oftast haughús sem hægt er að nýta áfram fyrir grísina. Hægt er að leggja plötu ofan á flórinn 

og setja hálm ofan á fyrir grísina til að róta í. Ef hægt er að opna stóran glugga fá grísirnir ferskt 

loft án þess að sólin skíni beint inn. Með því að auka rými fyrir grísina líður þeim betur og hægt 

yrði að markaðssetja afurðir grísanna fyrir neytendur. Samkvæmt reglugerð um velferð svína 

(nr 1276/2014) þarf að vera nægt pláss fyrir grísina til að borða og drekka. Það þarf einnig að 

vera auðgunarefni svo þeir geti sýnt sitt náttúrulega eðli. 

 

5.2. Hálmur 

Eins og áður kom fram er hálmur aukaafurð af kornrækt. Hálmur hefur lengi verið notaður sem 

undirburður og eru margar rannsóknir sem sýna fram á að hann eykur velferð gripa. Rannsókn 

Scott o.fl. (2006) sýndi fram á muninn á milli stía með bitum annars vegar og með hálmi hins 

vegar. Helti og halabit voru marktækt fleiri á bitunum (P < 0,001) á meðan tíðni 

öndunarsjúkdóma og PMWS (Post-weaning multisystemic wasting syndrome) (P < 0,01) var 

hærri í hálmstíum. Grísirnir sem voru í hálmstíum voru hins vegar með lélegt hreinlæti (P < 

0,001) en það var breytilegt milli árstíða hversu slæmt það var. Grísirnir í hálmstíunum eyddu 

meiri tíma að leika sér í hálminum og voru meira virk yfir daginn (P < 0,001). Meðan grísirnir 

á bitunum reyndu markvisst meira að meiða aðra stíufélaga (P < 0,001). Ekki var marktækur 

munur á tíðni sára í stíum en alvarleiki legusára var meiri á bitunum (P < 0,001) (Scott o.fl., 

2006). Legusár á öxl myndast þegar svínin hafa ekki mjúkt undirlag og eykst líka þegar gripirnir 

þyngjast. Upp hafa komið alvarlegri tilfelli af legusárum, en tíðnin er talin aukast ef svínin eru 

höfð á bitum (Lyons o.fl., 1995). Þetta er í samræmi við rannsókn Gillman, KilBride, Ossent 

og Green (2008) en í Englandi var tíðni legusára 41,2% hjá svínum. Það sem eykur líkurnar á 

legusárum hjá ungum grísum er skortur á undirlagi fyrir þá. Legusárið jókst ef gólfið var steypt 

með undirlagi eða litlu undirlagi. Einnig ef gólfið var sleipt og ef bitar voru á því (Gilman o.fl., 

2008).  

Það kemur fram í niðurstöðum Day o.fl. (2002) að ef það væri til staðar lítið magn af 

hálmi á hverjum degi þá hefði það jákvæð áhrif á grísina. Ef ekki var hálmur fóru grísirnir að 

sýna öðrum stíufélögum meiri neikvæða athygli eins og halabit. Því myndi mikið magn af hálmi 

minnka líkurnar á árásarhegðun hjá grísunum. Vegna þess að grísirnir með hálminn voru meira 

virkir þá borðuðu þeir meira og oftar en án hálms (Day o.fl., 2002). Þetta kom einnig fram í 
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rannsókn Morgan o.fl. (1998) en með því að hafa hálm í stíunni þá hafði það góð áhrif á 

fóðurátið, vaxtaraukningu og voru meira virk yfir daginn. Grísirnir með hálminn stóðu 

marktækt meira yfir daginn heldur en þeir sem fengu ekki hálm. Hálmurinn hafði hins vegar 

slæm áhrif á hegðun grísanna en þeir áttu það til að vera meira árásargjarnari gagnvart öðrum 

stíufélögum ef hálmur var til staðar. Hægt er að útskýra það með aukinni virkni yfir daginn og 

takmörkuðu magni af hálmi. Grísirnir höfðu aðgang að skýli og lágu grísirnir án hálms meiri 

inn í skýlinu en þeir með hálm. Rannsóknin fór fram í köldu umhverfi og því er hægt að útfæra 

þessar niðurstöður að köldum svæðum (Morgan o.fl., 1998). 

Samkvæmt rannsókn Lyons o.fl. (1995) borðuðu grísirnir í hálmstíum marktækt meira 

eða 6% (P < 0,001), uxu hraðar eða 7% (P < 0,05) og fóðurnýtnin var 1% meiri (ekki 

marktækt) heldur en þeir sem höfðu ekki aðgang að hálmi (Lyons o.fl., 1995). Rannsóknir 

hafa líka skoðað hvernig grísirnir hegða sér ef þeir hafa ekki aðgang að hálmi en samkvæmt 

rannsókn Petersen, Simonsen og Lawson (1995) voru grísirnir sem voru ekki með aðgang að 

hálmi 26% af tímanum að naga gólf og veggi á móti 3% hjá þeim sem höfðu aðgang að 

auðgunarefnunum. Þeir voru marktækt meira að bíta í aðra stíufélaga (P < 0,05) og halabit 

voru tíðari (P < 0,01). Hegðunarbreytingar eins og tíðni halabita geta lækkað með tilkomu 

hálmsins. Hálmurinn hafði lítil áhrif nema sem örvun hjá þeim grísum sem höfðu þegar 

aðgang að nægu fóðri, plássi og voru í viðeigandi hitastigi. Örvun fyrir grísina eins og með 

auðgunarefni beinist aðallega að munninum og nefinu þar sem grísir mundu frekar beina 

athyglinni að öðrum stíufélögum ef það væri ekki til staðar. Þar sem hálmur er ekki 

nauðsynlegur þá ættu hlutir eins og trjágreinar og hey til að róta í að nægja (Fraser o.fl., 

1991). Einnig hefur verið skoðað reynslu á hálmskömmturum eins og gylturnar í Laxárdal II 

hafa aðgang að.  

Rannsókn Bulens, Van Beiendonck, Van Thielen, Buys og Driessen (2015) skoðaði 

áhrifin á því að nota fjóra mismunandi hálmskammtara í tvær vikur fyrir fjórar stíur með sex 

grísum. Notast var við hálm skammtara (Funbar, straw dispencer) með söxuðum/völsuðum 

(chopped) hálm, sílender með söxuðum hálmi (MIK Toy, pressed chopped straw), 

heimatilbúinn grind (rack) með löngum hálmstráum og fóðurskammtari frá Hollandi með 

hálmi. Ekki var marktækur munur á stíunum með mismunandi hálm hvað varðar 

þyngdaraukningu gripanna og einnig ekki hvað varðar sár á gripunum (Bulens o.fl., 2015).  
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5.3. Uppsetning  

Til að mæta þörfum grísanna og styðja við velferð þeirra þá skiptir uppsetning stíanna mestu 

máli. Eins og var talað um hér á undan þá er mælt með því að öll svín hafi aðgang að 

auðgunarefni. Samtökin Offenstall er með aðgang að útisvæði fyrir alla eldisgrísina sem hefur 

reynst mjög vel. Thelma Dögg Róbertsdóttir (munnleg heimild 15. mars 2021) talaði um að 

gæti verið vandamál að hafa útisvæði fyrir grísina upp á sjúkdómahættu. Það hefur ekki reynst 

vandamál þarna úti og nýta þeir aðallega útisvæðið sem skítaaðstöðu. Mynd 35 sýnir 

uppsetningu að týpísku búfjárhúsi sem hægt væri að breyta með þessum hætti í svínahús fyrir 

lokaeldi grísa. Þeir fengju aðgang að hálmi og góða fóðuraðstöðu sem og útisvæði. Legusvæðið 

væri heilt gólf með hálm ofan á en bitar á útisvæðinu og fóðuraðstöðunni. Í dag er ekki mikið 

notað af auðgunarefnum á svínabúum en eins og kom fram fyrir ofan gerir MAST athugasemdir 

ef það er ekki til staðar fyrir öll svín. Kostirnir við uppsetningu eins og í Offenstall er auka 

rýmið sem gripirnir fá og aðgangur að auðgunarefnum. Talið er að tíðni sára lækkar og árásir 

fækka. Gallarnir geta verið kostnaður við breytingar á búsinu og vinna við að þrífa hjá grísunum 

út af hálminum. Það gæti stíflast hálmurinn í flórnum en eins og rannsókn Wallgren o.fl. (2016) 

kom inn á hér fyrir ofan þá er það sjaldan vandamál.  

 
Mynd 35: Uppsetning af svínahúsi frá Rannsóknarmiðstöð Landbúnaðarins. Heimild: Sigtryggur Veigar Herbertsson 

Myndir 36 og 37 sýna uppsetningar á Brúarlandi á Mýrum en þar er viðbyggingin við gamla 

húsið fyrir uppeldið. Á mynd 36 sést uppbygging stíunnar og síðan haughúsið undir og mynd 
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37 sýnir húsið að utan. Grísirnir eru fyrst í fráfærustíum í öðrum hluta húsins en eru síðan 

færðir í eldisstíurnar sem eru hægra megin á mynd 36.  

 

 
Mynd 36: Yfirborðsmynd af viðbyggingu svínahúsins fyrir sláturgrísina á bænum Brúarland. Stíurnar eru sýnilegar á efri 

hluta myndarinnar og uppsetningin á haughúsnuð er sýnilegt á neðri helmingi myndarinnar. Heimild: Kortasjá 
Borgarbyggðar 

 
Mynd 37: Svínahúsið á Brúarlandi sýnilegt utan frá. Heimild: Kortasjá Borgarbyggðar 
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Mynd númer 38 sýnir hvernig Ingvi Stefánsson hefur ætlað að hafa uppsetningu stíanna hjá 

lokaeldis grísunum en stíurnar eru 12. Eins og var minnst á hér fyrir ofan þá væru 100 grísir í 

stíu með 0,85 – 0,9 m2. Það gerir að hverju sinni geta verið um 1200 grísir í uppeldi. Það sést 

einnig hvernig velferð gripanna er í fyrirrúmi með auka rými fyrir grísina og útisvæði svo þeir 

komist út þegar vel viðrar. Með þessu auka rými getur það aukið velferð gripanna eins og 

rannsóknir hafa sýnt og halabitum getur fækkað.  

 

 
Mynd 38: Uppeldisstíurnar eru 12 þar sem grísirnir hafa aðgang að útisvæði. Heimild: Ingvi Stefánsson 

Mynd númer 39 sýnir tillögu að uppsetningu frá Rudolf Wiedmann sem er einn af stofnendum 

samtakanna Offenstall í Þýskalandi. Þar sést stórt svínahús sem getur tekið allt að 480 grísi 

þar af 40 gripir í hverri stíu. Hver stía er lárétt á myndinni með legusvæði með loki öðru 

megin merkt gult (liegebereich mit deckel) og fóðursvæði (fressbereich) hinum megin. 

Langur gangur er vinstra megin (treibgang) fyrir fólk til að komast að grísunum og gera það 

sem þarf hverju sinni. Á myndinni hægra megin er blátt svæði (suhlbereich) þar sem hægt er 

að loka fyrir og setja vatn til að kæla grísina yfir sumartímann. Græna svæðið (kotbereich) er 

síðan svæðið þar sem grísirnir skíta mest og er opið út fyrir þá til að fá frískt loft. Neðri 

myndin sýnir síðan húsið á hlið þar sem vinstra megin er tveggja metra hátt tvöfalt gler 

(dobbelstegglas) sem hægt er að opna í mesta hitanum en annars er það lokað. Miðju svæðið 

(personen durchstieg) er fyrir fólk til að koma inn í stíurnar og ganga úr skugga að allt sé með 

felldu. Lengst til hægri (aufhängung dezentral) er síðan verið að sýna hvernig hægt er að loka 
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fyrir bláa svæðið svo hægt sé að fylla af vatni. Allar mælingar á myndunum eru í metra 

kerfinu. 

 
Mynd 39: Uppsetning af svínahúsi frá Offenstall samtökunum í Þýskalandi þar sem sést hvernig stíurnar eru settar upp en 

þetta hús er fyrir 480 gripi með 40 í hverri stíu. Það er gangur hægra megin fyrir fólk til að komast að stíunum. Stíurnar eru 
lárétt og er legusvæði merkt gult en þar er 0,4 m2/grís. Fóðuraðstaða er 1,5 m2/grís og er staðsett í miðjunni merkt grátt. 

Bláa svæðið hægra megin er hægt að loka og fylla af vatni fyrir grísina til að kæla sig á sumrin. Græna svæðið lengst hægra 
megin er síðan svæðið þar sem grísirnir skíta mest en þar er kalt og blautt. Heimild: Robert Wiedmann 
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Mynd númer 40 sýnir tillögu að uppsetningu frá Rudolf Wiedmann. Í svínahúsinu er pláss fyrir 

222-225 grísi í nokkrum hópum með því að flokka þau eftir aldri og vigtun (waage) með 

flokkunarkerfi (sortierbereich) vinstra megin á myndinni. Legusvæðið (liegebereich mit deckel) 

er gula skyggða plássið þar sem 0,4 m2 er fyrir hvern grip. Fóðuraðstaðan (fressbereich) fyrir 

gripina er gráa svæðið milli legusvæðanna báðum megin. Þar er aðstaða fyrir gripina með 1,5 

m2/grís og vatnsaðgengið (tränken) er hægra megin á gráa svæðinu merkt (tränken) á efri 

myndinni. Blái hluti (suhlbereich) á efri myndinni er hluti af svæðinu inn í húsinu en er hægt 

að loka þessu svæði og fylla af vatni til að kæla grísina á sumrin ef það er heitt úti. Græna 

svæðið er síðan útisvæði (auslauf) fyrir grísina. Neðri myndin sýnir hvernig byggingin er í raun 

frá okkar sjónarhorni. Allar mælingar á myndunum eru í metra kerfinu.  

 

 
Mynd 40: Uppsetning af svínahúsi frá Offenstall samtökunum í Þýskalandi þar sem pláss er fyrir 222-225 grísi í þessari 

uppsetningu. Vinsta megin á myndinni er flokkunarkerfi þar sem grísunum er flokkað í hópa. Gula svæðið er legusvæðið þar 
sem 0,4 m2/grís og fóðuraðstaðan er með 1,5 m2/grís. Bláa svæðið á myndinni er hægt að loka og fylla af vatni til að kæla 

grísina yfir sumarið. Græna svæðið er síðan útisvæðið og er ekki með þaki yfir. Heimild: Robert Wiedmann 
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6. Umræður 

Á Íslandi hafa svín verið síðan við landnám með einungis 300 ára hléi inn á milli. Ekki 

margar rannsóknir hafa verið gerðar á íslenskum grísum en Pétur Sigtryggsson hefur skrifað 

um kynbætur í svínaræktinni, fóðrun svína og rannsóknir á íslenskum sláturgrísum. Þessar 

rannsóknir veita okkur þekkingu inn í íslenska svínarækt og hvernig hægt er að bæta íslenska 

stofninn. Með því að afla þekkingar um svínarækt er hægt að auka velferð þeirra. Eins og var 

minnst á hér fyrir ofan þá eru svín mjög frjósöm dýr og gefa marga grísi í hverju goti og er 

meðalgylta að gjóta tvisvar til þrisvar á ári. Grísirnir vaxa allir upp í 80 til 90 kg lífþunga og 

vaxtarhraðinn er mikill miðað við önnur húsdýr. Svínakjötsframleiðslan hefur aukist 

gríðarlega seinustu ár á Íslandi (Hagstofa Íslands, e.d.-b) og á sama tíma vitundarvakning 

hvað varðar velferð húsdýranna okkar. Fjöldi svína hefur einnig aukist mikið síðustu 

áratugina og frá 1969 til 1991 var aukningin rúmlega 700% (Hagstofa Íslands, e.d.-a). Til þess 

að getast staðist kröfur neytendanna þarf að taka tillit til atferli svínanna. Því ef aðbúnaður 

fyrir grísina batnar þá aukast afurðir frá þeim. Náttúrulegt atferli svínanna er að halda sig 

saman í litlum hópum með stórt landsvæði (Conyou, 2001). Þau vilja hafa hlýtt og þurrt 

legusvæði og þeir skíta ekki þar sem þau liggja. Svína eiga skilið að fá aðgang að þægilegu 

umhverfi og því er nauðsynlegt að hafa ekki of marga saman í stíu. Ef það er of þröngt hjá 

grísunum eiga þeir til að meiða hvorn annan og tíðni halabita eykst. Sjúkdómar geta líka 

komið upp ef ekki er gætt hreinlætis.  

Byggingar fyrir svínarækt hafa oft verið deildarskiptar til þess að lágmarka 

smitsjúkdóma á milli hópa (Konráð Konráðsson, 1998). Stíurnar eru misstórar eftir aldri 

gripanna og tíma á meðgöngu og er þéttleiki gripanna í stíunum mismunandi. Hálmur hefur 

margsinnis verið rannsakaður sem undirburður fyrir grísi og hefur hann marga kosti en einnig 

galla. Vandamálið hérlendis er að rækta kornið til að fá hálminn og sjá til þess að komið lifi af 

sumarið fyrir uppskeruna að hausti. Þar sem Ísland er staðsett mjög norðarlega þá getur verið 

erfitt að rækta korn vegna lágs hitastigs. Það var engu að síður ræktaðar um 2800 hektara af 

korni árið 2020 (Eiríkur Loftsson, munnleg heimild, 12. mars 2021). Eitt af vandamálum er 

veðrið hérlendis en það getur orðið mjög kalt á veturna og vindurinn getur verið mikill. 

Vindurinn kælir mjög mikið húsin og því er nauðsynlegt að geta lokað húsinu yfir mesta 

veturinn og köldustu daganna. Hitastigið er engu að síður oftast frekar milt með meðalárshita 

um 4 °C (Veðurstofa Íslands, e.d.-a). Það hefur sína kosti en þá verða svínin sjaldan fyrir 

hitastressi né sólbruna vegna sterkrar sólar. Á veturna þá er kaldara og því verður 

vaxtarhraðinn minni og fóðurátið meira. Ef að grísirnir fengju aðgang að útisvæði yfir 
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sumarið þá myndi það ekki hafa eins mikil áhrif á fóðurátið heldur en ef þeim væri hleypt út 

yfir veturinn.  

Grísir í lokaeldi sem eru komnir yfir 25 kg lífþunga geta haldið betur á sér hita heldur 

en yngri og þeir þola meiri kulda. Út í Þýskalandi þar sem Offenstall samtökin eru getur verið 

30 °C yfir sumartímann sem gerir það að verkum að hitastress hjá grísunum getur verið 

vandamál. Í Offenstall kerfinu hafa grísirnir líka þolað frost við -15 °C (Brase, munnleg 

heimild, 18. febrúar 2021) og því hægt að útfæra þessar aðstæður á Íslandi. Húsin gætu verið 

vindheld og með góða loftræstingu til að uppfylla kröfur um loftgæði. Hægt væri að nota 

gömlu innréttingarnar ef þær væru viðeigandi fyrir grísi. Gæta þarf að sóttvörnum og að hægt 

sé að sótthreinsa innréttingar milli hópa og því hentar timbur illa fyrir grísi. Ef það væri hægt 

að nýta innréttingar sem eru til staðar þá myndi kostnaður við það minnka.  

Það þarf líka að gera ráð fyrir umhverfismálum í svínarækt því landbúnaður einn og 

sér veldur miklu kolefnismengun í heiminum (Umhverfisstofna landbúnaðarins, 2020). Dýrt 

er að flytja inn korn og hálm en það er hægt að rækta korn hérlendis. Fóðurkostnaður eykst 

við meira át í kuldanum og því verður að taka það inn í reikninginn. Engu að síður þá minnkar 

bygginga kostnaðurinn ef gert er upp gamalt útihús. Kostnaðurinn við fóðrun getur því komið 

á móti að byggja nýtt hús. Mörg útihús á Íslandi eru enn þá heilleg eftir mörg ár og því hægt 

að breyta þeim í svínastíur fyrir lokaeldi grísa.  

Ingvi Stefánsson (munnleg heimild, 12. apríl 2021) vill meina að erfitt er að keppa við 

stærri aðila í svínarækt þar sem markaðurinn er lítill hérlendis. Ekki hafa verið settar upp 

velferðarstíur hérlendis og væri það áhugavert rannsóknarefni. Ef að hægt væri að koma upp 

velferðarstíum á Íslandi væri hægt að markaðssetja svínakjötið með tillit til þess. Þar sem 

velferðargripir fá meira rými, betra heilbrigði, undirburð, og aðgang að útisvæði á sumrin þá 

eru líkur á því að neytendur sækist eftir þeirri afurð. Það hefur ekki verið sett upp hérlendis og 

er því einungis metið út frá reynslu út í heim.  

Það eru margar ástæður fyrir því að við höfum ekki byggt velferðarstíur fyrir grísi og 

haft lokaeldi grísa eitt og sér. Kostnaður, hefðir og veðurfar geta verið ástæðurnar fyrir því. 

Skortur gæti verið á endurmenntun á þessu sviði sem og þekkingarleysi um velferð svína. 

Ekki er ódýrt að byggja hús þar sem margar innréttingar þarf að flytja inn frá Danmörku eða 

Noregi. Auðgunarefni eins og hálmur hefur sýnt sig að hann auki velferð gripanna og því 

hægt að nýta hann miklu meira en gert er núna. Fóðurverð hefur hækkað mikið á tímum 

Covid-19 og því gæti verið erfitt að fara í framkvæmdir á þessu sviði vegna þess. 

Heimaræktað korn sparar innflutning á korninu og þar með minnkar að einhverju leiti 

útblástur kolefna.   
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7. Ályktanir / lokaorð 

Þessi ritgerð veitir innsýn inn í svínarækt á íslandi og hvernig er hægt að auka aðbúnað grísa 

með tillit til velferðar og atferli þeirra. Hægt væri að innrétta gamalt útihús fyrir lokaeldi grísa 

og það þarf að uppfylla allar reglugerðir um velferð svínanna. Byggingar þurfa að taka mið af 

mörgum þáttum til að uppfylla þeirra náttúrulega atferli. Það þarf að vera góð loftræsing, 

auðgunarefni, gott rými, lítill þéttleiki, fáir í stíu og aðgangur að útisvæði að lágmarki á sumrin. 

Það hefur lengi verið stunduð kornrækt hérlendis en með mismiklum árangri. Þekking og 

rannsóknir eru það sem halda kornræktinni gangandi. Með því að rækta okkar eigið korn þá er 

hægt að gera svínaræktina sjálfbærari. Þannig gætu grísirnir haft aðgang að hálmi og ná því að 

uppfylla náttúrulegar þarfir sínar með því að róta í honum. Undirburður hefur jákvæð áhrif á 

marga eiginleika hjá grísum eins og minni líkur á halabitum, meiri vaxtarhraða og 

þyngdaraukningu. Útisvæði veitir þeim tækifæri til að fá frískt loft og velja grísir frekar að skíta 

þar sem er blautt og kalt frekar en í legusvæði. 

Erfitt er að byrja í svínarækt eins og staðan er núna vegna verðlækkunar á svínaafurðum 

og verðhækkunar á fóðri. Það væri engu að síður áhugavert að setja upp svínabú þar sem áhersla  

væri lögð á lokaeldi hjá grísum þar sem þeir fengju aðgang að útisvæði og meira rými. Það væri 

síðan hægt að kanna áhrifin á grísina og skoða hvort að það sé meiri vaxtarþungi eða minna um 

halabit. Það væri einnig áhugavert að sjá hver áhrifin eru af því að grísirnir hafi aðgang að 

útisvæði.  
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11. Viðauki I – Fjöldi svína 

Tafla 1: Fjöldi fullorðinna svína á Íslandi á árunum 1933 til 1979. Heimild: Hagstofa Íslands 

Ár Fjöldi Ár Fjöldi Ár Fjöldi Ár Fjöldi Ár Fjöldi 
1933 138 1940 458 1950 719 1960 1198 1970 667 
1934 183 1941 593 1951 441 1961 1484 1971 740 
1935 224 1942 826 1952 456 1962 1347 1972 922 
1936 289 1943 1508 1953 565 1963 1544 1973 924 
1937 323 1944 1133 1954 707 1964  1974 1071 
1938 299 1945 478 1955 657 1965  1975 1028 
1939 363 1946 314 1956 746 1966  1976 1013 

    1947 125 1957 709 1967 854 1977 1177 
    1948 347 1958 772 1968  1978 1392 
    1949 459 1959 1235 1969 458 1979 1435 

 

 
Tafla 2: Fjöldi fullorðinna svína á Íslandi á árunum 1980 til 2019. Heimild: Hagstofa Íslands 

Ár Fjöldi Ár Fjöldi Ár Fjöldi Ár Fjöldi 
1980 1553 1990 3116 2000 3862 2010 3615 
1981 1494 1991 3315 2001 4561 2011 3619 
1982 1923 1992 3474 2002 4075 2012 3643 
1983 2203 1993 3610 2003 3852 2013 3651 
1984 2287 1994 3752 2004 3553 2014 3644 
1985 2575 1995 3726 2005 3982 2015 3550 
1986 2744 1996 3543 2006 4218 2016 3548 
1987 3351 1997 3514 2007 4147 2017 3567 
1988 3453 1998 3987 2008 4265 2018 3323 
1989 3247 1999 3926 2009 3818 2019 3155 

 
 

Tafla 3: Heildarkjötsneysla, kg á svínakjöti  á íbúa á árunum 1983 til 2015. Heimild: Hagstofa Íslands 

 Ár Kg Ár Kg Ár Kg  
 1983 4,9 1994 12,1 2005 17,9  
 1984 6,3 1995 12,2 2006 18,9  
 1985 6,6 1996 14 2007 19,6  
 1986 7,8 1997 14,5 2008 21,9  
 1987 8,1 1998 14,2 2009 20,5  
 1988 9,8 1999 16,9 2010 19,4  
 1989 10,6 2000 17 2011 19,5  
 1990 9,9 2001 18,5 2012 18,3  
 1991 10 2002 20,1 2013 19,2  
 1992 10,1 2003 20,6 2014 19,1  
 1993 10,8 2004 18,7 2015 21  
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Tafla 4: Heildar svínakjötsframleiðsla á Íslandi í tonnum á Íslandi á árunum 1983 til 2020. Heimild: Hagstofa Íslands 

Ár Tonn Ár Tonn Ár Tonn Ár Tonn 
1983 1267 1992 2643 2001 5284 2011 6044 
1984 1435 1993 2861 2002 6011 2012 5854 
1985 1630 1994 3212 2003 6205 2013 6404 
1986 1868 1995 3330 2004 5597 2014 6472 
1987 2007 1996 3740 2005 5300 2015 6806 
1988 2474 1997 3838 2006 5744 2016 6089 
1989 2686 1998 3886 2007 6088 2017 6265 
1990 2533 1999 4706 2008 6645 2018 6797 
1991 2584 2000 4783 2009 6375 2019 6533 

    2010 6158 2020 6813 
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12. Viðauki II – Reglugerð um velferð svína 
 
Tafla 5: Ráðlögð rimla- og raufarbreidd í mismunandi stíum eftir svínum. Heimild: reglugerð um velferð svína (1276/2014) 

Svín Gólftegund Rimlabreidd 

lágmark 

Raufarbreidd há 

Gotstíur* plast 10 12 

Járn 10 12 

Steypt 30 14 

Fráfærugrísir Plast og járn 10 12 

steypt 30 14 

Geltir, gyltur, eldis- 

og sláturgrísir 

Plast og járn Sama breidd og 

raufin 

12 

Tvisvar sinnum 

breiðari en raufin 

20 

Steypt 80 20 

• Á gottíma þarf að breiða yfir eða loka tímabundið raufum sem eru stærri en 10 mm 

 
Tafla 6: Lágmarksgólfrými m2 /grís og lágmarkslegurými m2/grís fyrir fráfæru-, eldis- og sláturgrísir í hópum. Heimild: 

reglugerð um velferð svína (1276/2014) 

Lífþungi kg Lágmarksgólfrými m2/grís Lágmarkslegurými m2/grís 

Að 10 0,15 0,10 

11-20 0,20 0,13 

21-30 0,30 0,23 

31-50 0,40 0,34 

51-85 0,55 0,44 

86-110 0,65 0,54 

>110 1,00 0,67 
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Tafla 7: Lágmarksrými við fóðurtorg við skammtafóðrun miðað við þyngd grísa. Heimild: reglugerð um velferð svína 
(1276/2014) 

Lífþungi kg Átrými við fóðurtrog m/grís 
0-25 0,18 
26-50 0,25 
51-70 0,27 
71-90 0,30 
91-110 0,33 
111-150 0,35 
151-200 0,40 

>200 0,45 
 

Tafla 8: Vatnsþörf og lágmarksrennsli fyrir svín á öllum aldri. Heimild: reglugerð um velferð svína (1276/2014) 

Svín Vatnsþörf l/dýr/dag Lágmarksrennsli l/mín 

Spenagrísir 1-5 0,5 

Fráfærugrísir 1-5 0,5 

Eldisgrísi 6-10 1 

Gyltur og geltir 12-20 1,5 

Gotgyltur 25-35 4 

 

Loftræsting 

Miða skal við að útreiknuð afkastageta loftræstingar sé að minnsta kosti 200 m3 /klst. á hverja 

varmaframleiðslueiningu. Við útreikning á varmaframleiðslueiningum skal: 

a. grísir undir 50 kg telja 0,1 einingu á grís  

b. sláturgrísir yfir 50 kg telja 0,25 einingar á grís  

c. mjólkandi gyltur telja 0,45 einingar á gyltu.  

Magn hættulegra lofttegunda skal að jafnaði ekki vera meira en hér segir: 
Tafla 9: Magn hættulegra lofttegunda koltvísýrings, ammóníum og vetnissúlfíð skal að jafnaði ekki fara yfir 

hámarksviðmiðunarmörk, ppm. Heimild: reglugerð um velferð svína (1276/2014) 

Lofttegund Hámarksviðmiðunarmörk, ppm 

Koltvísýringur (CO2) 3.000 

Ammóníum (NH3) 20 

Vetnissúlfíð (H2S) 0,5 
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13. Viðauki III - Veðurfarsgögn 
 

Tafla 10: Meðalhitastig í Reykjavík, Akureyri, Teigarhorni, Lambavatni, Dalatanga og Kirkjubæjarklaustri eftir mánuðum. 
Heimild: Veðurstofa Íslands 

  
Reykjavík 
(°C) 

Akureyri 
(°C) 

Teigarhorn 
(°C) 

Lambavatn 
(°C) 

Dalatangi 
(°C) 

Kirkjubæjarklaustur 
(°C) 

Janúar -0,5 -4 -0,3 0,3 -0,9 -0,4 
Febrúar 0,4 -1,5 0,2 0,6 -0,5 0,2 
Mars 0,5 -1,3 0,4 0,1 -1,4 0,7 
Apríl 2,9 1,6 2,2 1,4 1 3,2 
Maí  6,3 5,5 4,5 3,3 4,1 6,5 
Júní 9 9,1 7,3 6,2 7 9,4 
Júlí 10,6 10,5 8,8 8 8,7 11,2 
Ágúst 10,3 10 8,8 8,3 8,8 10,4 
September 7,4 6,3 6,9 6,6 6,1 7,5 
Október 4,4 3 4,4 4,5 3,6 4,5 
Nóvember 1,1 -0,4 1,3 1,8 1 1,1 
Desember -0,2 -1,9 -0,1 0,6 -0,6 -0,4 

 

 
Tafla 11: Meðalhitastig í Hamborg, Dusseldorf, Dormund, Essen og Cologne eftir mánuðum. Heimild: Climates to travel 

  Hamborg (°C) 
Dusseldorf 
(°C) 

Dortmund 
(°C) Essen (°C) 

Cologne 
(°C) 

Janúar 1,5 3 1,5 2 2 
Febrúar 1,5 3,5 2,5 2,5 3 
Mars 4,5 7 5,5 5,5 6,5 
Apríl 7,5 10 8,5 9 9,5 
Maí  12,5 14 13 13,5 13,5 
Júní 15,5 17 16 15,5 16,5 
Júlí 17,5 19 17,5 17,5 18,5 
Ágúst 17,5 19 17,5 17,5 18,5 
September 14 15,5 15 15 15 
Október 9,5 11,5 10,5 11 11 
Nóvember 5 7 5,5 5,5 6,5 
Desember 2,5 3,5 3 3 3 

 
 
 
 


