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Ágrip 

Markmið þessa verkefnis var fjölþætt. Gögn frá skýrsluhaldskerfi nautgriparæktarinnar, Huppu, 

voru notuð til að reikna annars vegar tíðni tvíkelfingsburða hjá íslenskum nautgripum á árunum 

2009-2019 og hins vegar rannsaka hvort maktækur munur sé á nyt milli kúa sem bera einum 

kálfi eða fleirum. Skoðað var á hvaða mjaltaskeiði algengast er að kýr beri fleirum en einum 

kálfi, tíðni eftir landshlutum og árstíðum. Auk þess var gerður samanburður á 

mjaltaskeiðsafurðum fyrir og eftir burð, bili milli burða, meðgöngutíma, fjölda sæðinga eftir 

burð hjá annars vegar tvíkelfdum kúm og hins vegar einkelfdum kúm. Engar sambærilegar 

rannsóknir hafa verið gerðar hérlendis svo vitað sé til og því er þetta verkefni fyrsta sinnar 

tegundar. 

Niðurstöður leiddu í ljós að tíðni tvíkelfingsburða var á bilinu 1,40-1,96 á árunum 2009-2019 

og voru hlutfallslega flestir yfir sumartímann (1,85%). Hlutfallslega flestir tvíkelfingsburðir 

áttu sér stað á Suðurlandi og marktækur munur var á milli landshluta. Jákvæð marktæk fylgni 

er á milli númer mjaltaskeiðs og fjölda mjaltaskeiða (r=0,78). Tíðni tvíkelfingsburða er minnst 

á fyrsta mjaltaskeiði og eykst eftir því sem kýr ber oftar. Tvíkelfdar kýr skila að meðaltali meiri 

afurðum og mjólka að meðaltali (p<0,0001) fleiri mjaltaskeið heldur en einkelfdar kýr, auk þess 

að skila að jafnaði meiri afurðum yfir öll mjaltaskeiðin. Í öllum tilfellum eru tvíkelfdar kýr að 

skila meiri afurðum bæði fyrir og eftir burð óháð fjölda burða heldur en kýr sem bera einum 

kálfi. Þó er misjafnt hvort munurinn sé marktækur. Tvíkelfdar kýr skila lægri afurðum þegar 

þær ganga með kálfana, en afurðir aukast (p<0,0001) eftir burð. Bil milli burða einkelfdra kúa 

er að meðaltali 397,9 dagar samanborið við 407,6 daga hjá kúm sem voru tvíkelfdar (p<0,0001). 

Tvíkelfdar kýr þurfa fleiri sæðingar (p<0,0001) heldur en kýr sem borið hafa einum kálfi til að 

festa fang á ný. Meðgöngutími tvíkelfdra kúa er marktækt skemmri (282,7 dagar) heldur en hjá 

einkelfdum kúm (284,8 dagar).  

Lykilorð: Tvíkelfingar, tíðni, frjósemi, mjaltaskeið, afurðir, fjöldaegglos 
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1. Inngangur 

1.1 Almennt um íslenska kúastofninn 

Lengi vel var talið að íslenskar kýr ættu uppruna sinna að rekja til Noregs og að hluta til frá 

Bretlandseyjum (Jón Torfason & Jón Viðar Jónmundsson, 2001). Nýlegar rannsóknir hafa hins 

vegar leitt í ljós að þær eru mest skyldar sænska fjallakyninu og þremur finnskum kynjum 

(Gautason, Schönherz, Sahana og Guldbrandtsen, 2020). Kýrnar eru taldar hafa borist með 

landnámsmönnum frá Noregi um 870-930 E.kr. og á 1000 árum þróast erfðafræðilega í sitt 

eigið kyn (Gautason ofl., 2020). Íslenska kynið er eina mjólkurkúakynið sem fyrir finnst á 

Íslandi og hefur verið ræktað sem einnytja kyn frá upphafi skipulagðs ræktunarstarfs (Jón Viðar 

Jónmundsson & Magnús B. Jónsson, 1991). 

Stofnstærð íslensku nautgripanna hefur að öllum líkindum verið sveiflukennd í gegnum aldirnar 

en á 17. öld fækkaði kúm all verulega vegna breyttra búskaparhátta og vaxandi áhuga á 

sauðfjárrækt og sjósókn. Við upphaf 18. aldar voru nautgripir tæplega 36.000, þar af 24.467 

mjólkandi kýr og meðalársnytin var um 1000 lítrar á kú. Móðuharðindin dundu yfir á árunum 

1783-1785 og fækkaði búfénaði talsvert en fjöldi nautgripa fór þá undir 10.000 gripi. Undir lok 

18. aldar fjölgaði nautgripum hratt á ný og voru um 20.000 gripir. Fjöldi nautgripa hélst sá sami 

á 19. öld en þeim tók að fjölga á 20. öld meðal annars vegna skipulagðrar ræktunarstarfsemi og 

voru gripirnir orðnir yfir 60.000 árið 1981, þar af tæplega 40.000 mjólkurkýr. Samhliða 

fjölgunar á gripum jukust einnig afurðir.  

Frá árinu 1981 hefur geldneytum fjölgað og kúm fækkað vegna aukinnar nautakjötsframleiðslu 

og tíðari endurnýjun á mjólkurkúm (Jón Torfason & Jón Viðar Jónmundsson, 2001). Árið 2020 

voru 25.649 árskýr sem skiluðu að meðaltali 6.384 kg í nyt sem er aukning frá fyrri árum 

(Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, 2021). Síðustu tvo áratugi hefur mjólkurkúm fækkað 

lítillega en fjöldi geldneyta hefur aukist (mynd 1) (Hagstofa Íslands, 2021).  
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Mynd 1. Fjöldi mjólkurkúa og geldneyta síðustu tvo áratugi (Hagstofa Íslands, 2021). 

 

Frjósemi gegnir lykilhlutverki í markvissri ræktun sem stuðlar að aukinni mjólkurframleiðslu 

og endurnýjun stofnsins. Í ræktunarmarkmiðum íslenskra nautgripa segir: „Leggja skal áherslu 

á að bæta frjósemi íslenska kúakynsins sem miðar að því að halda æskilegu bili milli burða, 

góðu fanghlutfalli, eðlilegri meðgöngu og burði lifandi hraustra kálfa.“ (Ráðgjafarmiðstöð 

landbúnaðarins, e.d.-a).  

 Tilurð og markmið verkefnis 

Tvíkelfingsburðir eru almennt taldir óæskilegir (Komisarek & Dorynek, 2002) því þeir stytta 

líftíma kúa umtalsvert, auka hættu á fósturláti (López-Gatius, Andreu-Vázquez, Mur-Novales, 

Cabrera & Hunter, 2017) og draga úr heildararðsemi kúabúa (Fricke, 2001). Fjölmargar 

rannsóknir hafa verið gerðar erlendis tengdar tvíkelfingum og orsökum þeirra hjá mismunandi 

kúakynjum. Helstu áhrifaþættir tvíkelfingsburða eru afurðir, erfðir, árstíðir, fjöldi egglosa 

(Fricke, 2001), númer mjaltaskeiðs, aldur kúa (Komisarek & Dorynek, 2002; Rutledge, 1975) 

og kúakyn (Nielen, Schukken, Scholl, Wilbrink og Brand, 1989). Þetta verkefni er fyrsta sinnar 

tegundar hérlendis þar sem engar sambærilegar rannsóknir hafa verið gerðar svo vitað sé til. 

Því er áhugavert að skoða hvort að erlendar rannsóknir á mismunandi kynjum séu sambærilegar 

þeim niðurstöðum sem fást úr þessari rannsókn um íslenska mjólkurkúakynið.  
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Meginmarkmið þessa verkefnis er að kanna hver tíðni tvíkelfinga á árunum 2009-2019 var og 

að gera samanburð á afurðum einkelfdra og tvíkelfdra kúa. Í kjölfarið eru sett fram nokkur 

undirmarkmið sem eru eftirfarandi: 

✓ Á hvaða mjaltaskeiði er hlutfallslega algengast að kýr verði tvíkelfd? 

✓ Fjöldi tvíkelfingsburða á búum eftir landshlutum. 

✓ Er marktækur munur á fjölda tvíkelfingsburða eftir árstíðum? 

✓ Er marktækur munur á mjaltaskeiðsafurðum fyrir og eftir burð hjá kúm sem eru annars 

vegar einkelfdar og hins vegar tvíkelfdar? 

✓ Bera saman bil milli burða hjá kúm sem voru annars vegar einkelfdar og hins vegar 

tvíkelfdar. 

✓ Er munur á lengd meðgöngu með einn kálf annars vegar og tveimur kálfum hins 

vegar? 

✓ Bera saman fjöldi sæðinga hjá kúm sem borið hafa einum kálfi annars vegar og 

tveimur hins vegar. 

Niðurstöður verkefnisins eiga að svara ofantöldum atriðum. Í inngangi verður fjallað um hvers 

vegna kýr verða tvíkelfdar, áhrif tvíkelfinga á lengd meðgöngu, kosti og galla tvíkelfinga og 

áhrif þeirra á afurðir. Í kjölfarið verður fjallað um erlendar rannsóknir tengdum þessum atriðum.  

1.2 Frjósemi 

Fjölmargir þættir hafa áhrif á frjósemi. Stress og læti í umhverfi kúnna hafa neikvæð áhrif 

(Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, e.d.-b) en einnig hafa vítamín, stein- og snefilefni margþætt 

áhrif á frjósemi. Til að mynda getur virkni eggjastokka minnkað við skort á fosfór og 

fósturdauði getur orðið vegna skorts á seleni (Guðný Harðardóttir & Guðfinna Lára 

Hávarðardóttir, 2015). Best þykir að sæða kýr tveimur mánuðum eftir burð eða þegar þær hafa 

náð jákvæðu orkujafnvægi en þá er frjósemin best (Andresen, 1996). Kvígur sem bera fyrsta 

kálfi 24 mánaða hafa reynst frjósamari en kvígur sem bera eldri. Þær hafa sýnt fram á að vera 

með betra fanghlutfall heldur en þær sem eldri eru við fyrsta burð (Guðný Harðardóttir & 

Guðfinna Lára Hávarðardóttir, 2015).  

Markmiðið er að kýr beri ekki seinna en 400 dögum eftir seinasta burð. Fjöldi daga sem líða á 

milli burða kallast bil milli burða og er það notað hérlendis sem mælikvarði á frjósemi. Því þarf 

að koma kálfi í kýr um það bil 85 dögum eftir burð svo markmiðinu sé náð. Til að tryggja að 

kýr festi fang á tilteknum tíma er mikilvægt að fylgjast vel með hegðunarmynstri þeirra og 

notast við hjálpargögn, til dæmis gangmáladagatal (Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins e.d.-b).  
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Mælikvarðar á frjósemi sem notast má við eru fjöldi sæðinga, bil frá burði til annars vegar fyrstu 

sæðingar og hins vegar síðustu sæðingar og fanghlutfall við fyrstu sæðingu (Jóna Þórunn 

Ragnarsdóttir, 2011). Erlendis er notast við opna daga sem mælikvarða. Opnir dagar eru þeir 

dagar sem líða frá burði þar til kýr festir fang á ný (Parkinson & Barret, 2009). Tvíkelfingsburðir 

gera það að verkum að opnum dögum fjölgar (López ofl., 2017). Í Hollandi var gerð rannsókn 

á áhrif tvíkelfingsburða á fjölda opinna daga. Þeir voru að meðaltali 104,1 hjá tvíkelfdum kúm 

og 92,3 hjá einkelfdum kúm og því munaði 11,8 dögum (Nielen ofl., 1989). Gögn frá Eastern 

Artificial Insemination Cooperative (EAIC) í Bandaríkjunum gáfu til kynna að opnir dagar eru 

að jafnaði 22 dögum fleiri hjá tvíkelfdum kúm (Chapin & Van Vleck, 1980).  

Líkt og áður hefur komið fram er hægt að notast við fjölda sæðinga sem mælikvarða á frjósemi. 

Sá mælikvarði segir hve oft þarf að sæða kýr að meðaltali þar til þær festa fang (Baldur Örn 

Samúelsson, 2015). Í rannsókn Nielen ofl. (1989) í Hollandi kom í ljós að fjöldi sæðinga var að 

meðaltali 1,75 hjá tvíkelfdum kúm en 1,59 hjá einkelfdum kúm. Í þeirri rannsókn voru 

hollenskar Friesian kýr og Holstein-Friesian blendingskýr til skoðunar.  

1.3 Gangferillinn 

Gangferillinn hefst þegar kvíga verður kynþroska og spannar 18-24 daga (Forde ofl., 2011). 

Kvígur verða kynþroska á bilinu 7-18 mánaða gamlar (Noakes, 2009). Íslenskar kvígur verða 

kynþroska um 13 mánaða aldur eða þegar þær hafa náð um það bil 210 kg eða 42% af 

heildarþyngd fullorðinna kúa. Því ræðst kynþroski meira af þroska heldur en aldri kvígna 

(Guðný Harðardóttir & Guðfinna Kára Hávarðsdóttir, 2015). Í eggjastokkum fer fram þroskun 

eggfrumna og framleiðsla á kynhormónum. Egglos felur í sér losun þroskaðrar eggfrumu niður 

í kviðarhol (Reece, 1997). Gangferlinum er skipt í tvö stig, annars vegar gulbússtig (e. luteal 

phase) og hins vegar eggbússtig (e. follicular phase). Gulbússtig er fyrstu 14-18 dagana en þá 

myndast gulbú og eggið fer að þroskast. Eggbússtigið hefst við lok gulbússtigsins og lýkur 

þegar egglos á sér stað á 21. degi gangferils. Það er betur þekkt sem forbeiðsli og beiðsli (Forde 

ofl., 2011).  

Forbeiðsli stendur í 1-3 daga og er merki um að kýr sé að hefja beiðsli. Seigt og gráleitt slím 

kemur frá sköpum og kýrin sýnir breytta hegðun, það er sækir í aðrar kýr og verður óróleg 

(Andresen, 1996). Eftir forbeiðsli tekur hábeiðsli við (Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, e.d.-

b) og kýrin stendur róleg undir öðrum kúm eða nauti en þá er slím frá sköpum orðið glært. 

Beiðsli getur staðið í allt að 30 klukkustundir (Andresen, 1996). Best er að halda kúm í lok 

beiðslis og helsta ástæða fyrir að kýr haldi ekki er að þeim er ekki haldið á tilteknum tíma 
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(Þorsteinn Ólafsson, 1997). Gulbússtigið er betur þekkt sem síðbeiðsli og gangmálahlé (Forde 

ofl., 2011). Í framhaldinu af beiðsli verður síðbeiðsli í 1-3 daga, en þá verður slímið aftur gráleitt 

og seigt og kýrin verður róleg á ný (Andresen, 1996). Á 21. degi gangferilsins verður egglos 

(Forde ofl., 2011) og tekur meðgönguhormónið prógesterón sem myndast í gulbúinu við og sér 

um að undirbúa legið fyrir fang og viðhalda meðgöngu hafi frjóvgun átt sér stað (Andresen, 

1996). Gangmálahléið er 21 dagur eftir egglos en þá hefst ferillinn á ný með forbeiðsli (Forde 

ofl., 2011). Algengast er að sæðingatímabilið sé 14 til 15 klukkustundir (Andresen, 1996). 

Mynd 2 sýnir betur tímaröð ferlisins. 

 

Mynd 2. Ferill beiðslis (Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, e.d.-b). 

 

Tvenns konar hormón gegna lykilhlutverki í gangferlinum. Annars vegar eggbúsörvandi 

hormón (e. follicle-stimulating hormone) (FSH) sem sér um að örva vöxt eggbúanna og hins 

vegar gulbúsörvandi hormón (e. luteinizing hormone) (LH) sem gegnir mikilvægu hlutverki í 

myndun gulbúa (Reece, 1997).  

Lopez, Caraviello, Satter, Fricke og Wiltbank (2005) gerðu samanburð á kúm sem höfðu annars 

vegar eitt egglos og hins vegar fjöldaegglos, bæði á meðan beiðsli átti sér stað og viku síðar. 

Kýr sem höfðu fjöldaegglos voru með meiri afurðir, styttri beiðslistíma, stærri eggbú en lægri 

estrógen styrk á meðan á beiðsli stóð. Viku eftir beiðsli var styrkur prógesteróns orðin lægri og 

gulbúin stærri hjá þeim kúm sem höfðu fjöldaegglos (tafla 1). 
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Tafla 1. Samanburður á einu egglosi og fjöldaegglosi (Lopez ofl., 2005). 

 Fjöldaegglos Eitt egglos 

Dagur beiðslis   

Beiðslistími, klst 4,0 ± 1,0 9,8 ± 0,9 

Stærð eggbúa, mm 4.136 ± 123 3.085 ± 110 

Styrkur estrógens, pg/mL 5,5 ± 0,3 7,8 ± 0,4 

Dagsnyt, kg/d 49,9 ± 0,3 39,9 ± 1,0 

Dagar eftir burð, dagar 90 ± 8 97 ± 3 

Vika eftir beiðsli   

Stærð gulbúa, mm 8.291 ± 516 6.405 ± 158 

Styrkur prógesteróns, ng/mL 2,5 ± 0,3 3,2 ± 0,1 

Dagsnyt, kg/d 49,3 ± 0,5 38,5 ± 0,4 

 

1.4 Áhrifaþættir tvíkelfingsburða 

Þeir þættir sem hafa áhrif á tvíkelfingsburði eru afurðir, erfðir, árstíðir, fjöldi egglosa, númer 

mjaltaskeiðs, aldur kúa og kúakyn (Fricke, 2001; Komisarek & Dorynek, 2002; Rutledge, 1975; 

Nielen ofl., 1989). 

 Erfðir 

Arfgengi (h2) tvíkelfingsburða er lágt eða frá 0,004-0,29 (McGovern ofl., 2021). Arfgengi 

hækkar eftir því sem fjöldi mjaltaskeiða eykst (Weller, Golik, Seroussi, Ron & Ezra, 2008). Í 

norskri rannsókn jókst arfgengi milli mjaltaskeiða, þar sem arfgengið var 0,7-0,8% á fyrsta 

mjaltaskeiði en 2,8% á öðru mjaltaskeiði (Karlsen, Ruane, Klemetsdal & Heringstad, 2011). Í 

rannsókn Weller ofl. (2008) á ísraelskum Holstein kúm jókst arfgengi milli mjaltaskeiða frá 

0,01 á fyrsta mjaltaskeiði til 0,03 á fimmta mjaltaskeiði.  

Kýr sem eru tvíkelfdar einu sinni eru líklegar til þess að vera það aftur. Í rannsókn Nielen ofl. 

(1989) voru 3,2% líkur á að kýr myndi bera tveimur kálfum. Líkur á að verða aftur tvíkelfd 

voru 9,3% og líkur á að verða tvíkelfd í þriðja skiptið voru 12,5%. Sambærilegar niðurstöður 

voru í rannsókn Silva del Río, Stewart, Rapnicki, Chang & Fricke (2007) en þá var tíðni 

tvíkelfingsburða 4,2%. Þær kýr sem báru einu sinni tveimur kálfum voru 7% líklegri til að verða 

tvíkelfdar í annað sinn og kýr sem voru tvíkelfdar tvisvar eða oftar voru 7,2% líklegri til að 

verða tvíkelfdar aftur.  
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 Fjöldaegglos 

Fjöldaegglos verður í 10-22% tilfella en leiðir ekki alltaf til þess að kýr verða tvíkelfdar. 

Fjöldaegglos er talið líklegast þegar líkaminn inniheldur lítið prógesterónmagn sem eykur losun 

LH frá heiladingli. Þá verða til fleiri en eitt ríkjandi eggbú, þar sem að mikið prógesterónmagn 

bælir seytingu LH sem dregur úr fjölda egglosa (Macmillan, Kastelic og Colazo, 2018). Ýmsir 

þættir geta haft áhrif á fjöldaegglos, til dæmis fóðrun, aldur, erfðir og árstíð (Macmillan ofl., 

2018).  

Samkvæmt rannsóknum Lucy ofl. (1992) hafa kýr, sem éta meira fyrstu dagana eftir burð, fyrr 

egglos. Fyrsta kálfs kvígur eru enn að taka út vöxt þegar þær bera sínum fyrsta kálfi og hafa því 

lægra orkujafnvægi heldur en eldri kýr. Ástæða þess er að þær éta minna og sú orka sem ætti 

að nýtast til vaxtar fer að miklu leyti  í mjólkurframleiðslu (Lucy, 2001). Vegna þess að fyrsta 

kálfs kvígur hafa lægra orkujafnvægi líður lengri tími að fyrsta egglosi (Lucy ofl., 1992). Tíðni 

tvíkelfingsburða er alla jafna lægst hjá fyrsta kálfs kvígum (Cady & Van Vleck, 1978; Nielen 

ofl., 1989).  Fósturlát hjá kvígum er algengt vegna þess að þær hafa ekki burði til að þroska tvo 

kálfa (Cady & Van Vleck, 1978) og skortur á steinefnum í fóðri á borð við selen getur valdið 

fósturláti (Guðný Harðardóttir & Guðfinna Lára Hávarðardóttir, 2015).  Eftir því sem kýr eldast 

aukast líkur á fjöldaegglosi (López-Gatius, López Béjar, Fenech & Hunter, 2005; Fricke & 

Wiltbank, 1999). 

 Afurðir 

Hverjar afurðir kúa verður ræðst að lang mestu leyti af fóðrun í geldstöðu og um burð (Gunnar 

Ríkharðsson & Jón Viðar Jónmundsson, 1981). Í rannsókn sem gerð var á 6,5 ára tímabil á 9. 

áratugi síðustu aldar kom í ljós að kýr sem að gengu með tvíkelfinga framleiddu að meðaltali 

103 kg (p<0,05) meiri mjólk en kýr sem gengu með einn kálf á 100. degi mjaltaskeiðs (DIM, 

days in milk). Afurðirnar minnkuðu þó eftir því sem lengra var farið inn á mjaltaskeiðið. Eftir 

burð framleiddu kýr sem voru tvíkelfdar að meðaltali 144 kg minni mjólk á 100. degi 

mjaltaskeiðs, 207 kg minni mjólk á 270. degi og 291 kg minna á 305. degi heldur en einkelfdar 

kýr. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda því til þess að hámjólka kýr séu líklegri til að festa 

tvöfalt fang (Nielen ofl., 1989).  

Árið 1984 í Bretalandi, var gerður samanburður á mjólkurmagni og hlutfalli fitu og próteins í 

mjólk milli kúa sem voru annars vegar einkelfdar og hins vegar tvíkelfdar. Kýrnar voru af 

Holstein-Friesian kyni og var litið til alls mjaltaskeiðsins. Bornar voru saman 37.216 
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tvíkelfingskýr við 1.691.127 einkelfingskýr og leiddu niðurstöður í ljós að tvíkelfingskýrnar 

framleiddu meiri mjólk og hún innihélt hærra hlutfall verðefna óháð númeri mjaltaskeiðs 

(Wood, 1984). Í öðrum rannsóknum hefur hins vegar komið í ljós að tvíkelfdar kýr skila minni 

afurðum eftir burð (Chapin & Van Vleck, 1980; Mostafa, 2009; Nielen ofl., 1989).  

Samkvæmt rannsóknum López-Gatius ofl. (2005) sem gerð var á Spáni, kom í ljós að á 90.-

150. degi mjaltaskeiðs var líklegast að kýr hefðu fjöldaegglos. Fjöldaegglos hefur verið tengt 

við sæðingar en í rannsókn López-Gatius ofl. (2005) voru 1002 sæðingar til skoðunar og enduðu 

15,5% af þeim í fjöldaegglosi. Þá kom einnig í ljós að hámjólka kýr voru ólíklegri til að hafa 

fjöldaegglos og telja þeir að það tengist efnaskiptum líkamans. Þetta stangast á við rannsóknir 

Fricke og Wiltbank (1999) og Lopez ofl. (2005) þar sem fram kom að hámjólka kýr voru mun 

líklegri til að hafa fjöldaegglos heldur en lágmjólka kýr (mynd 3). 

 

Mynd 3. Áhrif dagsnyt á fjöldaegglos (Lopez ofl., 2005). 

 Árstíð 

Árstíðir hafa áhrif á tíðni tvíkelfingsburða (Nielen ofl., 1989) en vitað er til þess að hitastig, 

daglengd, fóður og næring í fóðri hefur áhrif á tíðnina (Çobanoğlu, 2011). Fjölmargar 

rannsóknir hafa verið gerðar á tíðni tvíkelfingsburða yfir árið og hafa niðurstöður verið 

mismunandi. Flestir tvíkelfingsburðir voru yfir vetrartímann (október-mars) í rannsókn Kinsel, 

Marsh, Ruegg & Etherington (1998) á óþekktum kynjum í Norður-Ameríku. Í rannsóknum 

Rutledge (1975), Silva del Río ofl. (2007) og Nielen ofl. (1989) voru hins vegar flestir burðir 

yfir sumartímann (apríl-september). Kýr sem bera yfir sumartímann festa fang haustið áður. Á 

haustin er nýju og fersku fóðri bætt við sumarbeitina, auk kjarnfóðurs (Cady & Van Vleck, 

1978) og át eykst (Nielen ofl., 1989). Fóðrið sem gefið er að hausti inniheldur meiri næringu 
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auk þess sem kólnar í veðri eftir því sem daginn tekur að stytta (Cady & Van Vleck, 1978). Í 

rannsókn López-Gatius ofl. (2005) á Spáni var meira um fjöldaegglos og minna af 

misheppnuðum egglosum þegar kalt var í veðri. Í rannsókn Johansson, Lindhé & Pirchner 

(1974) á sænskum, dönskum og þýskum kúakynjum kom hins vegar í ljós hærri tíðni 

tvíkelfingsburða hjá sænskum kúm sem festu fang í maí. Hjá dönsku og þýsku kynjunum voru 

tveir toppar, það er að kýrnar festu oftast fang í maí og í október (Johansson ofl., 1974).  

 Mjaltaskeið 

Tíðni tvíkelfingsburða eykst eftir því sem kýr ber oftar (Kinsel ofl., 1998; Meadows & Lush, 

1957; Wood, 1984; Silva del Río ofl., 2007) og eftir því sem þær eldast (Rutledge, 1975). Magn 

afurða hefur lang mest áhrif á fjöldaegglos samkvæmt rannsókn Fricke og Wiltbank (1999) og 

getur því útskýrt þau áhrif sem mjaltaskeið hafa á tíðni tvíkelfingsburða.  

Fricke og Wiltbank (1999) skoðuðu hvort afurðir og númer mjaltaskeiðs hefðu áhrif á tíðni 

fjöldaegglosa hjá Holstein mjólkurkúm. Eftir því sem mjaltaskeiðum fjölgaði, jukust líkurnar á 

fjöldaegglosi. Tíðni fjöldaegglosa hjá fyrsta kálfskvígum var innan við 1% samanborið við 10% 

hjá eldri mjólkurkúm. Kýr sem mjólkuðu yfir 40 kg á dag voru um þrefalt líklegri til að hafa 

fjöldaegglos en kýr sem að mjólkuðu minna (tafla 2) (Fricke & Wiltbank, 1999).  

Tafla 2. Tíðni tvöfalds egglos eftir fjölda mjaltaskeiða og magni afurða (Fricke & Wiltbank, 

1999). 

 Meðaldagsnyt (kg/d) 

Lítil (≤ 40) Mikil (> 40) 

Meðaldagsnyt (kg/dag) 31,1 ± 0,7 50,7 ± 0,7 

1.mjaltaskeið (%) 7,4 22,2 

2.mjaltaskeið (%) 4,0 14,3 

3+.mjaltaskeið (%) 8,7 27,8 

 

1.5 Meðganga 

Meðgöngutími íslenskra kúa er að meðaltali 286,5 dagar með staðalfrávikið 4,86 dagar (Gunnar 

Ríkharðsson & Jón Viðar Jónmundsson, 1981; Andersen, 1998) en misjafnt er eftir kynjum 

hversu langur meðgöngutíminn er. Meðalmeðgöngutími Brown Swiss kynsins er 288 ± 6,2 

dagar, 279 ± 5,7 dagar hjá Holstein kúm og 280 ± 5,2 dagar hjá Jersey kúakyninu (Norman ofl, 

2009).  
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 Meðganga tvíkelfinga 

Rannsókn var gerð á meðgöngutíma íslenskra kúa og kom í ljós að meðganga með tvíkelfinga 

var marktækt (P<0,05) styttri eða 281,3 dagar og var því 4,5 dögum skemmri en meðgöngutími 

kúa sem gengu með einn kálf (Gunnar Ríkharðsson & Jón Viðar Jónmundsson, 1981). Það er 

sambærilegt hjá erlendum kynjum. Í rannsókn Chapin & Van Vleck (1980) á Holstein kúm, 

kom í ljós 5-6 dögum styttri meðganga hjá kúm sem gengu með tvo kálfa. Í rannsókn Norman 

ofl. (2009) á Swiss Brown, Holstein og Jersey kynjunum var meðgöngutími tvíkelfinga að 

meðaltali 2,6-5,4 dögum styttri og háður kyni fóstranna.  

Meðgöngutími nautkálfa er marktækt lengri en hjá kvígukálfum hjá einkelfdum kúm (Gunnar 

Ríkharðsson & Jón Viðar Jónmundsson, 1981). Þetta á einnig við um erlend mjólkurkúakyn 

sem bera einum kálfi en þó er ekki marktækur munur þegar um tvo kvígukálfa (4,7-5,0 styttri 

meðal meðgöngulengd) eða tvo nautkálfa (4,6-5,2 dagar styttri meðal meðgöngulengd) er að 

ræða (Norman ofl., 2009). Meðgöngutíminn var þó að meðaltali 4,7-5,4 dögum styttri þegar 

annað fóstrið var kvíga og hitt naut og átti það við um Holstein, Jersey og Swiss Brown 

kúakynin. Tvíkelfingar hafa styttri meðgöngutíma sem þar af leiðandi eykur líkur á 

burðarerfiðleikum og/eða dauðfæddum kálfum (Mostafa, 2009).  

Meðgöngutími er háður stöðu mjaltaskeiðs en rannsókn Norman ofl. (2009) sýndi fram á, að 

þegar dögum mjaltaskeiðs fjölgar styttist meðgöngutíminn, en það er þó misjafnt eftir 

kúakynjum. Brown Swiss og Holstein kýr sem voru undir 250. degi mjaltaskeiðs þegar þær 

voru fengnar voru að meðaltali með lengri meðgöngutíma, en eftir því sem dögum mjaltaskeiðs 

fjölgaði styttist meðgöngutíminn (Norman ofl., 2009). 

Meðgöngutíminn er einnig háður árstíma. Í rannsókn Norman ofl. (2009) kom í ljós að 

meðgöngutíminn var að meðaltali tveimur dögum styttri hjá Holstein kúm sem festu fang í 

október heldur en þeim sem festu fang í byrjun árs. Tafla 3 lýsir því hversu mikið meðgöngutími 

mismunandi kúakynja eykst eða minnkar eftir því hvenær á árinu kýr festir fang, auk þess að  

lýsa meðgöngutíma eftir kynjum fóstranna (Norman ofl., 2009). Það er misjafnt eftir kynjum 

hvenær á árinu algengast er að kýr festi fang. Í rannsókn  Norman ofl. (2009) var algengast að   

Jersey og Brown Swiss kýr festu fang seinni hluta árs. Til samanburðar var algengast að 

íslenskar mjólkurkýr festu fang í júlí (Gunnar Ríkharðsson & Jón Viðar Jónmundsson, 1981). 
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Tafla 3. Meðgöngutími eftir árstíðum og kynjum fóstranna (Norman ofl., 2009). 

 

1.6 Eineggja og tvíeggja tvíkelfingskálfar 

Eineggja kálfar verða til snemma á þroskastiginu og myndast úr einu frjóvguðu eggi, sem 

skiptist síðan í tvo eins helminga. Þar með verða báðir kálfarnir alltaf af sama kyni (Wakchaure 

& Ganguly, 2016). Tvíeggja tvíkelfingar myndast við samruna tveggja ólíkra sáðfrumna við 

tvö ólík egg á sama tíma. Kálfarnir eru því hvorki erfðafræðilega eins né með eins svipgerð. 

Ólíkt eineggja kálfum eru tvíeggja kálfar ekki endilega af sama kyni (Wakchaure & Ganguly, 

2016). Algengast er að kálfarnir séu tvíeggja og af sitthvoru kyninu (Nielen ofl., 1989; Silva 

del Río ofl., 2007; Johansson ofl., 1974).  

 Frjósemisvandamál tvíkelfinga 

Kálfar af gagnstæðu kyni við tvíkelfingsburð eru líklegir til að verða fyrir skertri frjósemi.  

Kvígur sem fæðast á móti nauti kallast „Freemartins“ og eru í langflestum tilfellum ófrjóar eða 

í 90-97% tilfella (Esteves, Båge & Payan-Carreira, 2012; Schlafer & Foster, 2016) sökum 

blöndunar á XX/XY kynlitningum (Schalfer & Foster, 2016). Þetta er afleiðing þess að 

 Frávik meðgöngu í dögum 

 Holstein  

Brown 

Swiss kýr 

Kvígur Kýr Jersey kýr 

Mánuður sem kýr festir fang     

Janúar 0,3 0,6 0,8 0,5 

Febrúar 0,9 1,0 0,8 0,5 

Mars 0,5 0,6 0,6 0,5 

Apríl 0,7 0,6 0,5 0,5 

Maí 1,1 0,4 0,4 0,4 

Júní 0,2 -0,2 0,3 0,2 

Júlí 0,0 -0,6 -0,2 -0,2 

Ágúst 0,1 -0,8 -0,5 -0,4 

September -0,8 -0,8 -0,8 -0,6 

Október -1,5 -0,9 -1,2 -0,8 

Nóvember -0,5 -0,5 -0,8 -0,6 

Desember -0,1 -0,2 0,1 0,0 

Kyn fangs     

Ein kvíga -0,6 -0,6 -0,1 -0,7 

Eitt naut 0,7 0,6 1,0 0,7 

Tvær kvígur -5,0 -4,4 -4,8 -4,7 

Tvö naut -5,2 -4,4 -4,6 -4,6 

Ein kvíga og eitt naut -5,4 -4,6 -4,9 -4,7 

Ein kvíga og óþekkt kyn -5,3 -1,8 -4,3 -2,6 

Eitt naut og óþekkt kyn -4,9 -4,7 -4,3 -2,6 
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karlkynshormón nautkálfsins berast í kvíguna og valda röskun á þroska æxlunarfæra hennar 

(Esteves ofl., 2012). Snemma á meðgöngu geta æðabelgir beggja fóstra tengst hvor öðrum og 

þá myndast æðasamgangur sem veldur því að blóðflæði verður greitt á milli fóstranna (mynd 

4). Það veldur því að ýmis karlkynshormón, einkum testósterón, sem nautkálfurinn framleiðir 

berast í kvíguna og koma í veg fyrir eðlilega þróun æxlunarfæra hennar (Chapman, 1985). 

Tengist æðabelgirnir getur það valdið því að eggjaleiðarar og leg kvígunnar séu ýmist ekki til 

staðar eða hafi litla virkni. Auk þess minnka kynkirtlarnir og geta geymt ýmis karlkynshormón 

(Chapman, 1985). Þetta veldur einnig minnkun á framleiðslu kynhormónsins estrógens sem 

veldur því að kvígan verður ófrjó (Schlafer & Foster, 2016), þar sem estrógen er fyrst og fremst 

framleitt í eggjastokkunum (Reece, 1997). Tengist æðabelgirnir ekki verður kvígan frjó 

(Schalfer & Foster, 2016). Þegar ein kvíga fæðist gæti verið að hún sé „Freemartin“ en þá hefur 

nautfóstrið drepist á fósturskeiði og eyðst upp (Andresen, 1996) eftir að hormónin bárust í 

kvíguna.  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Tengsl æðabelgja milli tveggja gagnstæðra kynja (Esteves ofl., 2012). 

Nautkálfar verða ekki fyrir jafn miklum áhrifum og kvígukálfar varðandi þroska æxlunarfæra, 

en vitað er til þess að þeir hafa almennt minni frjósemi (Esteves ofl., 2012). Þeir eru undir 

meðallagi varðandi sæðisgæði eða jafnvel ófrjóir (Dunn, McEntee, Hall, Johnson Jr & Stone, 

1979).  

Misjafnt er hversu mikið af kvenfrumum og karlfrumum fara í hvorn kálf og hversu mikil 

áhrifin verða á æxlunarfæri og líkamsbyggingu. Gerð var rannsókn af Peretti ofl. (2008) um 

áhrif magns kynfrumna á æxlunarfæri tvíkelfinga í mismunandi kúakynjum. Skoðaðir voru 24 

„Freemartins“ tvíkelfingskálfar, kynfrumumagn þeirra mælt og gerð grein fyrir ytri og innri 

kynfærum, auk líkamsbyggingar. Niðurstöður leiddu í ljós að áhrif „Freemartins“ á nautkálfa 

voru talsvert minni en hjá kvígukálfum. Átta „Freemartin“ nautkálfar voru með eðlileg ytri 

kynfæri og líkamsbyggingu en einungis tveir þeirra voru frjóir. Kvígur verða fyrir meiri áhrifum 



17 

 

heldur en nautkálfar og verða æxlunarfæri þeirra fyrir neikvæðari áhrifum eftir því sem þær eru 

með meira af karlkynsfrumum (tafla 4). 

Tafla 4. Áhrif kynfrumufjölda á ytri og innri kynfæri, auk líkamsbyggingu hjá mismunandi 

kynjum (Peretti ofl., 2008). 
*bókstafir fyrir aftan tölustafi í „tilfelli“ tákna tvíkelfingspör (Peretti ofl., 2008). 

Tilfelli Kyn Kúakyn Kven 

frumur, 

% 

Karl 

frumur, 

% 

Einkenni 

1 K Agerolese 7 93 Eðlileg líkamsbygging og ytri kynfæri, stækkaður 

snípur, skeið sem endar blint 

2 N Agerolese 25 75 Eðlileg líkamsbygging og kynfæri, frjór 

3 K Agerolese 19 81 Eðlileg líkamsbygging, smágerð ytri kynfæri, 

eðlilegur snípur, skeið sem sem endar blint 

4A K Agerolese 49 51 Eðlileg líkamsbygging, ytri kynfæri og snípur, skeið 

sem endar blint 

5A N Agerolese 36 64 Eðlileg líkamsbygging og ytri kynfæri, frjór 

6B N Italian. 

Friesian 

94 6 Líkamsbygging með nokkrum kveneinkennum og 

eðlileg ytri kynfæri 

7B K Italian 

Friesian 

96 4 Eðlileg líkamsbygging, ytri kynfæri, snípur og skeið  

8B K Italian 

Friesian 

95 5 Eðlileg líkamsbygging, ytri kynfæri, snípur og skeið 

9C N Limousine 2 98 Eðlileg líkamsbygging, ytri kynfæri og kynhvöt 

10C K Limousine 1 99 Eðlileg líkamsbygging, óeðlilega löng/stór ytri 

kynfæri, enginn snípur né skeið 

11 K Simmenthal 28 72 Líkamsbygging með karlkyns einkennum, óeðlileg 

ytri, stór og útstæður snípur  

12 K Simmenthal 74 26 Líkamsbygging með nokkrum karlkynseinkennum, 

smágerð ytri kynfæri, mjög stór snípur og skeið sem 

endar blint, leifar skaufahúss 

13D K Agerolese 66 34 Eðlileg líkamsbygging, ytri kynfæri og snípur, skeið 

sem endar blint 

14D N Agerolese 58 42 Eðlileg líkamsbygging og ytri kynfæri 

15E K Italian 

Friesian x 

Simmenthal 

80 20 Eðlileg líkamsbygging, ytri kynfæri, snípur og skeið 

16E N Italian 

Friesian x 

Simmenthal 

66 34 Eðlileg líkamsbygging og ytri kynfæri 

17F K Italian 

Friesian x 

Blue Belgian 

41 59 Eðlileg líkamsbygging og ytri kynfæri, stór snípur, 

skeið sem endar blint 

18F N Italian 

Friesian x 

Blue Belgian 

29 71 Eðlileg líkamsbygging og ytri kynfæri 

19 K Simmenthal 9 91 Líkamsbygging með karlkynseinkennum, eðlileg 

ytri kynfæri, stór snípur, skeið sem endar blint 

20G N Italian 

Friesian x 

Limousine 

73 27 Eðlileg líkamsbygging og ytri kynfæri 

21G K Italian 

Friesian x 

Limousine 

86 14 Eðlileg líkamsbygging, ytri kynfæri og snípur, skeið 

sem endar blint 

22 K Italian Brown 88 12 Eðlileg líkamsbygging, ytri kynfæri og snípur, skeið 

sem endar blint 
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1.7 Kostir og ókostir tvíkelfingsburða 

Bæði kostir og gallar fylgja tvíkelfingsburðum þó að gallarnir séu umfangsmeiri.  

 Kostir 

Ávinningur af tvíkelfingsburðum er aukinn fjöldi kálfa á hverja kú og styttri meðgöngulengd 

(Cabrera & Fricke, 2021). Tvíkelfingsburðir teljast jákvæður eiginleiki í kjötframleiðslu vegna 

þess að þeir auka hagkvæmni við kjötframleiðslu (Komisarek & Dorynek, 2002).  

 Ókostir 

Ókostirnir eru heldur fleiri en kostirnir. Almennt er talið að tvíkelfingsburðir hafi skaðleg áhrif 

á kúna sem og kálfana (Lett & Kirkpatrick, 2018). Auknar líkur eru á burðarerfiðleikum með 

tilheyrandi dýralæknakostnaði eða dauðfæddum kálfum (Kinsel ofl., 1998). Hætta á fósturláti 

er þrisvar til sjö sinnum meiri á fyrsta þriðjungi meðgöngu kúa sem ganga með tvíkelfinga 

(López-Gatius ofl., 2017). Vegna styttri meðgöngutíma og aukinna burðarerfiðleika er 

algengara að tvíkelfingskýr missi fóstur og kálfarnir eru oft minni en því fylgir aukin dánartíðni 

(Fricke & Wiltbank, 1999). Í rannsókn Nielen ofl. (1989) var marktækur munur á dánartíðni 

tvíkelfinga og einkelfinga fyrstu 24 tímana eftir burð einkum vegna burðarerfiðleika og styttri 

meðgöngu. Fyrsta sólarhringinn var dánartíðni einkelfinga 5% en 19% hjá tvíkelfingum (Nielen 

ofl., 1989). Ef kýr ber tveimur kálfum er líklegra að henni verði slátrað (Fricke & Wiltbank, 

1999; López-Gatius ofl., 2017) einkum vegna skertrar frjósemi sem eykur bil að næsta burði 

(Mostafa, 2009) og vegna minni afurða (Nielen ofl., 1989). Í rannsókn sem gerð var í 

Egyptalandi var 61,53% tvíkelfdra Holstein kúa slátrað samanborið við 30,75% einkelfdra kúa 

(Mostafa, 2009). Tvíkelfingskálfar af gagnstæðu kyni eru líklegri til þess að verða fyrir 

frjósemisvandamálum líkt og fjallað var um áður. Cabrera & Fricke (2021) tóku saman tapið 

sem verður vegna tvíkelfingsburða úr nokkrum rannsóknum. Tapið nam 59-161$ á hvern burð 

sem samsvarar 7.500-20.500 íslenskra króna. 

1.8 Tíðni 

Tvíkelfingsburðir eru algengari hjá mjólkurkúm heldur en holdakúm (Rutledge, 1975). Til 

samanburðar er hlutfall tvíkelfinga hjá Holstein kúm um 3,4% en Angus holdakyni 1,1% 

23 K Simmentahl 3 97 Líkamsbygging með karlkynseinkennum, óeðlileg 

ytri kynfæri, leifar skaufahúss, mjög stór snípur sem 

líkist skaufa, engin skeið 

24 K Limousine x 

Italian Brown 

22 78 Eðlileg líkamsbygging, smágerð ytri kynfæri, stór 

snípur, skeið sem endar blint 
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(Rutledge, 1975; Komisarek & Dorynek, 2002). Í samantekt Rutledge (1975) kom fram hlutfall 

tvíkelfinga mismunandi kynja. Algengast var hjá Brown Swiss kúakyninu með 8,9% 

tvíkelfingsburði, Holstein 3,4%, Ayrshire 2,8% og Jersey 1,3%. Á árunum 1997-2007 flakkaði 

tíðnin frá 1,0-2,3% hjá Holstein kúm í Egyptalandi (Mostafa, 2009). Tíðni tvíkelfingsburða 

Holstein kúa í Norður-Ameríku var borin saman við önnur kúakyn í heiminum. Holstein er með 

hæstu tíðnina á eftir enska stutthyrnda kúakyninu (e. Shorthorn) (tafla 5) (Lett & Kirkpatrick, 

2018).  

Tafla 5. Tíðni tvíkelfingsburða hjá mismunandi kynjum (Lett & Kirkpatrick, 2018). 

Kúakyn Tíðni, % 

Holstein 4,8 

Jersey 2,7 

Brown Swiss 4,6 

Guernsey 3,2 

Ayrshire 2,0 

Shorthorn 5,7 

Tvíkelfingsburðir eru taldir óæskilegir. Lágt arfgengi (h2) tvíkelfingsburða og langt kynslóðabil 

nautgripa gerir meðal annars erfitt fyrir að velja gegn þeim eiginleika (Komisarek & Dorynek, 

2002). Sé tíðni tvíkelfinga tengd miklum afurðum kemur aukningin ekki á óvart. Með auknu 

erfðavali og sæðingum síðustu misseri hafa afurðir aukist (Fricke, 2001) og með auknu vali 

fyrir afurðum hefur tíðni tvíkelfinga aukist (Kinsel ofl., 1998). Til að mynda hefur tíðni 

tvíkelfingsburða aukist hjá Holstein kúm í Bandaríkjunum vegna aukinnar  afurðagetu (mynd 

5) (Cabrera & Fricke, 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Þróun tvíkelfingsburða hjá Holstein kúm í Bandaríkjunum (Cabrera & Fricke, 

2021). 
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2. Efni og aðferðir 

2.1 Gagnasafn 

Fengin voru tvenn gríðarstór gagnasöfn úr skýrsluhaldskerfi nautgriparæktarinnar, Huppa frá 

Bændasamtökum Íslands. 

Burðarsaga frá árunum 2009-2019 var fengin frá búum á öllu landinu sem eru með 

mjólkurframleiðslu og í skýrsluhaldi, alls 527 kúabú. Gagnasafnið innihélt alla burði á hverju 

ári, ásamt búsnúmeri, númeri og fæðingardegi móður, númeri síðustu sæðingar, dögum frá 

sæðingu til burðar, burðardagsetningu, númeri burðar, föður kálfsins, kyni, gangi burðar, 

afdrifum og númeri kálfs. Upphaflega voru færslurnar 278.143.  

Huppa var einnig notuð við gagnasöfnun um afurðir tvíkelfingskúa. Það gagnasafn innihélt 

einstaklingsnúmer, fæðingar- og förgunardagsetningu, númer mjaltaskeiðs, tímabil 

mjaltaskeiðs og afurðir á mjaltaskeiði. Gögnin voru einnig frá kúabúum með 

mjólkurframleiðslu og í skýrsluhaldi. Safnið innihélt færslur frá árunum 2008-2020. 

Upphaflega voru færslurnar 270.784. 

Nokkur tilvik voru um þrí- og fjórkelfinga í gagnasafninu en ekki var gerður frekari 

greinarmunur á þeim. Hér að neðan eru nánari skýringar á einkelfdri kú og tvíkelfdri kú.  

✓ Einkelfd kýr: Kýr sem aldrei hefur orðið tvíkelfd 

✓ Tvíkelfd kýr: Kýr sem hefur að minnsta kosti einu sinni orðið tvíkelfd 

2.2 Hreinsun 

Flokkun og hreinsun fór fram í Microsoft Excel. Til að reikna tíðnina var farið yfir alla burði í 

Excel ár frá ári og tvíkelfdar kýr valdar með því að finna tvær samhliða færslur með sama 

einstaklingsnúmer móðurinnar. Færslurnar voru í upphafi 278.143 þar sem hver færsla táknaði 

einn kálf. Eftir hreinsun gagnasafnsins stóðu eftir 9.062 færslur eða 4.531 tvíkelfingsburður á 

árunum 2009-2019. Til að reikna tíðni tvíkelfingsburða innan landshluta, árstíða og númers 

mjaltaskeiðs var notast við alla tvíkelfingsburðina (4.531).   

Sama gagnasafn var notað til að reikna meðgöngutíma, bil milli burða og sæðingafjölda. Til að 

reikna meðgöngutíma var notast við kýr sem gengu með fóstur í 279-290 daga og því voru allar 

kýr utan þessa bils teknar út. Bilið sem notast var við til að finna bil milli burða var að lágmarki 

320 dagar og hámarki 720 dagar, allar kýr utan þessa bils voru teknar út. Til að reikna 

sæðingafjölda tvíkelfingskúnna var notast við fjölda sæðinga sem þurfti til að festa fang á ný 
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eftir tvíkelfingsburð. Sömu aðferð var beitt hjá einkelfingskúnum við útreikninga á þessum 

þáttum. 

Hreinsun afurðagagnasafnsins fólst í því að finna öll mjaltaskeið tvíkelfingskúa sem fundust í 

tíðnihlutanum, alls 4.531 kýr. Hreinsunin fólst í því að henda þeim kúm út sem ekki höfðu 

nægilegar upplýsingar um mjaltaskeiðin. Við útreikninga á samanburði á mjaltaskeiðsafurðum 

var einungis stuðst við mjaltaskeið til og með 8. mjaltaskeiðs en annars var notast við öll 

mjaltaskeiðin. Mjaltaskeiðin urðu að vera á bilinu 270-390 dagar og því var öllum 

mjaltaskeiðum hent út sem voru utan þess bils. Teknar voru út þær færslur með óeðlilegar 

mjaltaskeiðs afurðir, það er undir 1000 kg og yfir 14.199 kg. Sömu aðferð var beitt hjá 

einkelfingskúm.  

Eftir hreinsun afurðagagnasafnis sem taldi 270.784 færslur í upphafi stóðu eftir upplýsingar um 

afurðir 1.263 tvíkelfingskúa á öllum mjaltaskeiðum og afurðir 116.717 kúa sem báru einum 

kálfi. Mismunandi aðferðir voru notaðar við útreikninga á afurðagagnasafninu.  

2.3 Úrvinnsla  

Gögnin voru skráð í Microsoft Excel og flokkuð. Myndir og töflur voru búnar til í Excel að 

undanskildum kassaritunum (e. boxplot) en þau voru búin til í tölfræðiumhverfinu R. Notast 

var við tölfræðiumhverfið R við tölfræðigreiningu.  

Gerð voru kí-kvaðrat próf (e. Chi-squared test) til að reikna marktækni milli tíðni 

tvíkelfingsburða á ári, milli landshluta, milli árstíða og milli númer mjaltaskeiða. Að auki var 

gert Pearson fylgnipróf (e. correlation) til að finna fylgni (r) milli fjölda burða og númer 

mjaltaskeiðs, en fylgni segir til um samband milli tveggja breyta. Til að finna marktækni milli 

tveggja hópa (einkelfdar kýr á móti tvíkelfdum kúm) var notast við T-próf tveggja úrtaka (e. 

two sample t-test). Gerð voru t-próf á öllum afurðarþáttum, fjölda mjaltaskeiða, bili milli burða, 

fjölda sæðinga og meðgöngutíma.  
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3. Niðurstöður 

3.1 Tíðni tvíkelfingsburða eftir árum 

Tíðni tvíkelfingsburða í íslenska mjólkurkúastofninum var á bilinu 1,40-1,96% á árunum 2009-

2019 (mynd 6), og að meðaltali 1,64%. Hæsta tíðnin var árið 2015 og lægsta árið 2012. Eftir 

því sem leið á áratuginn sem skoðaður var, jókst tíðnin. Marktækur munur reyndist vera milli 

ára (p<0,05).   

 

Mynd 6. Hlutfall tvíkelfingsburða hjá íslenska kúastofninum frá 2009 til 2019. 

Fjöldi tvíkelfingsburða á bú má sjá í töflu 6. Á alls 522 búum urðu tvíkelfingsburðir á tímabilinu 

2009-2019 og voru burðirnir að meðaltali 8,7 ± 6,4. Tafla 7 sýnir hlutfall tvíkelfingsburða eftir 

landshlutum. Hlutfallslega flestir tvíkelfingsburðir áttu sér stað á Suðurlandi en þar er einnig að 

finna flest kúabú. Marktækur munur (p<0,0001) reyndist vera á milli landshluta.  

Tafla 6. Fjöldi tvíkelfingsburða á bú. 

Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Mið gildi Hæsta gildi Fjöldi burða Fjöldi búa 

8,7 6,4 1 7 44 4.531 522 
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Tafla 7. Fjöldi tvíkelfingsburða eftir landshlutum. 

Landshluti Fjöldi 

tvíkelfingsburða 

Fjöldi 

einkelfingsburða 

Fjöldi 

tvíkelfingsburða á 

bú, % 

Suðurland 1.857 98.802 0,0184 

Austurland 180 14.199 0,0125 

Norðurland eystra 1.055 62.560 0,0165 

Norðurland vestra 734 40.974 0,0175 

Vestfirðir 99 6.314 0,0154 

Vesturland 606 35.241 0,0169 

Alls 4.351 258.090  

 

3.2 Tíðni eftir númeri mjaltaskeiðs 

Mynd 7 sýnir hlutfall tvíkelfingsburða eftir númeri mjaltaskeiðs frá árinu 2009 til ársins 2019. 

Tíðnin er lang minnst hjá fyrsta kálfs kvígum en hlutfallið eykst eftir því sem mjaltaskeiðum 

fjölgar. Mestur munur er frá fyrsta til annars mjaltaskeiðs en hlutföllin fara síðan stigvaxandi. 

Skörpustu skilin eru frá sjötta til sjöunda mjaltaskeiðs. Marktækur munur (p<0,0001) er á milli 

mjaltaskeiða og jákvæð (p<0,05) fylgni milli fjölda burða og númer mjaltaskeiðs (r = 0,78).  

 

Mynd 7. Hlutfall tvíkelfingsburða eftir númeri mjaltaskeiðs frá árinu 2009 til 2019. 
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3.3 Tíðni eftir árstíðum 

Tafla 8 sýnir hlutfall tvíkelfingsburða eftir árstíðum. Hæsta hlutfall tvíkelfingsburða var yfir 

sumartímann (maí-ágúst) og það lægsta seinni hluta árs (sept-des). Marktækur munur reyndist 

vera milli árstíða (p<0,0001).  

Tafla 8. Fjöldi og hlutfall burða eftir árstíð. 

 Fjöldi tvíkelfingsburða Heildarfjöldi burða Hlutfall, % 

jan-apríl 1.531 94.167 1,63 

maí-ágúst 1.342 72.479 1,85 

sept-des 1.658 106.783 1,55 

 

3.4 Mjaltaskeiðsafurðir tvíkelfingskúa og einkelfingskúa  

Tafla 9 sýnir samanburð á fjölda mjaltaskeiða tvíkelfingskúa og einkelfingskúa. Kýr sem hefur 

einhvern tímann á ævinni borið tveimur kálfum mjólkar að meðaltali fleiri (p<0,0001) 

mjaltaskeið en kýr sem hefur aldrei verið tvíkelfd.  

Tafla 9. Samanburður á fjölda mjaltaskeiða tvíkelfingskúa og einkelfingskúa. 

 Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi Miðgildi N 

Einkelfingskýr 2,3 1,4 1 14 2 116.717 

Tvíkelfingskýr 2,8 1,4 1 8 3 1.263 

 

Tafla 10 sýnir samanburð á afurðum einkelfingskúa og tvíkelfingskúa óháð númeri 

mjaltaskeiðs. Tvíkelfdar kýr skila að meðaltali hærri afurðum (p<0,0001) heldur en einkelfdar 

kýr.  

Tafla 10. Samanburður á afurðum einkelfingskúa og tvíkelfingskúa óháð mjaltaskeiði. 

 

Á töflu 11 má sjá nánari samanburð á mjaltaskeiðsafurðum kúa eftir númeri mjaltaskeiðs. 

Tvíkelfdar kýr eru að jafnaði að skila meiri afurðum á hverju mjaltaskeiði heldur en einkelfdar. 

 Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi Miðgildi N 

Einkelfingskýr 5.731 1.654 1.001 14.199 5.645 116.717 

Tvíkelfingskýr 6.324 1.774 1.020 12.152 6.210 1.263 
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Þó er misjafnt hvort munurinn sé marktækur (p<0,05) eða ekki. Mynd 8 sýnir nánari dreifingu 

á samanburði mjaltaskeiðsafurða milli einkelfdra og tvíkelfdra kúa. 

Tafla 11. Samanburður á mjaltaskeiðsafurðum eftir númerum mjaltaskeiðs. 

 Meðalmjaltaskeiðsafurðir, 

kg 

Hæsta 

gildi 

Lægsta 

gildi 

N P gildi 

 

1.Mjaltaskeið     >0,05 

Einkelfdar 4.786 ± 1.309 13.737 1.001 41.413  

Tvíkelfdar 4.835 ± 1.317 8.931 1.020 193  

2.Mjaltaskeið     <0,05 

Einkelfdar 5.994 ± 1.523 13.757 1.008 32.506  

Tvíkelfdar 6.162 ± 1.643 12.152 1.359 425  

3.Mjaltaskeið     <0,05 

Einkelfdar 6.400 ± 1.588 14.199 1.011 21.085  

Tvíkelfdar 6.751 ± 1.604 11.910 1.146 321  

4.Mjaltaskeið     <0,0001 

Einkelfdar 6.491 ± 1.628 13.947 1.025 11.882  

Tvíkelfdar 7.036 ± 1.818 11.352 1.053 183  

5.Mjaltaskeið     >0,05 

Einkelfdar 6.523 ± 1.652 13.956 1.012 5.986  

Tvíkelfd 6.750 ± 1.698 11.306 1.528 88  

6.Mjaltaskeið     <0,05 

Einkelfd 6.482 ± 1.672 13.253 1.070 2.732  

Tvíkelfd 7.191 ± 1.502 10.087 4.257 30  

7.Mjaltaskeið     <0,05 

Einkelfdar 6.346 ± 1.752 12.700 1.169 694  

Tvíkelfdar 7.652 ± 1.819 10.807 4.508 18  

8.Mjaltaskeið     >0,05 

Einkelfd 6.392 ± 1.669 13.961 1.664 421  

Tvíkelfd 6.607 ± 2.060 9.673 4.068 5  
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Mynd 8. Dreifing mjaltaskeiðsafurða eftir númeri mjaltaskeiðs. 

 

3.5 Mjaltaskeiðsafurðir fyrir og eftir burð 

Tafla 12 sýnir samanburð á afurðum fyrir og eftir burð, annars vegar fyrir og eftir 

tvíkelfingsburð og hins vegar fyrir og eftir einkelfingsburð. Fyrsta kálfs kvígur skila að 

meðaltali meiri mjaltaskeiðsafurðum (p>0,05) eftir tvíkelfingsburð. Fyrir 2. burð eru kýr sem 

ganga með tvo kálfa að skila meiri mjaltaskeiðsafurðum (p>0,05). Eftir annan burð skila 

tvíkelfdar kýr marktækt (p<0,05) meiri afurðum. Fyrir og eftir 3. burð og þar eftir, skila 

tvíkelfdar kýr marktækt (p<0,05) meiri mjaltaskeiðsafurðum. Mynd 9 sýnir mjaltaskeiðsafurðir 

fyrir og eftir burð, annars vegar tvíkelfingsburði og hins vegar einkelfingsburði.  

Tafla 12. Samanburður á afurðum fyrir og eftir burð. 

 Fyrir burð Eftir burð 

 Meðalmjaltaskeiðsafurðir, kg Meðalmjaltaskeiðsafurðir, kg 

 Einkelfdar Tvíkelfdar P- gildi Einkelfdar Tvíkelfdar P-gildi 

1.burður - - - 4.786 ± 1.309 4.835 ± 1.317 >0,05 

2.burður 4.783 ± 1.251 4.810 ± 1.281 >0,05 5.994 ± 1.523 6.162 ± 1.643 <0,05 

3.burður + 6.201 ± 1.507 6.390 ± 1.477 <0,05 6.447 ± 1.617 6.876 ± 1.697 <0,0001 
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Mynd 9. Samanburður á mjaltaskeiðsafurðum fyrir og eftir burð. 

Tvíkelfdar kýr skila að meðaltali (p<0,0001) minni afurðum á meðgöngu heldur en eftir burð 

(tafla 13).  

Tafla 13. Afurðir fyrir og eftir tvíkelfingsburð. 

 Meðalmjaltaskeiðsafurðir, kg  

 Fyrir tvíkelfingsburð Eftir tvíkelfingsburð P-gildi 

2.burður 4.810 ± 1.281 6.162 ± 1.643 p<0,0001 

3.burður +  6.390 ± 1.477 6.876 ± 1.697 p<0,0001 

 

3.6 Bil milli burða, sæðingafjöldi og meðgöngulengd 

Tafla 14 sýnir samanburð á bili milli burða hjá kúm sem báru einum kálfi annars vegar og 

tveimur hins vegar. Tvíkelfdar kýr eru með marktækt (p<0,0001) lengra bil milli burða heldur 

en einkelfdar kýr.  

Tafla 14. Bil milli burða í dögum. 
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Tafla 15 sýnir fjölda sæðinga. Kýr sem borið hafa tveimur kálfum þurfa að meðaltali að vera 

sæddar 1,85 sinnum til að festa fang aftur en einkelfdar kýr 1,66 sinnum. Marktækur munur er 

milli fjölda sæðinga (p<0,0001).  

Tafla 15. Fjöldi sæðinga. 

 Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi Miðgildi N 

Einkelfingskýr 1,66 1,0 1 15 1 209.248 

Tvíkelfingskýr 1,85 1,2 1 10 1 1.930 

 

Tafla 16 sýnir meðgöngutíma einkelfingskúa í samanburði við tvíkelfdar kýr. Lengd meðgöngu 

einkelfdra kúa er að meðaltali 284,8 dagar og að meðaltali 282,7 hjá tvíkelfingskúm og því 

munar um tveimur dögum. Meðgöngulengd tvíkelfdra kúa er marktæk styttri (p<0,0001). Á 

mynd 10 má sjá nánari dreifingu meðgöngulengdar hjá kúm sem ganga annars vegar með eitt 

fóstur og hins vegar með tvö.  

Tafla 16. Meðgöngulengd. 

 Meðaltal Staðalfrávik N 

Einkelfingskýr 284,8 3,1 142.330 

Tvíkelfingskýr 282,7 2,9 2.073 

 

 

Mynd 10: Dreifing meðgöngulengdar eftir fjölda fóstra. 
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4. Umræður 

4.1 Þróun tíðninnar 

Tíðni tvíkelfingsburða á árunum 2009-2019 er á bilinu 1,40-1,96% með meðaltalið 1,64%. 

Tíðnin er heldur minni en hjá erlendum mjólkurkúakynjum en sambærileg og hjá Ayrshire 

kúakyninu (2%) (Lett & Kirkpatrick, 2018). Þróun tíðninnar erlendis hefur verið á uppleið 

síðustu misseri, til dæmis hjá Holstein kúm í Bandaríkjunum (Cabrera & Fricke, 2021). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að sú þróun eigi sér einnig stað hér á landi, þar 

sem tíðnin er hærri á síðari árum áratugsins sem um ræðir. Ástæðan er aukið val fyrir háum 

afurðum og aukin notkun á sæðingum (Fricke, 2001; Kinsel ofl., 1998; Cabrera & Fricke, 

2021).  

Fjöldi búa þar sem yfir 11 ára tímabil fæddust tvíkelfingar voru 522 talsins og var meðalfjöldi 

tvíkelfingsburða á bú 8,7 ± 6,4. Marktækur munur reyndist vera milli landshluta en það má ef 

til vill rekja til mismunandi tíðarfars milli ára, breytileika í fóðrun og stjórnun, sem og annarra 

þátta sem vert væri að rannsaka nánar á komandi árum.  

4.2 Tíðni eftir númeri mjaltaskeiðs 

Tíðni tvíkelfingsburða hjá íslenskum mjólkurkúm eykst eftir því sem kýr mjólkar fleiri 

mjaltaskeið sem er sambærilegt rannsókn Wood (1984) á mjólkurkúm á Englandi og Wales. 

Afurðir hafa mest áhrif á fjöldaegglos og gefa flestar heimildir til kynna að með auknum 

afurðum aukist líkur á fjöldaegglosi (Fricke & Wiltbank, 1999; Lopez ofl. 2005). Tíðnin er lang 

minnst hjá fyrsta kálfs kvígum einkum vegna þess að eftir því sem kýr ber oftar aukast líkurnar 

á fjöldaegglosi (Fricke & Wiltbank, 1999; Kinsel ofl., 1998; Meadows & Lush, 1957; Wood, 

1984; Silva del Río ofl., 2007) og með auknum afurðum aukast líkur á fjöldaegglosi (Lopez 

ofl., 2005; Fricke & Wiltbank, 1999).  

Mestur munur í tíðni tvíkelfinga er frá fyrsta til annars mjaltaskeiðs. Ekki eru til nægar heimildir 

sem geta sagt til um hvers vegna þessi munur sé, en þó er vitað að fósturlát er algengt hjá 

kvígum (Cady & Van Vleck, 1978; Guðný Harðardóttir & Guðfinna Lára Hávarðardóttir, 

2015). Breytileg fóðrun gæti verið meginástæðan fyrir þeim mikla mun sem er á milli fyrsta 

mjaltaskeiðs og seinni mjaltaskeiðum. Þar sem hugað er betur að mjólkurkúm heldur en kvígum 

hvað varðar fóður og kjarnfóðurgjöf. Ásamt því að kvígur eru í vexti og fóðrunin fer mest til 

viðhalds og takmarkar því þann möguleika á að geta gengið með og þroskað tvö fóstur og þar 

með verður því fósturlát. Þetta er samt sem áður efni sem mætti rannsaka enn frekar í íslenska 
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kúastofninum. Kýr geta borið tveimur kálfum á öllum mjaltaskeiðum og má þess geta að sú kýr 

sem hafði mjólkað flest mjaltaskeið, var að hefja sitt 16. mjaltaskeið þegar hún bar fyrst tveimur 

kálfum. 

4.3 Tíðni eftir árstíðum 

Tíðni tvíkelfingsburða er mest (p<0,05) yfir sumartímann hérlendis samkvæmt töflu 8 en það 

er sambærilegt erlendum rannsóknum Rutledge (1975), Silva del Ríó ofl. (2007), Johansson 

ofl. (1974) og Nielen ofl. (1989). Þetta stangast þó á við rannsókn Kinsel ofl. (1998) á óþekktu 

kyni í Norður-Ameríku og rannsóknum Johansson ofl. (1974) en þá var tíðni tvíkelfingsburða 

hjá þýskum og dönskum kúakynjum hæst í febrúar og júlí. Hvenær á árinu kýr festir fang virðist 

hafa áhrif á tíðni tvíkelfingsburða. Kýr sem bera á sumrin festa fang haustið áður. Þegar hausta 

tekur er byrjað að gefa vetrarfóður sem er mjög næringarríkt auk þess sem át eykst og kjarnfóður 

er gefið í meiri mæli (Cady & Van Vleck, 1978). Á haustin kólnar í veðri og samkvæmt 

rannsókn López-Gatius ofl. (2005) á mjólkurkúm á Spáni var meira um fjöldaegglos þegar kalt 

var í veðri. Það útskýrir hins vegar ekki hvers vegna tíðnin var hæst yfir vetrartímann hjá 

dönskum og þýskum kúakynjum í rannsókn Johansson ofl. (1974). Ekki eru til nægar erlendar 

heimildir fyrir því hvaða árstíðabundnu þættir hafa áhrif á tíðni tvíkelfingsburða. Vert er að 

rannsaka þetta efni enn frekar hérlendis þar sem árstíðamunur er mjög mikill á Íslandi.  

4.4 Mjaltaskeiðsafurðir tvíkelfdra íslenskra kúa 

Samkvæmt töflu 11 skila tvíkelfdar kýr (p<0,0001) meiri afurðum á öllum mjaltaskeiðum og 

er það í takt við niðurstöður Nielen ofl. (1989) á hollenskum Friesian kúm og Holstein Friesian 

blendingskúm. Í rannsókn Nielen ofl. (1989) skiluðu hollenskar tvíkelfdar kýr meiri afurðum 

fyrir burð en minni eftir burð en það stangast á við niðurstöður þessarar rannsóknar þar sem 

tvíkelfdar kýr skila meiri afurðum bæði fyrir og eftir tvíkelfingsburð. Það bendir til þess að 

hánytja kýr séu líklegri til að festa tvöfalt fang.  

Kýr sem hefur verið tvíkelfd einhvern tímann á ævinni mjólkar að meðaltali fleiri mjaltaskeið 

en kýr sem aldrei hefur orðið tvíkelfd. Ástæðan fyrir því gæti verið sú að tvíkelfdar kýr eru að 

skila að jafnaði meiri afurðum bæði fyrir og eftir burð og þar með halda bændur frekar í þær 

kýr. Erlendar rannsóknir hafa leitt í ljós að tvíkelfdum kúm sé yfirleitt fargað (Fricke & 

Wiltbank, 1999; López-Gatius ofl., 2017) vegna skertrar frjósemi  (Mostafa, 2009), minni 

afurða (Nielen ofl., 1989) og vegna þess að efnahagstapið er meira (Cabrera & Fricke, 2021). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna fram á að tvíkelfdar kýr skila meiri afurðum bæði fyrir 
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og eftir burð og því má gera ráð fyrir að tekjur séu umfram tapið. Þetta er þó efni sem mætti 

rannsaka enn frekar.  

Það má ætla að tíðni tvíkelfingsburða tengist afurðagetu kúa og bændur vilja frekar halda í 

afurðaháar kýr því þær skila auknum tekjum og þar með verða þær kýr eldri sem eru svo aftur 

líklegar til þess að verða tvíkelfdar. Það getur útskýrt það hvers vegna tíðni tvíkelfingsburða 

eftir mjaltaskeiðum fer hækkandi líkt og mynd 7 sýnir fram á.  

4.5 Bil milli burða, sæðingafjöldi og meðgöngulengd 

Bil milli burða hjá einkelfdum kúm eru að meðaltali 397,9 dagar og er styttra (p<0,0001) en hjá 

tvíkelfdum kúm (407,6 dagar). Markmiðið hér á landi er að bil milli burða sé innan við 400 

daga en tvíkelfdar kýr virðast vera að meðaltali utan þess bils. Erlendis er notast við annars 

konar mælikvarða eða svokallað opna daga. Rannsóknir erlendis hafa leitt í ljós að opnir dagar 

eru að meðaltali fleiri hjá tvíkelfdum kúm (López ofl., 2017; Nielen ofl., 1989; Chapin & Van 

Vleck, 1980) sem gefur til kynna að bil milli burða sé einnig lengra þar.  

Sæðingafjöldi segir til um hversu oft þarf að sæða kýr þar til þær festi fang á ný. Sæða þarf 

tvíkelfdar kýr oftar (p<0,0001) eða að meðaltali 1,85 sinnum heldur en kýr sem borið hafa 

einum kálfi eða að meðaltali 1,66 sinnum. Þetta er í samræmi við rannsókn Nielen ofl. (1989) í 

Hollandi en þá þurfti að sæða tvíkelfdar kýr að meðaltali 1,75 sinnum og einkelfdar kýr 1,59 

sinnum. Lengra bil milli burða, fleiri opnir dagar og fleiri sæðingar geta bent til þess að kýr séu 

lengur að jafna sig eftir tvíkelfingsburð.  

Meðgöngutími einkelfingskúa er að meðaltali 284,8 dagar og að meðaltali 282,7 hjá 

tvíkelfingskúm og er marktækt (p<0,05) styttri. Í þessari rannsókn er meðgöngutíminn 

eingöngu tveimur dögum styttri en í rannsókn Gunnars Ríkharðssonar & Jóns Viðars 

Jónmundssonar (1981) var hann 4,5 dögum styttri. Í sömu rannsókn var meðgöngutími 

tvíkelfinga að meðaltali 281,3 dagar og að meðaltali 286,5 dagar hjá einkelfingskúm. 

Meðalmeðgöngutími tvíkelfinga hefur því aukist um rúmlega einn dag en styst um tvo daga hjá 

einkelfingskúm síðan árið 1981. Þessar niðurstöður eru sambærilegar erlendum rannsóknum 

Chapin & Van Vleck (1980) og Norman ofl. (2009) þar sem meðgöngutími kúa sem gengu með 

tvo kálfa var alla jafnan styttri hjá Brown Swiss, Holstein og Jersey kúakynjum óháð kynjum 

fóstranna. 
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5. Ályktanir 

Niðurstöður þessa verkefnis eru þær að tíðni tvíkelfingsburða í íslenska kúastofninum er lág, 

og heldur lægri en hjá öðrum kúakynjum, og að afurðir tvíkelfdra kúa eru hærri en hjá 

einkelfdum kúm.  

Ástæðan fyrir lágri tíðni getur verið sú að íslenskar kýr eru ekki eins afurðaháar og erlendar 

kýr. Afurðaháar kýr eru líklegri til þess að hafa fjöldaegglos og eru með styttri beiðslistíma. 

Glugginn til þess að festa fang er því mjög stuttur sem getur útskýrt það hvers vegna tíðni 

tvíkelfingsburða er lág. Með auknu vali fyrir hárri nyt aukast líkur á fjöldaegglosi og þar að 

leiðandi tvíkelfingsburðum. Það er greinilegt að ýmsir þættir hafa áhrif á tíðni tvíkelfingsburða. 

Til dæmis númer mjaltaskeiðs, árstíð, erfðir og afurðir. Þetta eru þættir sem mætti og er hægt 

að rannsaka enn betur hér á landi með tvíkelfinga í huga.  

Tvíkelfdar kýr mjólka að meðaltali fleiri mjaltaskeið, svo það virðist sem bændur haldi frekar í 

þær vegna þess að þær skila meiri afurðum fyrir og eftir burð sem hefur í för með sér meiri 

tekjur. Maður myndi ætla að tvíkelfingskúm yrði fargað af heilsufars ástæðum eftir burð eða 

öðrum tengdum ástæðum til dæmis fjölda sæðinga. Svo virðist sem tvíkelfingsburðir séu 

jákvæður eiginleiki hjá íslenska kúastofninum hvað varðar afurðir, þar sem þær aukast eftir 

tvíkelfingsburð. Hvað varðar ræktun myndi eiginleikinn teljast neikvæður þar sem kálfar geta 

orðið fyrir neikvæðum röskunum á æxlunarfærum í móðurkvið og kýrnar eru líklegri til að 

lenda í burðarerfiðleikum.  

Mörgu er enn ósvarað varðandi tvíkelfinga í íslenska kúastofninum. Þessi rannsókn gæti verið 

upphafið af fleiri og nánari rannsóknum á hinum ýmsu þáttum tengdum tvíkelfingsburðum sem 

unnt væri að skoða í náinni framtíð. Fróðlegt væri að rannsaka næst tíðni kálfadauða og 

burðarerfiðleika hjá tvíkelfdum kúm, og kanna þann kostnað sem kann að fylgja burðunum. 
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